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RESUMO 

OLIVEIRA, A.A.S. Avaliação dos efeitos do chumbo no proteoma plasmático de 

trabalhadores expostos ao metal. 2017. 91f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto.  

O chumbo (Pb) é um metal tóxico e promove diversos efeitos adversos no organismo 
que incluem distúrbios neurológicos, hematopoiéticos, esqueléticos, renais e 
cardiovasculares. A análise proteômica têm se tornado cada vez mais uma ferramenta 
importante na elucidação de mecanismos de toxicidade, bem como na identificação 
de potenciais biomarcadores. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi comparar 
diferenças de abundância de proteínas plasmáticas em amostras de sangue coletadas 
de trabalhadores de uma fábrica de baterias automotivas, e de um grupo sem histórico 
de exposição ocupacional ao Pb. Pb no sangue total (Pb-S) foi determinado por 
espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS). Para a 
análise proteômica, o plasma foi separado do sangue total, seguido de depleção de 
albumina e imunoglobulina G (IgG) através de cromatografia de imunoafinidade. Em 
seguida, foi realizada digestão das proteínas com tripsina e os peptídeos foram 
analisados no sistema nanoACQUITY UPLC acoplado ao espectrômetro de massas 
em tandem SYNAPT® G2-Si HDMS. A identificação das proteínas foi realizada 
através do banco de dados SwissProt e as proteínas identificadas com pelo menos 3 
peptídeos foram classificadas de acordo com o banco de dados do Gene Ontology 
(GO) e ranqueadas através de algoritmos de classificação utilizando a mineração de 
dados.  A quantificação das proteínas foi realizada por label-free e foram consideradas 
proteínas com diferença de abundância aquelas com fold-change ≥1,5 e p>0,05 
através do teste t de Student. A média de Pb-S para os grupos expostos 
ocupacionalmente e sem histórico de exposição ocupacional foi de 43,7µg/dL e 0,386 
µg/dL, respectivamente. No total, 82 proteínas foram identificadas no plasma e apenas 
4 proteínas apresentaram fold change ≥ 1,5, sendo elas: Apolipoproteína B-100 
(APOB) e α-II-antiplasmina (A2AP2), além de plasminogênio (PLMN) e gelsolina 
(GELS) cuja diferença de abundância entre os grupos foi significativa (p=0,036 e 
<0,01, respectivamente). As proteínas com diferença de abundância também foram 
classificadas entre as mais importantes para a diferenciação dos grupos através da 
mineração de dados. Assim, o presente estudo foi capaz de demonstrar diferenças de 
abundância em proteínas plasmáticas entre indivíduos com elevadas concentrações 
de Pb-S e com baixas concentrações de Pb-S, evidenciando possíveis novos 
mecanismos de toxicidade do metal.  
 
Palavras-chave: metais, proteômica, mecanismos de ação, exposição ocupacional.  

 

 

 

 

  



 

          

ABSTRACT 

OLIVEIRA, A.A.S. Evaluation of plasma proteome in lead-exposed workers. 2017. 

91f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

Lead (Pb) is a toxic metal and may cause several adverse effects including 
neurological, hematopoietic, skeletal, renal and cardiovascular disorders. Proteomic 
analyses have become an important tool for the discovery of new mechanism of toxicity 
as well to identify potential new biomarkers of metal exposure, which may help in early 
detection of toxic effects. This study aimed to evaluate the differences in the plasma 
proteome of two groups: i) Pb-exposed workers and ii) a group with no occupational 
lead exposure history. Blood samples were collected for blood lead levels (BLL) 
determination by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and for 
proteomic analyses in plasma fraction. Plasma samples were separated from whole 
blood using centrifugation. Antibody-based affinity columns were used to deplete 
plasma fractions from albumin and immunoglobulin G (IgG). Thereafter, proteins were 
digest with trypsin solution and peptide analyses were conducted using a 
nanoACQUITY UPLC System coupled to a SYNAPT® G2-Si tandem mass 
spectrometer. Identification of proteins were performed against SwissProt database 
and proteins identified by at least three peptides were classified according to the Gene 
Ontology terms (GO). In addition, identified proteins were ranked through classification 
algorithms by data mining analyses. Proteins quantitation was performed by label-free 
and only proteins with fold-change ≥1.5 were considered differentially expressed. 
Mean BLL were 43.7µg/dL and 0.386 µg/dL for occupational and non-occupational 
lead exposed groups, respectively. Eighty-two proteins were identified in the plasma 
samples out of which only four – plasminogen (PLMN), gelsolin (GELS), α-II-anti-
plasmin (A2AP2) and apolipoprotein B-100 (APOB) showed ≥1.5 folds differential 
abundance. Differential abundances were confirmed for PLMN and GELS proteins 
(p=0.036 and <0.01, respectively). In conclusion, the present study indicated that the 
plasma proteome was a function of BLL in the individuals.  
 
Keywords:  heavy metals, proteomics, mechanism of action, occupational exposure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O elemento químico chumbo (Pb): aspectos gerais   

 

O chumbo (Pb) é um metal de número atômico 82, massa atômica 207, 

coloração acinzentada ou azulado brilhante e se encontra amplamente distribuído na 

crosta terrestre. O Pb possui ponto de fusão a 327°C entrando em ebulição ao atingir 

cerca de 1740°C e pode ser encontrado no meio ambiente sob quatro formas 

isotópicas em ordem de abundância: 208Pb, 206Pb, 207Pb e 204Pb (BUCHWEITZ et al. 

2015). O Pb pode ser encontrado na natureza em sua forma livre ou ainda, em 

associação com outros elementos tais como cromo (Cr), arsênio (As), molibdênio (Mo) 

e oxigênio (O) formando compostos como o cromato de chumbo (PbCrO4), arseniato 

de chumbo (PbHAsO4), molibdato de chumbo (PbMoO4) e óxidos de chumbo, como o 

monóxido de chumbo (PbO), dióxido de chumbo (PbO2) e trióxido de chumbo (PbO3). 

Além disso, combinado com o enxofre (S), o Pb ocorre na forma de sulfeto (PbS), 

também conhecido como galena, sendo sob esta forma um dos mais abundantes 

minérios de Pb (ATSDR, 2007).  

As principais fontes naturais de emissão de Pb incluem a atividade vulcânica e 

o intemperismo geoquímico. Já as fontes de emissão antropogênica incluem a 

mineração, a produção, o uso e a disposição final de materiais que contém o metal 

(CHANEY & RYAN, 1994).  

