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RESUMO 

 

BORDIN, K. Avaliação de Biomarcadores da Exposição Humana à Fumonisina B1 nos 
Alimentos em Municípios dos Estados de São Paulo e Santa Catarina, Brasil, 2015. 
Tese (Doutorado)- Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2015.  

A fumonisina B1 (FB1) é uma micotoxina produzida pelo metabolismo secundário de 

espécies de Fusarium, principalmente F. verticillioides e F. proliferatum, os quais 

contaminam diversos alimentos antes e após o processamento, sobretudo o milho e 

derivados, gerando graves problemas para a Saúde Pública e a qualidade dos alimentos. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a exposição humana à FB1 presente nos alimentos através 

da estimativa de ingestão da toxina na dieta e da análise de diferentes biomarcadores 

presentes em amostras de sangue, urina e cabelo. Além disso, foram investigados os efeitos 

da toxina através da avaliação de ácido fólico presentes em alimentos e em soro, e os níveis 

de uréia e creatinina presentes em soro. O estudo foi realizado em dois municípios dos 

Estados de São Paulo e Santa Catarina, cujos respectivos voluntários foram  categorizados 

como de baixo consumo de derivados de milho (Grupo A, voluntários de Pirassununga/SP) e 

de alto consumo de derivados de milho (Grupo B, voluntários de Erval Velho/SC). As 

amostras de alimentos do Grupo A (Pirassununga/SP) foram fornecidas pelos voluntários 

(n=100) nos meses de Junho/2011, Setembro/2011, Dezembro/2011 e Março/2012. Os 

voluntários do Grupo B (Erval Velho/SC) (n=20) forneceram amostras de alimentos no mês 

de Abril/2012. Em cada grupo, uma lista com 20 alimentos à base de milho foi entregue aos 

voluntários, para fornecimento de amostras daqueles disponíveis em suas respectivas 

residências em cada mês de amostragem, totalizando 122 amostras de derivados de milho 

no Grupo A e 17 amostras no Grupo B coletadas durante o estudo. Adicionalmente, aplicou-

se um Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e um Inquérito Recordatório de 24 horas 

(QIR - 24 h) no momento das coletas de amostras. Em cada mês de amostragem de 

alimentos, foram coletadas amostras de sangue, urina (somente Grupo A) e cabelo dos 

voluntários, sendo as amostras armazenadas a -20ºC (urina e cabelo) ou -80ºC (sangue) até 

o momento das análises. As amostras de alimentos foram submetidas à análise de FB1, 

sendo que as de farinha de milho foram também analisadas quanto ao teor de ácido fólico. 

Ambas as análises foram feitas através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 

Em soro, foram avaliadas a relação esfinganina/esfingosina (Sa/So), resíduos de FB1, ácido 

fólico, uréia e creatinina. Em urina, foram analisados os níveis de FB1, creatinina para 

correção do volume urinário e a relação Sa/So. Em cabelo, foram analisados os resíduos de 

FB1 através de CLAE acoplada à espectrometria de massas. Todos os métodos de análise 

foram submetidos a procedimento de otimização e validação intra--laboratorial. A incidência 

 

   



9 

 

de FB1 nos alimentos foi, em média, 72% (n=122) nas amostras do Grupo A 

(Pirassununga/SP) e 35% (n=17) no Grupo B (Erval Velho/SC). Os maiores níveis foram 

encontrados em amostras de pipoca provenientes do Grupo B, com uma amostra 

excedendo o limite de tolerância estabelecido no Brasil (2,500 µg kg-1). A ingestão diária 

provável média (IDPM) de FB1 no Grupo A foi de 63,3 ng kg-1 peso corpóreo (p.c.) dia-1, que 

corresponde a 3,1% da ingestão provisória máxima tolerável (IPMT) recomendada para 

fumonisinas (2.000 ng kg-1 p.c. dia-1). A IDPM do Grupo B apresentou uma média de 190,1 ng 

kg-1 p.c. dia-1  o que corresponde a 9,5% da IDMT. As concentrações de ácido fólico nas 

amostras de farinha de milho variaram de < 0,3 µg kg-1 (limite de quantificação do método) a 

1.705 µg kg-1, com média de 713 ± 435 µg kg-1. Somente uma amostra apresentou nível de 