Devido às propriedades físico-químicas características, como baixo ponto de 

fusão, resistência à corrosão, maleabilidade e ductilidade, o Pb foi um dos primeiros 

metais manipulados pelo homem e atualmente o metal e seus compostos são 

amplamente utilizados em diversas atividades humanas. Dentre as principais 

aplicações, se destacam o uso como componente na manufatura da borracha; na 

produção de aditivos plásticos, cristais, cerâmicas, esmaltes, tintas, pigmentos e 

vernizes; na fabricação de lâminas de alta flexibilidade e resistência; em soldas e 

revestimentos na indústria automotiva; em placas protetoras contra radiações 

ionizantes; em ligas metálicas, como constituinte de vitrificados e revestimento de 

cabos, e na produção, reforma e reciclagem de acumuladores elétricos, entre outros 

(PAOLIELLO & DE CAPITANI, 2003). 

 



  Introdução 2 

 

          

1.2. Produção de Pb no Brasil  

 

O Brasil não possui produção primária de Pb metálico refinado, isto é, a partir 

da extração do minério e posteriores processos de refinamento e por isso atualmente 

há dependência de importação para suprir a sua demanda. Dessa forma, toda 

produção de Pb no país é obtida a partir da reciclagem de material usado, 

especialmente recuperadas do setor de baterias para fins automotivos, industriais e 

de telecomunicações. Com uma capacidade em torno de 170 mil toneladas por ano, 

as principais usinas refinadoras responsáveis por este processo estão localizadas nos 

estados de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio 

Grande do Sul (DNPM, 2015).  

Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 

2015), a produção secundária de Pb metálico no Brasil foi estimada em 160 mil 

toneladas no ano de 2014, um aumento de 5,5% em relação ao ano de 2013, o que 

correspondeu a venda de 15,5 milhões de baterias para o mercado de reposição em 

um total de 16,5 milhões de baterias coletadas para a reciclagem de Pb. Os maiores 

consumidores da produção secundária de Pb metálico no Brasil são os fabricantes de 

baterias automotivas e industriais, os quais correspondem a 82,1 e 9,3% do consumo 

nacional de Pb metálico, respectivamente.  

O Brasil possui um amplo parque industrial voltado para a fabricação de 

baterias automotivas do tipo chumbo-ácidas, sendo as atividades concentradas nos 

estados de São Paulo e Paraná. Com uma produção aproximada em 18,7 milhões de 

baterias por ano, o setor de baterias chumbo-ácido emprega cerca de 8 mil 

trabalhadores em todo o país segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Dessa forma, esta atividade constitui uma importante fonte de exposição ao 

Pb para estes trabalhadores (BNDES, 2013). 

 

1.3. Exposição ocupacional ao Pb: indicadores de exposição e efeito 

 

A exposição ao Pb é considerada ocupacional quando há a utilização do metal 

em alguma etapa no processo e/ou sua presença no ambiente de trabalho (CAPITANI 

et al. 2009). As baterias chumbo-ácido também conhecidas por acumuladores de Pb, 

consistem basicamente em um conjunto de placas e dois eletrodos compostos de Pb 

metálico e PbO2, ambos mergulhados em uma solução de ácido sulfúrico (H2SO4) 
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localizadas no interior de uma malha de liga de Pb e antimônio (Sb), a qual é mais 

resistente à corrosão quando comparada ao Pb em seu estado natural. Quando o 

circuito externo é fechado, a bateria entra em funcionamento ocorrendo a semi-reação 

de oxidação do ânodo de Pb e a redução do cátodo de PbO2 (MAEDA et al. 2014). 

Dessa forma, ainda que nas fábricas de baterias exista maneiras para evitar a 

contaminação do ambiente de trabalho e a exposição do trabalhador, tais como 

sistemas exaustores, filtradores e de resfriamento do ambiente, além do uso de 

equipamentos de produção individual (EPI’s) por parte dos trabalhadores, em várias 

etapas do processo de produção das baterias podem ocorrer a emissão de vapores 

ou dispersão de PbO2 na forma de partículas suspensas no ar,  sendo assim, uma 

forma de exposição crônica para os trabalhadores (GOTTESFELD et al. 2011).  

O monitoramento da exposição ocupacional constitui-se como parte integrante 

e fundamental dos programas destinados à prevenção do risco à saúde do 

trabalhador, sendo preconizada e exigida pela Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9) 

do Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal do Brasil e tem como função 

estabelecer os princípios básicos para avaliação e monitoramento da exposição 

ocupacional a agentes químicos, físicos e biológicos, incluindo o Pb. Nesse sentido, a 

avaliação da exposição ocupacional deve ser realizada tanto por meio de 

monitoramento ambiental, ou seja, através da determinação dos agentes presentes 

na atmosfera do ambiente de trabalho; quanto por meio de monitoramento biológico, 

o qual consiste na determinação do agente e/ou seus metabólitos nos tecidos, 

secreções ou ar expirado dos trabalhadores expostos para avaliar a exposição e o 

risco à saúde comparando-se resultados obtidos com referências apropriadas, sendo 

que os parâmetros avaliados para este fim, são denominados de indicadores 

biológicos ou biomarcadores (ROSA; SIQUEIRA & COLACIOPPO, 2008). 

Dessa forma, a fim de minimizar os efeitos adversos causados pela exposição 

ao Pb, o Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal do Brasil estabeleceu 

através da NR-15 (Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978) os limites de 

tolerância (LT) em relação à concentração máxima do metal no ambiente de trabalho 

o qual foi então fixado em 100 µg/m3 de Pb no ar (Pb-ar) para jornadas de 48 h 

semanais para o monitoramento ambiental de Pb. Além disso, a NR-15 também 

estabeleceu que medidas preventivas devem ser adotadas sempre que o valor de Pb-

ar atingir a metade daquele recomendado como LT, valor este denominado de nível 

de ação (NA).  
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Posteriormente, através da NR-7 (Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 

1978, modificada pela Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994) 

estabeleceu-se a determinação de Pb no sangue total (Pb-S) como biomarcador de 

exposição para monitoramento biológico dos trabalhadores expostos, o qual reflete a 

dose real do xenobiótico e estima portanto, o grau de exposição, desde que 

correlacionado com a concentração no ambiente de trabalho. A NR-7 também 

estabeleceu a determinação das concentrações do ácido delta-aminolevulínico 

urinário (ALA-U) e da zincoprotoporfirina no sangue (ZPP) como biomarcadores de 

efeito, uma vez que estes revelam uma alteração bioquímica reversível resultante dos 

efeitos adversos causados pela exposição ao metal.  