ácido fólico acima do valor mínimo estabelecido pela ANVISA. Em urina, a incidência de FB1 

foi de 33,4% (n=251), com níveis médios de 3,19 ± 3,15 ng mg-1 de creatinina. Não houve 

correlação (P>0,05) entre as concentrações de FB1 na urina e nos alimentos. Os níveis de 

esfinganina foram mais elevados em mulheres, com 25,0% (n=116) de amostras positivas, 

em comparação à urina de homens, 10,4% (n=96). A relação Sa/So apresentou em média 

0,91, 0,77 e 0,89 para urina de mulheres, homens e em combinação, respectivamente. Em 

soro, os níveis de esfingosina foram em média 2,48 ng mL-1 para o Grupo A e 5,01 ng mL-1 

para o Grupo B. A relação Sa/So variou de 0,06 a 3,19 com média de 0,79 para o Grupo A e 

0,78 para o Grupo B. Embora tenha havido correlação positiva (r=0,574, P<0,05) entre a 

relação Sa/So no soro e os dados de consumo de milho e derivados obtidos no QIR-24 h, 

não foram observadas correlações (P>0,05) entre a ingestão de FB1 e a relação Sa/So na 

urina ou soro. A concentração de ácido fólico no soro variou de 6,7 a 24,0 ng mL-1 (média de 

13,4 ± 5,4 ng mL-1), com ambos os grupos (A e B) apresentando resultados dentro dos 

valores de referências. Não foram observados níveis detectáveis de FB1 nas amostras de 

soro. No entanto, FB1 foi detectada em 4 amostras de cabelo humano (7,2%) dos Grupos A 

e B, cuja concentração média foi de 21,3 ± 12,1 ng g-1. Em síntese, os resultados obtidos 

nas análises de biomarcadores de FB1 no presente trabalho estão de acordo com os valores 

de IDPM encontrados, indicando que a exposição à FB1 nas populações estudadas não 

representa um risco a saúde. 

Palavras chave: FB1, Esfingolipídeos, Milho e Derivados, Soro, Urina, Cabelo, Análise. 
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ABSTRACT 
 

BORDIN, K. Evaluation of Biomarkers of Human Exposure to Dietary Fumonisin B1 in 

Cities from São Paulo and Santa Catarina States, Brazil. 2015. Thesis (PhD) – Faculdade 

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2015.  

 

Fumonisin B1 (FB1) is a mycotoxin produced by the secondary metabolism of 

Fusarium species, mainly F. verticillioides and F. proliferatum, which contaminates foods 

before and after processing and causes serious problems to public health and food quality. 

The aim of this study was to evaluate the human exposure to FB1 in food by means of 

estimated intake of toxin in the diet, and analysis of different biomarkers in serum, urine and 

hair. In addition, folic acid in food and blood as well urea and creatinin in serum  were 

investigated to evaluate the toxin effects.The study was conducted in two cities of São Paulo 

and Santa Catarina States, where the respective volunteers were categorized as low-

consumers of corn products (Group A, volunteers from Pirassununga/SP) and high-

consumers of corn products (Group B, volunteers from Erval Velho/SC). Food samples from 

Group A (Pirassununga/SP) were provided by volunteers (n=100) in June/2011, 

September/2011, December/2011 and March/2012. The volunteers from Group B (Erval 

Velho/SC) (n=20) provided food samples in April/2012. In each group, a list of 20 corn 

products was given to volunteers, to allow them to check and collect the food items available 

in their homes at each sampling time. The total number of samples of corn products provided 

by the volunteers were 122 and 17 in Group A and Group B, respectively. Addicionally, a 

Food Frequency Questionnaire (FFQ) and a 24-Hours Dietary Recall Questionnaire (24h-

DRQ) were applied by the time of sample collections. In each month of food samples 

collection, samples of blood, urine (only Group A) and hair from the volunteers were 

collected and storage at -20oC (urine and hair) or -80oC (blood) until analysis. Food samples 

were submitted to determination of FB1, and corn meal samples were also evaluated for folic 

acid levels. Both analysis were performed by high performance liquid chromatography 

(HPLC). In serum, analyses included sphinganine/sphingosine ratio (Sa/So), FB1 residue, 

folic acid, urea and creatinine. In urine, the levels of FB1, creatinine to correct urinary volume 

and Sa/So ratio were evaluated. In hair, FB1 residues were analysed by HPLC coupled to 

mass spectrometry. All the analytical methods were submitted to optimization and intra-

laboratorial validation procedures. The mean incidences of FB1 in corn products were 72% 