Além disso, também foram estabelecidos os índices biológicos máximos 

permitidos (IBMP), definidos como “o valor máximo do indicador biológico para o qual 

se supõe que a maioria dos indivíduos ocupacionalmente expostos não corre risco de 

danos à saúde”, sendo estes fixados em 60 µg/dL, 10 mg/g de creatinina e 100 µg/dL, 

respectivamente: Pb-S, ALA-U e ZPP. Com base em dados obtidos a partir de 

populações não expostas no Brasil, a NR-7 também apresenta os valores 

denominados de referência (VR), sendo estes de até 40 µg/dL de Pb-S, até 4,5 mg de 

ALA-U/g de creatinina e até 40 µg/dL de ZPP. Segundo a NR-7, a periodicidade de 

avaliação dos biomarcadores deve ser no mínimo, semestral, podendo ser reduzida a 

critério do médico coordenador, ou por notificação do médico agente da inspeção do 

trabalho, ou ainda, mediante negociação coletiva de trabalho. 

Para efeitos de comparação, os valores permissíveis por legislação americana, 

de acordo com a Administração de Saúde e Segurança Ocupacional (Occupational 

Safety and Health Administration, OSHA, EUA) não devem exceder a concentração 

de 30 µg/m3 de Pb-ar e 40 µg/dL de Pb-S como indicador de exposição, não devendo, 

portanto, ultrapassar estes limites. Como se pode ver, um enorme contraste é 

observado em relação aos limites das concentrações de Pb-ar: como mencionado, no 

Brasil a legislação estabelece a concentração de 100 µg de Pb/m3; esta mesma 

concentração de acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional 

dos Estados Unidos (National Institutes for Occupational Safety and Health, NIOSH, 

EUA), é caracterizada como “concentração imediatamente perigosa à vida ou à 

saúde”. A discrepância entre estes dados demonstra a necessidade de uma revisão 

da legislação brasileira, visto que a última atualização a respeito foi publicada em 

1994. Ainda, a OSHA não estabelece limites para concentrações de ALA-U e ZPP, 
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uma vez que a relação entre a exposição ao metal e as concentrações destes 

biomarcadores não estão muito bem estabelecidas e podem apresentar amplas 

variações. 

Apesar dos poucos dados relacionados à exposição e efeitos adversos 

decorrentes da exposição ocupacional ao Pb no Brasil, as informações disponíveis 

apontam para uma prevalência de exposição relativamente alta. Estudos conduzidos 

com 22 trabalhadores de fábricas de baterias que ocupavam diversas funções na 

cidade do Rio de Janeiro, demonstraram que 55% dos trabalhadores apresentavam 

concentração média de Pb-S acima de 25µg/dL, sendo que as maiores concentrações 

foram observadas em trabalhadores dos setores de empilhamento e solda (ARAÚJO 

et al. 1999).  Também na cidade do Rio de Janeiro, estudos conduzidos por Caldeira 

e colaboradores (2000) relataram concentração média de Pb-S de 64 µg/dL em 17 

trabalhadores de fábricas de baterias pertencentes ao setor de montagem.  

Na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, Demarchi e 

colaboradores (1999) relataram que 23% dos trabalhadores de uma fábrica de 

baterias possuíam concentrações de Pb-S entre 41 e 60 µg/dL, enquanto 18% 

apresentavam concentrações acima de 60 µg/dL. Também no interior do estado de 

São Paulo, desta vez na região de Campinas, estudos avaliando 19 trabalhadores de 

diversas indústrias as quais envolviam trabalho com Pb, constataram que a média de 

Pb-S era de 90µg/dL, e que 31,5% dos indivíduos apresentavam sintomas de 

intoxicação aguda e mais da metade (68,5%) dos trabalhadores apresentavam 

sintomas clínicos de exposição crônica ao metal (DE CAPITANI et al. 2004). Casos 

de exposição mais preocupantes foram relatados em estudo conduzido por Melo 

Mattos e colaboradores (1994), que observaram que 70% dos trabalhadores (n=1520) 

de diversas empresas envolvendo Pb na região metropolitana de Belo Horizonte, 

apresentavam concentrações de Pb-S acima de 40 µg/dL e destes, 35% 

apresentavam concentrações acima de 60 µg/dL.  

Recentemente, estudos conduzidos por Martins e colaboradores (2015) com 

257 trabalhadores de fábricas baterias no estado do Paraná, demonstrou 

concentração média de Pb-S de 24 µg/dL, variando de 1,5 a 68 µg/dL. A média das 

concentrações de Pb-S observadas nesse estudo foi relativamente menor quando 

comparada a estudo anterior onde os autores encontraram concentração média de 

45µg/dL de Pb-S em um estudo conduzido com 62 trabalhadores de fábricas de 

baterias também expostos ao Pb no interior do estado do Paraná (MENEGOTTO & 
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PAOLIELLO, 2001). Ainda na região sul, desta vez na região de Porto Alegre, Minozzo 

e colaboradores (2008) encontraram concentração média de Pb-S de 59 µg/dL em 

estudo conduzido com 53 trabalhadores de uma usina de reciclagem de Pb.  

Como pode ser observado, de uma forma geral, estes estudos demonstram que 

no Brasil existe uma elevada exposição ao Pb em indivíduos cuja função ocupacional 

envolve o metal, especialmente trabalhadores de fábricas de baterias automotivas. 

Apesar da existência de normas e regulamentações federais que preconizem valores 

máximos permissíveis, as concentrações encontradas por muitas vezes, superam o 

valor máximo estabelecido. 

 

1.4. Comportamento do Pb no organismo 

 

1.4.1. Toxicocinética  

 

A absorção de Pb no organismo ocorre principalmente através do trato 

gastrintestinal e respiratório. No caso das exposições ocupacionais a via respiratória 

é considerada a mais importante (ATSDR, 2007). Aproximadamente 30 – 40% do Pb 

inalado pode ser absorvido, sendo esta abosorção favorecida em indivíduos fumantes 

e/ou com doenças das vias respiratórias superiores que possuem a atividade ciliar 

prejudicada, favorecendo assim, uma maior deposição de partículas de Pb no trato 

respiratório (SARYAN & ZENZ, 1994).  

No trato gastrintestinal, a absorção de Pb pode ser influenciada tanto por 

fatores nutricionais quanto relacionados a idade do indivíduo. Nesse sentido, a 

deficiência dos íons cálcio (Ca2+), ferro (Fe2+) e zinco (Zn2+) bem como de vitamina C 

têm sido relacionados ao aumento da absorção de Pb (AHMED et al. 2007), enquanto 

a baixa ingestão de vitamina D pode estar indiretamente associada ao maior acúmulo 

de Pb no tecido ósseo (POUNDS et al. 1991). Em relação à idade, acredita-se que as 

crianças podem absorver mais que 50 % do Pb presente nos alimentos, água, poeira 

e solo contaminados, enquanto que em indivíduos adultos esta absorção varia de 10 

– 15 % (MARKOWITZ, 2000).  

Uma vez absorvido, o Pb se distribui inicialmente entre sangue e plasma. No 

sangue, a principal proteína de ligação ao Pb é a ácido δ-aminolevulínico (ALAD), a 

qual possui grande afinidade pelo metal (BERGDAHL et al. 1997). Já no plasma, o 

metal se encontra ligado principalmente à albumina, α2-globulina ou ainda, como íons 
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livres (GOYER, 1991). Apesar da fração plasmática ser relativamente menor quando 

comparada com o Pb presente nos eritrócitos – especialmente em baixas 

concentrações do metal no sangue – é nesta fração que o Pb está mais biodisponível 

e pode portanto, ser distribuído para tecidos moles como o fígado, rins, cérebro, 

pulmões, medula óssea e baço, além de tecidos mineralizados como ossos e dentes 

causando efeitos tóxicos (O’FLAHERTY, 1998; ATSDR, 2007).  

De forma geral, os mecanismos de detoxificação de metais envolvem 

processos de transição do estado oxidativo, além de reações de alquilação e 

dealquilação. Ainda, a complexação dos íons metálicos com grupamentos sulfidrílicos 

(–SH), carboxílicos (–COOH) e grupamentos amino (–NH2), dentre outro ligantes, 

também são considerados mecanismos de detoxificação para tais compostos 

(O’Flaherty, 1998). No caso do Pb, os únicos estudos avaliando mecanismos de 

detoxificação do metal foram realizados em plantas, e sugerem que a excreção do 

metal ocorre por meio da conjugação com glutationa (GUPTA et al. 2010). 

O tecido ósseo é o principal compartimento de depósito do metal, chegando a 

armazenar cerca de 80 – 90% de todo o Pb presente no organismo em adultos, 

enquanto em crianças, a quantidade armazenada pode chegar até 70 %. Além disso, 

adultos e crianças se diferem em relação ao compartimento ósseo no qual o metal é 

armazenado, uma vez que em crianças o Pb é armazenado principamente nos ossos 

trabeculares, enquanto em adultos, apesar do armazenamento em ossos 

trabeculares, a maior parte do metal se encontra nos ossos corticais. A meia vida do 

Pb no tecido ósseo é de cerca de 30 anos, no entanto, o metal contido nos ossos pode 

contribuir de maneira significativa para o aumento de sua concentração na corrente 

sanguínea, uma vez que pode ocorrer a difusão e/ou reabsorção devido a diversas 

condições fisiológicas e patológicas, tais como idade, gravidez, lactação, 

hipertireoidismo, doenças renais e osteoporose (PATRICK, 2006).  

Em relação ao processo de excreção, cerca de 2/3 do Pb absorvido é eliminado 

pela urina (75 – 85%), sendo que estas concentrações se correlacionam diretamente 

com o Pb no plasma (O’FLAHERTY, 1993). Alternativamente, o Pb pode ser eliminado 

pela via biliar, cuja contribuição é de cerca de 15 %. Através de ambas as vias, o metal 

pode ainda sofrer reabsorção através dos túbulos renais distais, bem como através 

do sistema entero-hepático. Outras vias de eliminação incluem o suor, cabelo e unhas 

(<8%), além do leite materno. Embora esta via de eliminação apresente pouca 
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contribuição em relação à excreção do metal, do ponto de vista toxicológico 

representa um grande risco para o lactente (MOREIRA & MOREIRA, 2004). 

Na Figura 1, pode ser observado o modelo de O’Flaherty para a toxicocinética 

do Pb no organismo. Dentre outros modelos descritos, este é o único que utiliza 

parâmetros fisiologicamente consistentes para descrever o volume, a composição e a 

atividade metabólica do sangue e tecidos que determinam a distribuição do Pb no 

organismo humano: 

 

1.4.2. Toxicodinâmica 

 

1.4.2.1. Mecanismos de ação do Pb 

 

Embora alguns mecanismos de toxicidade do Pb não estejam bem 

estabelecidos, os principais mecanismos de ação tóxica do metal estão relacionados 

a interação direta e não-específica com sítios de ligação para íons (LIDSKY & 

SCHNEIDER, 2003; GARZA et al. 2006; QUINTANAR-ESCORZA et al. 2007), ligação 

covalente a proteínas (GOERING, 1993) e indução ao aumento do estresse oxidativo 

celular (AHMED & SIDDIQUI, 2007).  

Fluxo sanguíneo

Absorção

Mobilização

Reabsorção

Eliminação

Meia vida: 30 dias

Meia vida: 40-50 dias

Meia vida: 25-30 anos

Via de exposição ao Pb

Via de eliminação do Pb

Legendas

Urina

Tecidos muito 

perfundidos

Pulmões
Ar 

inspirado

Ar 

exalado

Rins

Tecidos pouco 

perfundidos

Eritrócitos

Fezes

Fígado

Dieta

Trato GI

Ossos corticais

Ossos trabeculares

Plasma

Figura 1: Modelo de O’Flaherty para a toxicocinética do Pb no organismo 

(Modificado de O’Flaherty, 1998). 
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Dentre os principais interações envolvidas na toxicidade do Pb no organismo, 

está a sua competição por sítios de ligação de Ca2+ e Zn2+ no organismo (AHMED et 

al. 2007), os quais representam cerca de 1/3 das interações do Pb com sítios não-

específicos. Outros ligantes de Pb incluem átomos de oxigênio presentes em 

aminoácidos ou moléculas de água, seguido de ligantes contendo enxofre e nitrogênio 

(grupamentos –OH, –SH e –NH2, respectivamente) (KIRBERGER & YANG, 2008). 