(n=122) in samples of Group A (Pirassununga/SP), and 35% (n=17) of Group B (Erval 

Velho/SC). The higher levels were found in popcorn from Group B, with one sample 

exceeding the tolerance limit established in Brazil (2,500 µg kg-1). The mean probable daily 

intake (PDIM) of FB1 in Group A was 63.3 ng kg-1 body weigh (b.w.) day-1, which corresponds 
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to 3.1% of provisional maximum tolerable intake (PMTDI) recommended for fumonisins 

(2,000 ng kg-1 b.w. day-1). PDIM of Group B was 190.1 ng kg-1 b.w. day-1, which represents 

9.5% of PMTDI. Folic acid levels in corn meal ranged from < 0,3 µg kg-1 (quantification limit) 

to 1.705 µg kg-1, with a mean of 713 ± 435 µg kg-1. Only one sample had levels of folic acid 

above the minimum established by ANVISA. In urine, the incidence of FB1 was 33,4% (n= 

251), at mean levels of 3,19 ± 3,15 ng mg-1 of creatinine. There wasn’t correlation (P>0.05) 

between concentrations of FB1 in urine and foods. Sphinganine levels were higher in woman, 

with 25.0% (n=116) of positive samples in comparison to urine of men, 10.4% (n=96). The 

mean Sa/So ratios were 0.91, 0.77 and 0.89 for urine of women, men and in combination, 

respectively. In serum, sphingosine presented a mean of 2.48 ng mL-1 to Group A and 5.01 

ng mL-1 to Group B. Sa/So ratio ranged from 0.06 to 3.19 with a mean of 0.79 to Group A and 

0.78 to Group B. Although a positive correlation (r=0.574, P<0.05) was found between Sa/So  

ratio in serum and corn consumption data obtained by 24h-DRQ, no correlation was 

observed (P>0,05) with FB1 intake and Sa/So ratio in urine or serum. Folic acid concentration 

in serum ranged from 6.7 to 24.0 ng mL-1 (mean of 13.4 ± 5.4 ng mL-1),  with both groups (A 

and B) presenting levels within the reference valuies. There were no detectable levels of FB1 

in serum samples. However, FB1 was detected in 4 human hair samples (7.2%) of Groups A 

and B, at a mean concentration was 21.3 ± 12.1 ng g-1. In summary, the results obtained in 

the analyses of FB1 biomarkers in the present study are in agreement with the PDIM values 

found, hence indicating that FB1 exposure in the populations studied do not represent a 

health concern. 

 

Keywords: FB1, Sphingolipids, Corn and byproducts, Serum, Urine, Hair, Analysis. 
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1. ORGANIZAÇÃO DA TESE  

 

Esta tese foi elaborada a partir dos dados obtidos no projeto de pesquisa intitulado 

“Avaliação da Exposição Humana à Fumonisina B1 Utilizando Biomarcadores em Materiais 

Biológicos”. As análises foram executadas no Laboratório de Microbiologia e Micotoxicologia 

de Alimentos (LMMA), do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade de 

São Paulo (FZEA/USP). A investigação foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP) (Processo número 2010/06291-9) sob a coordenação do 

Prof. Dr. Carlos Augusto Fernandes de Oliveira. 

O projeto foi planejado e desenvolvido com algumas alterações e ajustes dos 

procedimentos durante o período de sua execução, com início em 2010 com o ingresso da 

aluna no Curso de Doutorado Direto do Programa de Pós Graduação em Ciências da 

Engenharia de Alimentos da FZEA/USP. 

O estudo foi realizado em parceria com a University of Missouri (Columbia/MO/EUA), 

onde parte das análises foram realizadas, também financiadass pela FAPESP através do 

Programa de Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (Processo número 2013/06291-9), 

sob a supervisão do Dr. George E. Rottinghaus, no Veterinary Medical Diagnostic 

Laboratory.  

Parte dos resultados obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho encontra-se 

publicado em dois artigos científicos, relacionados no Anexo C.  
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2. INTRODUÇÃO  

 

As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos toxigênicos que 

possuem baixo peso molecular com diferentes estruturas e atividades biológicas (CHU; 

BHATNAGAR, 2003). Estas toxinas causam efeitos agudos e crônicos em humanos e 

animais, dependendo do tipo e a suscetibilidade do animal (ZAIN, 2011). Segundo a United 

States Department of Agriculture (USDA) a contaminação por micotoxinas chega a 25% da 

produção mundial de grãos destinados à alimentação humana e animal (DOHLMAN, 2001). 