Além disso, os mecanismos iônicos de toxicidade do Pb incluem ainda, a substituição 

dos íons magnésio (Mg2+), Fe2+ e sódio (Na+), afetando diversos processos 

dependentes destes íons no organismo (LIDSKY & SCHNEIDER, 2003). Em relação 

ao Na+, estudos têm demonstrado que tal interação resulta em efeitos sobre 

processos celulares importantes, tais como sinalização e adesão celular, maturação 

e enovelamento de proteínas, apoptose, transporte iônico e liberação de 

neurotransmissores, dentre outros (GARZA et al. 2006).  

No que diz respeito à ação do Pb sobre o íon Ca2+ – uma molécula sinalizadora 

envolvida em diferentes processos celulares que vão desde a atividade sináptica até 

a comunicação e adesão celular – acredita-se que esta interação ocorra devido ao 

fato de que Pb e Ca2+ possuem raios atômicos semelhantes, o que resulta na 

capacidade do Pb de competir e substituir o íon em seus sítios específicos, 

consequentemente, causando a desregulação de homeostase de cálcio no organismo 

(RABINOWITZ, 1991). Nesse sentido, as interações entre Ca2+ e Pb são responsáveis 

portanto, pela incorporação de Pb no tecido ósseo (PEMMER et al. 2013). Estudos 

demonstraram que a interação entre Pb e Ca2+ também pode afetar seriamente o 

funcionamento de importantes neurotransmissores através da proteína quinase C, 

responsável pela regulação neuronal a longo prazo. Tal interação pode afetar também 

as concentrações de Na+, o qual é responsável por exemplo, pela geração do 

potencial de ação em tecidos excitatórios a fim de possibilitar a comunicação celular, 

além de possuir também papel importante na recaptação de neurotransmissores e 

regulação da captação e retenção de Ca2+ em terminais sinápticos isolados, 

denominados de sinaptossomas (BRESSLER et al. 1999).  

As interações do Pb com outras proteínas também são consideradas de grande 

significado toxicológico pois podem resultar na inibição de enzimas importantes para 

a síntese do grupamento heme no organismo. Como exemplo, podem ser citadas as 

enzimas ácido aminolevulínico sintetase (ALA-S), coproporfirina oxidase (CPO) e 

ferroquelatase, além da ALAD, cuja inibição ocorre de maneira mais pronunciada e 
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por isso, tem sido utilizada na avaliação clínica para a estimativa do nível de exposição 

ao Pb (AHMED et al. 2005). 

Além disso, como mencionado anteriormente, devido à afinidade do Pb com 

grupamentos tióis (–SH), o metal pode ainda se ligar a diversos componentes do 

sistema antioxidante endógeno, como por exemplo, o tripeptídeo glutationa (GSH), e 

as enzimas glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase (SOD) e catalase 

(CAT). O estresse oxidativo celular causado pela inibição destas enzimas é 

caracterizado, primeiramente pelo aumento da produção de radicais livres e espécies 

reativas de oxigênio (EROs), tais como o radical superóxido (O2
-), peroxinitrito 

(ONOO–), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (OH•). Posteriormente, 

ocorre a depleção da atividade da defesa antioxidante, resultando em danos celulares, 

tais como, danos em proteínas, indução à peroxidação lipídica e ainda, danos ao DNA 

(FLORA et al. 2012).  

 

1.4.2.2. Alvos de toxicidade do Pb 

 

O Pb não desempenha nenhum papel fisiológico no organismo, no entanto, 

está bem estabelecido que o metal pode interferir em diversos sistemas, tais como o 

sistema nervoso, hematopoiético, esquelético, renal, cardiovascular, reprodutivo e 

também o sistema endócrino (FLORA et al. 2012; DOUMOUCHTSIS et al. 2009). 

O sistema nervoso parece ser o principal e mais sensível alvo para a toxicidade 

induzida pela exposição ao Pb quando comparado com outros sistemas, sendo mais 

pronunciados os efeitos no sistema nervoso periférico em adultos, enquanto que em 

crianças, o sistema nervoso central é predominantemente o mais afetado 

(BELLINGER, 2004; BRENT, 2006). O Pb é capaz de atravessar a barreira hemato-

encefálica (BHE), se acumulando em astrócitos, onde pode afetar tanto a função 

celular quanto a interação entre neurônios e células da glia (HOLTZMAN et al. 1984; 

BRESSLER et al. 1999; QIAN et al. 2001). 

 De forma geral, a exposição ao Pb tem sido associada a ocorrência de doenças 

neurodegenerativas, as quais se caracterizam por perda progressiva de certas regiões 

do cérebro, devido a danos na estrutura, função ou até mesmo a morte de neurônios 

(LEE & FREEMAN, 2014). Nesse sentido, estudos em saúde ocupacional têm 

demonstrado uma correlação positiva entre o aumento das concentrações de Pb-S e 

a incidência e/ou risco para o desenvolvimento da doença de Parkinson (KUHN et al. 
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1998; COON et al. 2006; GORELL et al. 1997).  Já estudos publicados pelo Instituto 

Nacional de Saúde dos Estados Unidos (National Institutes of Health, NIH), 

observaram um aumento do risco de ocorrência de esclerose lateral amiotrófica (ELA) 

em indivíduos que relataram exposição ocupacional ao Pb, indicando que talvez o Pb 

exerça algum papel na etiologia da doença (KAMEL et al. 2003; FANG et al. 2010). 

Além disso, apesar de não estar diretamente associado à doença, estudos 

demonstraram uma relação entre a exposição ao Pb e a diminuição de funções 

cognitivas relacionadas a doença de Alzheimer (DORSEY et al. 2006; SCHWARTZ et 

al. 2005). Estudos com animais também demonstraram uma relação entre a exposição 

ao Pb e expressão de proteínas e biomarcadores indicativos de doenças 

neurodegenerativas, dentre elas, a doença de Alzheimer (GU et al. 2012; 2011). Por 

fim, a ocorrência de encefalopatias também tem sido descrita como uma das principais 

consequências da exposição ao Pb (FLORA et al. 2012). Neste grupo de doenças 

caracterizadas por alterações na estrutura e funções cerebrais, os sinais e sintomas 

incluem apatia, irritabilidade, dores de cabeça frequentes, falta de atenção, dores 

musculares, perda de memória, convulsões e demência (DAMIANI et al. 2013).  