Dentre as micotoxinas de maior importância no Brasil, destacam-se as fumonisinas, 

principalmente pelo impacto econômico e de saúde pública que apresentam. Estas 

micotoxinas constituem um grupo de 28 substâncias, sendo a fumonisina B1 (FB1) o 

metabólito mais frequente e com maior poder toxigênico (DOMIJAN, 2012).  

Em climas tropicais e subtropicais como encontrado no Brasil, o desenvolvimento 

fúngico é favorecido por excelentes condições de umidade e temperatura. Fusarium 

verticillioides e F. proliferatum são os principais produtores de fumonisinas, os quais 

possuem elevada ocorrência em milho e seus derivados (FIGUEIRA et al., 2003). O milho 

(Zea mays L.) possui elevado valor nutricional constituindo um produto básico de consumo 

humano (MARTINS et al., 2012). A produção anual de milho no Brasil  girou em torno de 53 

milhões de toneladas na safra de 2009/2010, sendo o terceiro maior produtor mundial do 

referido grão (MAPA et al., 2015). Estudos realizados anteriormente no Brasil demonstraram 

a elevada incidência de contaminação por fumonisinas no milho e derivados, chegando a 

100% de incidência em alimentos comercialmente disponíveis (SCAFF; SCUSSEL, 2004; 

BITTENCOURT et al., 2005; MARTINS et al., 2012).  

Desde a sua identificação, as fumonisinas têm sido associadas com doenças em 

animais, como leucoencefalomalácia equina e o edema pulmonar suíno (DIAZ; 

BOERMANS, 1994). A fumonisina também é responsável por ocasionar hidrotórax em 

suínos (HARRISON et al., 1990), efeitos hepatotóxicos, carcinogênicos e apoptose (morte 

celular programada) em fígado de ratos (GELDERBLOM et al., 1988; POZZI et al., 2002), 

sendo também relacionada a surtos em animais ocorridos em vários países, tais como 

Canadá, Egito, Peru, África do Sul e EUA (CRUZ, 2010). O mecanismo de ação tóxica da 

FB1 decorre de sua semelhança estrutural com a esfinganina e compete pelos sítios da 

enzima ceramida sintetase (esfinganina N-aciltransferase), uma enzima que catalisa a 

acilação da esfinganina (Sa) para gerar dihidroceramida durante a síntese de novo de 

esfingolipídeos (MULLER; DEKANT; MALLY, 2012). A inibição dessa via metabólica pode 

resultar na depleção do complexo esfingolipídeo, causando um aumento de Sa, em menor 

grau de esfingosina (So) livre (MULLER; DEKANT; MALLY, 2012) 
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Os efeitos das fumonisinas em humanos ainda não foram completamente elucidados. 

Entretanto, a incidência de fumonisina em alimentos vem sendo relacionada com a 

ocorrência de câncer esofágico em diversas regiões, tais como em Transkei, África do Sul 

(RHEEDER et al., 1992); Carolina do Sul, EUA (SYDENHAM et al., 1991), Linxian e Cixian, 

China (CHU; LI, 1994), província de Mazandaran, Irã e no nordeste da Itália (SOLFRIZZO et 

al., 1997), e na região Sul do Brasil (VAN DER WESTHUIZEN et al., 2003), que inclui os 

Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A FB1 foi classificada pela 

International Agency for Research on Cancer (IARC) como pertencente ao grupo 2B, ou 

seja, provável carcinógeno em humanos (IARC, 2002).  

Elevados níveis de FB1 e seus metabólitos em milho e derivados vem sendo 

correlacionados com um aumento na incidência de defeitos do tubo neural (DTN) em 

algumas partes do Texas (HENDRICKS, 1999) e África do Sul (VILJOEN et al., 1995). Esta 

associação é relacionada à capacidade desta toxina de interferir na absorção do ácido 

fólico, um suplemento dietético utilizado para reduzir a incidência de defeitos no tubo neural, 

levando à hipótese de que as fumonisinas podem causar defeitos de nascimento e 

embriotoxicidade (HENDRICKS, 1999). Além disso, existe a hipótese da associação da 

exposição de fumonisinas com a nefropatia endêmica, entretanto esses efeitos ainda não 

foram experimentalmente confirmados. 

O uso dos biomarcadores fornece uma estimativa da exposição à substância química, 

quantidades efetivamente absorvidas pelo organismo e efeitos sobre a saúde humana. A 

avaliação da exposição, associada aos conhecimentos relativos aos efeitos na saúde e os 

limites considerados seguros, permite estabelecer as prioridades e as formas de intervenção 

efetiva para proteger uma população dos riscos químicos, principalmente relacionados ao 

consumo de alimentos contaminados (WHO, 1996). A mensuração dos níveis de 

fumonisinas em amostras biológicas, como soro, urina e cabelo têm sido utilizada como 

biomarcador de exposição à toxina através dos alimentos (GONG et al., 2008; ABIA et al., 

2013; EZEKIEL et al., 2014). 

A relação esfinganina/esfingosina (Sa/So) também tem sido avaliada como 

biomarcador da exposição humana à FB1 (CASTEGNARO et al., 1998; SANCHO et al., 

2011; LEE et al., 2011). No Brasil, Solfrizzo et al. (2004) compararam a relação Sa/So na 

urina de participantes de diferentes regiões, demonstrando uma diferença significativa dos 

voluntários da região Sul do país comparado a regiões da Argentina e Itália. Entretanto, 

observa-se uma escassez de dados com relação aos biomarcadores de fumonisinas em 

seres humanos no Brasil. Dessa forma, delineou-se o presente trabalho com a finalidade de 

avaliar a exposição de FB1 na população de municípios de dois estados brasileiros através 

de diferentes biomarcadores de exposição em voluntários que possuem baixo e elevado 

consumo de derivados de milho. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Fumonisinas 

3.1.1 Fungos produtores 

As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos filamentosos. 

Esses metabólitos são sintetizados em condições específicas diferenciando-se dos 

primários, e são produzidos após a absorção de nutrientes, formando compostos como 

aminoácidos, acetatos e ácido glutâmico (MILLER, 2001).  

As condições ótimas para desenvolvimento do fungo e produção de micotoxinas 

dependem do gênero e espécie. O fungo Fusarium verticillioides (anteriormente denominado 

moniliforme) é um ascomiceto cosmopolita presente em uma ampla variedade de plantas. 

Desde sua identificação, o gênero está relacionado com doenças em animais e humanos 

(NELSON et al., 1991). Em 1988, Bezuidenhout et al. (1988) caracterizaram as fumonisinas 

a partir de culturas de F. verticillioides. 

A FB1 é produzida por culturas de Fusarium verticillioides bem como outras espécies: 

F. proliferatum, F. anthophilum, F. dlamini, F. globosum, F. napiforme, F. nygamai, F. 

oxysporum, F.polyphialidicum, F. Graminearum e F. subglutinans provindos da África, 

Américas, Oceania, Ásia e Europa (SYDENHAM et al., 1996; IARC, 2001). Estudos vêm 

demonstrando que a Alternaria alternata f. sp. Lycopersici- também pode sintetizar as 

fumonisinas do grupo B (ABBAS; RILEY, 1996) além do Aspergillus niger (LOGRIECO et al., 

2009). 

Os fungos Fusarium verticillioides e F. proliferatum são as espécies mais comumente 

encontradas em milho e outros cereais (PITT et al., 1993; SANCHIS et al., 1993). O 

Fusarium geralmente se desenvolve em regiões com temperaturas e condições de  umidade 

elevada, principalmente em grãos danificados por insetos (MILLER et al., 2001). As 

condições de crescimento ótimo para a espécie F. Proliferatum são de aa 0,995 e 30 °C, 

sendo que a maior produção de fumonisinas foi obtida com aa 0,99 e temperatura de 25 °C 

em meio preparado a base de trigo (CENDOYA et al., 2014). Para fungos do gênero F. 

verticillioides as condições ótimas de crescimento foram de 25°C, aa 0,998 - 0,99 e 0-25 g L-1 

de NaCl e para a  produção de fumonisinas as condições mais eficientes foram temperatura 

de 30°C, aa 0,99, 25 g L-1 de NaCl e pH 5,0 (FANELLI et al., 2013).  