Como mencionado anteriormente, o Pb afeta o sistema hematopoiético por 

interagir negativamente com proteínas envolvidas na biossíntese do grupamento 

heme nos eritrócitos, cujo processo envolve uma série de etapas e enzimas. De 

maneira sucinta, inicialmente na matriz mitocondrial ocorre a formação de ALA a partir 

de glicina e succinil Co-A, sendo esta reação catalisada pela enzima ALA-S. 

Posteriormente, a ALAD catalisa a formação de porfobilinogênio a partir de duas 

moléculas de ALA. Após sucessivas reações ocorre a formação do 

coproporfirinogênio III que é oxidado a protoporfirinogênio IX pela CPO. De volta à 

matriz mitocondrial, no produto da oxidação do protoporfirinogênio IX – chamado de 

porfirina – é introduzido Fe2+ a partir da ação da ferroquelatase, resultando assim, na 

formação do grupo heme (LAYER et al. 2010).  

O Pb possui a capacidade de interagir basicamente com ALAD, ALA-S, CPO e 

a ferroquelatase. Dentre estas, a interação mais importante parece ser a inibição da 

ALAD, a qual ocorre devido a afinidade do Pb com grupamentos –SH da enzima. 

(GONICK et al. 2011). Como resultado da inibição da ALAD e ALA-S, ocorre o 

acúmulo de ALA no plasma e urina, o qual pode ser detectado em níveis de Pb-S 

menores que 10 μg/dL (MAKINO et al. 2000).  Em relação à ferroquelatase, sua 

inibição pelo Pb resulta em acúmulo de protoporfirina nos eritrócitos, além da 
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formação de ZPP visto que ocorre a incorporação de Zn no lugar do Fe para formar a 

porfirina. Por esta razão, a quantificação de ZPP no sangue tem sido utilizada como 

biomarcador de efeito ao metal (MARTIN et al. 2004).   

Neste contexto, os efeitos do Pb na produção do grupamento heme resultam 

na ocorrencia de diversos tipos de anemia não só por interferir na biosíntese de heme, 

mas também por causar uma diminuição do tempo de vida dos eritrócitos, embora 

para este último os mecanismos não estejam muito bem estabelecidos. Em geral, as 

anemias causadas pela intoxicação por Pb são do tipo hipocrômicas, normo ou 

microtícias, com presença de pontilhados basófilos e geralmente se encontram 

associadas a reticulocitose, isto é, o aumento  de precursores de eritrócitos circulantes 

(ATSDR, 2007).  

Em uma revisão publicada por Pounds e colaboradores (1991), os autores 

relataram que o Pb pode afetar direto ou indiretamente o funcionamento do tecido 

ósseo através de diversos mecanismos. Dentre estes, é citado a interferência do metal 

nos níveis de hormônios circulantes, como o paratormônio (PTH), calcitonina e 

também a vitamina D, prejudicando assim, a habilidade de osteoclastos e osteoblastos 

em responder à regulação hormonal. A ocorrência de hipocalcemia em decorrência 

da exposição crônica ao Pb também foi demonstrada em estudo experimental, uma 

vez que o metal interfere na síntese de calcitrol, resultando na diminuição da absorção 

intestinal de Ca2+ (SZABO et al. 1991). Todos estes efeitos do Pb sobre o os ossos 

são responsáveis por diminuir a mineralização do tecido, o que resulta na diminuição 

da densidade mineral óssea, e consequentemente, no aumento do risco de ocorrência 

de osteoporose (SUN et al. 2008).  

Dongre e colaboradores (2013) observaram diminuição dos níveis plasmáticos 

de cálcio, fósforo e vitamina D enquanto as concentrações de PTH se mostraram 

aumentadas em estudo conduzido com trabalhadores expostos ao Pb. Nesse estudo, 

os autores acreditam que a diminuição dos minerais ocorra devido a inibição da 

enzima α-1 hidrolase, uma enzima importante para a síntese de calcitrol, enquanto 

que o aumento de PTH se deva à ocorrência da hipercalcemia observada nos 

trabalhadores, uma vez que o hormônio atua aumentando as concentrações de cálcio 

no sangue.  

Os rins também são órgãos críticos em relação à exposição ao Pb. Embora a 

ocorrência de disfunção renal tenha sido observada somente em elevados níveis de 

exposição (>60 μg/dL de Pb-S, por exemplo), concentrações menores ou iguais a 10 
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μg/dL de Pb-S também tem sido descritas por causarem danos nos órgãos (GRANT, 

2008). A nefropatia, uma doença caracterizada por danos nos rins, tem sido associada 

a exposição ao Pb e pode eventualmente causar a insuficiência renal. Na forma aguda 

da doença são observados danos nos mecanismos de transporte tubular, bem como 

alterações morfológicas devido ao aparecimento de alterações degenerativas no 

epitélio tubular juntamente com a ocorrência de corpos de inclusão nuclear contendo 

complexos formados pela interação Pb – proteínas. Já na nefropatia crônica, na qual 

a doença ocorre de maneira muito mais severa, são observados danos funcionais e 

morfológicos irreversíveis, tais como alterações nos glomérulos e túbulos intersticiais, 

resultando portando, na ocorrência de falência renal, hipertensão e hiperuricemia 

(RASTOGI, 2008). 

Os efeitos da exposição ao Pb parecem implicar também em consequências 

graves para o sistema cardiovascular, incluindo isquemia coronariana, doenças 

cardíacas e comprometimento dos vasos sanguíneos periféricos (NAVAS-ACIEN et 

al. 2007). Diversos estudos experimentais e ocupacionais tem demonstrado também 

a ocorrência de hipertensão arterial após a exposição ao Pb, a qual é considerada 

uma consequência dos efeitos tóxicos que acometem os rins (ATSDR, 1999).  

Estudos realizados com trabalhadores expostos ao Pb nos EUA demonstraram 

que os índices de mortalidade por doença cardíaca coronária (STEENLAND et al. 

1992) e acidente vascular cerebral (MICHAELS et al. 1991) eram maiores em 

trabalhadores com mais tempo de trabalho envolvendo o Pb. Já Dongre e 

colaboradores (2013) observaram que a pressão arterial de trabalhadores expostos 

ao Pb era significativamente maior quando comparado com indivíduos controle. Nesse 

estudo os autores relataram que o aumento da pressão arterial nos indivíduos se dá 

provavelmente devido a nefrotoxicidade causada pela exposição ao Pb. Mais 

recentemente, estudos conduzidos por Ozturk e colaboradores (2014) com 

trabalhadores também expostos ao metal, demonstraram uma correlação significativa 

entre as concentrações de Pb-S e danos relacionados a elasticidade da artéria aorta, 

o que os autores acreditam que esteja relacionado à hipertensão, visto que o aumento 

da pressão nos vasos sanguíneos pode levar alterações estruturais na parede dos 

mesmos.  

O Pb é conhecido também por causar efeitos adversos no sistema reprodutivo 

tanto em homens quanto em mulheres. Em homens, as principais alterações 

observadas foram diminuição do libido sexual, redução da motilidade e contagem de 
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espermatozoides, infertilidade, danos na função da próstata e alterações nos níveis 

de testosterona. Já em mulheres, os efeitos incluem a ocorrência de aborto 

espontâneo, pré-eclampsia e partos prematuros, além de apresentarem maior 

suscetibilidade à infertilidade (FLORA et al. 2011). 

A intoxicação por Pb pode também acarretar em diversos efeitos adversos para 

o sistema endócrino. Embora exista algumas controvérsias em relação aos efeitos do 

Pb sobre o funcionamento da glândula tireóide, estudos conduzidos por Dundar e 

colaboradores (2006) demonstraram uma correlação negativa entre as concentrações 

de Pb-S e níveis de tiroxina livre (T4) em adolescentes com baixas concentrações do 

metal no sangue, assim como em estudo anterior conduzido com trabalhadores 

expostos ao Pb (ROBINS et al. 1989). Em ambos os estudos, os níveis de tri-

iodotironina (T3) e do hormônio estimulador da tireóide (TSH) permaneceram iguais, 

o que se mostra contrário a estudos que demonstraram elevadas concentrações de 

TSH em indivíduos ocupacionalmente expostos ao Pb (SINGH et al. 2000; LÓPEZ et 

al. 2000), além de estudos realizados em animais (CHAURASIA et al. 1997, 1998). 

Apesar da discrepância entre esses resultados, esses estudos demonstraram que o 

Pb pode afetar o eixo hipotálamo – pituitária – tireóide embora exista uma variação no 

padrão de tais efeitos.  

Por fim, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer 

(International Agency for Research on Cancer, IARC), os compostos de Pb 

inorgânicos são classificados como provavelmente carcinogênico para humanos 

(Grupo 2A), com evidências limitadas de carcinogenicidade em estudos com 

humanos, mas suficiente em estudos experimentais conduzidos com animais (IARC, 

2006).  

Como pode ser observado, o Pb possui diversos alvos e mecanismos de 

toxicidade e assim como os processos de absorção e distribuição, a toxicidade do 

metal pode ser influenciada por diversos fatores, tais como idade, estado nutricional e 

patológico e características genéticas, dentre outros (SCHNEIDER et al. 2012; 

AHMED et al. 2006; GUNDACKER et al. 2010). 

Na Figura 2 pode ser observada a relação entre as concentrações de Pb 

presentes no sangue e os efeitos adversos esperados decorrentes da exposição ao 

metal em adultos e crianças:  
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1.5. Análise proteômica como ferramenta para o estudo da toxicidade de metais  

 

Diversos estudos envolvendo metais tóxicos têm sido desenvolvidos no intuito 

de avaliar os efeitos da toxicidade de tais elementos no organismo. Apesar disso, um 

número muito menor de estudos tem sido direcionados à compreensão dos exatos 

mecanismos pelos quais esses toxicantes exercem seus efeitos em sistemas 

biológicos, especialmente envolvendo o Pb. Nesse sentido, a análise do conjunto de 

proteínas de uma célula, tecido ou fluido biológico – definido como proteoma – tem se 

tornado cada vez mais uma ferramenta importante para a elucidação dos mecanismos 

de toxicidade, bem como para a descoberta de biomarcadores que possam refletir de 

maneira precisa a exposição e os efeitos da exposição aguda ou crônica a 

determinados toxicantes (LUQUE-GARCIA et al. 2011).  

O termo proteoma foi introduzido no ano de 1994 por Marc Wilkins (WILKINS 

et al. 1996) e se refere não só a soma dos produtos codificados por sequencias 

↑Protoporfirina eritrocitária (mulheres)  

↑Protoporfirina eritrocitária (homens)  
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Figura 2: Concentrações de Pb-S e efeitos adversos esperados decorrentes da 

exposição ao metal em adultos e crianças (Modificado de ATSDR, 1992). 
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genômicas, mas também à proteínas resultantes de processos pós-traducionais além 

de complexos formados pela interação entre elas. A principal característica do 

proteoma é o seu perfil dinâmico, o qual é capaz de se alterar de acordo com estímulos 

internos ou externos, sejam eles fisiológicos ou patológicos. Dessa forma, o conjunto 

de proteínas, a quantidade e suas possíveis alterações são capazes de fornecer 

indícios quanto a organização e à dinâmica de processos metabólicos, regulatórios e 

de sinalização, bem como a ocorrência de estímulos capazes de alterar a homeostase 

de um determinado tecido (JENSEN et al. 2004).  

Nos últimos anos, o estudo do proteoma definido como proteômica, tem 

respondido diversas questões biológicas tanto na pesquisa básica quanto na clínica, 

embora para esta última, com algumas limitações (BARBOSA et al. 2012). Dentre 

estes estudos, alguns autores vêm desenvolvendo trabalhos relacionados à exposição 

a metais, sendo que a maioria deles tem sido realizados no intuito de avaliar 

alterações no proteoma global, enquanto outros tem focado na elucidação dos 

mecanismos pelos quais os metais exercem seus efeitos, ou ainda, mecanismos de 

tolerância desenvolvidos na presença desses toxicantes e seus compostos.  

Em relação aos efeitos observados, o principal grupo de proteínas que se 

encontra desregulado em resposta à toxicidade dos metais nesses estudos os quais 

foram realizados em diversos organismos, são proteínas do sistema antioxidante 

endógeno, tais como SOD e CAT, além de enzimas envolvidas na biossíntese de 

GSH. As proteínas de choque-térmico também conhecidas como HSPs (heat shock 

proteins) também constituem uma classe de proteínas comumente alterada após 

exposição a metais. Dentre suas funções podem ser citadas a manutenção do 

enovelamento e agregação proteica, além de desempenhar função importante na 

estabilidade térmica e outras condições de estresse celular.  

Outro grupo de proteínas geralmente alterado são as metalotioneínas, 

proteínas de baixo peso molecular as quais possuem elevada afinidade de ligação por 

diversos tipos de metais. Neste caso, acredita-se que esta ligação ocorra por meio da 

interação dos metais com os grupamentos –SH presentes nos resíduos de cisteína 

das metalotioneínas. Ainda, também são observadas alterações em proteínas 

envolvidas no transporte e tráfego celular, metabolismo energético e respiração 

mitocondrial, dentre outras (LUQUE-GARCIA et al. 2011).  
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1.5.1. Estudos proteômicos envolvendo a exposição ao Pb 
 

A maioria dos estudos envolvendo análise proteômica e metais tóxicos, tem 

dado maior atenção ao elemento cádmio (Cd) (LUQUE-GARCIA et al. 2011). Apesar 

disso, alguns estudos tanto em animais quanto em humanos foram desenvolvidos com 

o objetivo de compreender os efeitos da exposição ao Pb e também o potencial 

proteômico na descoberta de novos biomarcadores de exposição e efeito ao metal.  

Estudos realizados em bactérias cultivadas em meio contendo Pb 

demonstraram uma diminuição da expressão de DNA girase A em relação ao controle 

(BAR et al. 2007). Em eucariotos, estudo conduzido por Witzmann e colaboradores 

(1999) resultou na identificação de 11 proteínas com expressão alterada após a 

exposição de células renais de ratos ao Pb. Dentre as proteínas alteradas, estavam 

proteínas relacionadas a ligantes de Ca2+, HSPs e glutationa-S-transferases (GSTs). 

Mais recentemente, Neal e colaboradores (2005) demonstraram que o Pb induz a 

catarata in vitro em estudo realizado com ratos tratados com o metal. Dentre as 

proteínas diferencialmente expressas quando comparado grupo tratado vesus grupo 

controle, estava a subunidade A da α-cristalina, uma chaperona com atividade anti-

agregatória a qual se acredita ser um importante fator na manutenção da 

transparência do cristalino com o avanço da idade. 

Em humanos, Birdsall e colaboradores (2010) avaliaram os efeitos no plasma 

e soro de crianças expostas ambientalmente ao mercúrio (Hg) e ao Pb, e encontraram 

16 proteínas associadas às baixas concentrações desses metais no sangue das 

crianças. Das proteínas identificadas, 13 estavam associadas com doenças 

cardiovasculares e 7 delas apresentavam sua regulação aumentada ou diminuída na 

presença dos metais. Dentre as proteínas associadas às concentrações de Pb-S, 

estavam a apoliproteína E (ApoE), apolipoproteína J, o componente C3c do sistema 

complemento, vitronectina, haptoglobina, fator de coagulação XII e também o 

componente C9 do sistema complemento. Nesse estudo, a ApoE foi identificada como 

a única proteína que demonstrou uma diminuição significante em seus níveis 

conforme o aumento das concentrações de Pb-S das crianças entre diferentes tertis.   

Em populações ocupacionalmente expostas ao Pb, estudos realizados com 

trabalhadores de uma fundição de metal na China co-expostos ao As e Pb, 

demonstraram uma regulação aumentada ou diminuída de proteínas entre indivíduos 

expostos e não expostos aos metais. No entanto, essas proteínas não foram 
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identificadas (ZHAI et al. 2005).  Mais recentemente, estudo conduzido por Kossowska 

e colaboradores (2010) avaliou o potencial proteômico na descoberta de novos 

biomarcadores em trabalhadores co-expostos ao As, Pb e Cd na Polônia, e 

encontraram 6 proteínas diferencialmente expressas no soro entre indivíduos 

expostos e grupo controle. No entanto, nesse estudo os autores também não 

conseguiram identificar as proteínas consideradas por eles como possíveis 

biomarcadores para esses metais.  

Como pode ser observado, há uma carência de estudos envolvendo a 

exposição ao Pb e sua influência sobre o proteoma em tecidos e fluidos biológicos 

como o plasma, o qual constitui uma das fontes mais importantes de biomarcadores, 

podendo oferecer portanto, ricas informações a respeito de processos fisiológicos e 

patológicos. Ainda estes estudos são mais escassos em populações expostas a 

elevadas concentrações de Pb, como trabalhadores de fábricas de baterias 

automotivas, os quais estão expostas de maneira crônica ao metal.  

Neste contexto, considerando a exposição ocupacional ao Pb como um 

importante fator na geração de agravos à saúde dos trabalhadores, fica clara a 

necessidade de mais estudos a fim de comprovar mecanismos já propostos ou 

elucidar novos mecanismos de toxicidade do metal. Assim, a identificação de 

alterações em proteínas individuais ou em grupos de proteínas pode fornecer 

informações não só a respeito dos seus mecanismos de toxicidade no organismo, mas 

também contribuir para a possível identificação de novos biomarcadores de exposição 

e efeito, fornecendo portanto, a possibilidade de uma maior prevenção de seus efeitos 

tóxicos e controle nos casos de intoxicação. 
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2. CONCLUSÕES  

 

Com a realização deste estudo, inicialmente pudemos observar que apesar das 

normas e regulamentações estabelecidas para segurança e saúde do trabalhador em 

relação à exposição ao Pb, na fábrica de baterias aqui estudada, existem 

trabalhadores que apresentam concentrações elevadas de Pb-S, muitas das vezes 

acima do VR recomendado, o que deve ser considerado um grande problema de 

saúde pública, visto que diversos estudos demonstram efeitos adversos mesmo em 

concentrações consideradas seguras de acordo com tais legislações.   

Além disso, o presente trabalho também foi capaz de confirmar a hipótese do 

estudo ao demonstrar que a exposição ao Pb causa alterações no proteoma 

plasmático. Assim, a identificação de tais proteína alteradas, permitiu ainda a 

confirmação de alvos e mecanismos de toxicidade do Pb já conhecidos, bem como 

possibilitou a descoberta de novos alvos e mecanismos de ação tóxica, os quais, 

foram pela primeira vez elucidados a partir da realização deste estudo.   
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