O crescimento fúngico e a produção de micotoxinas são resultado de complexas 

interações entre diversos fatores, e a compreensão desse sistema é fundamental no 

entendimento do processo e no uso de práticas na prevenção do desenvolvimento dessas 

toxinas (CENDOYA et al., 2014). 



24 

 

 

3.1.2 Características físico-químicas 

De forma geral, as micotoxinas possuem amplo espectro de toxicidade, baixo peso 

molecular, estabilidade a luz e calor (BOK; KELLER;LAE, 2004). Ao contrário de outras 

micotoxinas, as fumonisinas são hidrossolúveis, insolúveis em solventes apolares e 

apresentam ponto de fusão entre 103-105ºC (VELSONDER et al., 1990).  

Até o momento foram identificados 28 diferentes tipos de fumonisinas, classificados 

em A, B, C e P. As fumonisinas da série A são acetiladas no grupo amino da posição C-2; a 

série B apresenta uma amina livre; a série C falta o grupo metil na posição C-1 e a série P 

tem um grupo funcional 3-hidroxipiridinum  na posição C-2 (PLATTNER et al. 1992; 

WHESTHUIZEN, 2011).  

As fumonisinas do grupo B são produzidas naturalmente  sendo o grupo mais 

encontrado. Consiste basicamente de uma longa cadeia de hidrocarbonetos com um ácido 

tricarbalilico, um grupo metil e amino. As fumonisinas B2, e B3 e B4 diferem da FB1 pela 

ausência de um ou mais grupos hidroxila nos carbonos 5 e 10 (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1- Estrutura química das fumonisinas. 

 

A fumonisina B1 é encontrada em mais de 70% das amostras contaminadas com 

fumonisinas, seguido pela FB2 e FB3 em menores níveis (FANELLI et al., 2013). A FB1 é um 

pó branco higroscópico solúvel em água, acetonitrila ou metanol, estável em acetonitrila-

água (1:1) e instável em metanol, além de ser geralmente resistente às temperaturas de 

processamento de alimentos e a luz (IARC, 2001). 

Não há relatos disponíveis na literatura sobre o pKa da FB1. Os valores de pKa para o 

ácido tricarbalílico são 3,49, 4,56 e 5,83. Autores sugerem que o grupo amina alifático tenha 

um pKa superior a 9 e portanto, a FB1 seja um íon dipolar em pH entre 6 e 9 (NTP TR 496). 
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Os métodos utilizados no processamento de produtos derivados do milho podem 

converter as fumonisinas em hidrolisados e parcialmente hidrolisados (POLLING; 

PLATTNER, 1999). Quando a fumonisina é submetida ao processo de cocção sob 

condições alcalinas (nixtamalização), como quando o milho é transformado em massa de 

tortilhas e outros alimentos, os grupos do ácido tricarbalílico (ATC) são desintegrados, 

levando a uma estrutura correspondente hidrolisada da FB1 (HFB1) e HFB2 também 

conhecida como aminopolióis (MERRILL et al., 2001).  

 

3.1.3 Mecanismo de toxicidade 

O mecanismo de ação das fumonisinas ainda não foi completamente elucidado, 

entretanto a hipótese mais investigada e aceita, sugere que estas toxinas interferem no 

metabolismo dos esfingolipídeos. 

Os esfingolipídeos são uma classe de lipídeos que podem ser encontrados nas células 

eucarióticas, onde desempenham papel estrutural importante, além de regular inúmeras 

funções celulares. Foram identificados mais de 300 esfingolipídeos, caracterizados por 

possuírem uma longa cadeia principal denominada base esfingóide (STOCKMANN-

JUVALA; SAVOLAINEN, 2008).    

Os esfingolipídeos representam 10-20% dos lipídeos de membrana. As bases 

esfingóides e os esfingolipídeos complexos desempenham papel importante em vias de 

sinalização e regulação de diversas funções celulares, incluindo crescimento, diferenciação, 

morte celular e resposta imunológica (LOISEAU et al., 2007). 

Nas células dos mamíferos, as bases esfingóides mais comuns são a Esfingosina (So) 

e a Esfinganina (Sa). Normalmente a concentração de So é de três a cinco vezes mais 

elevada do que a de Sa e a manutenção de baixas concentrações de Sa e So livres é 

substancialmente importante, uma vez que estes compostos têm uma atividade biológica 

intrínseca considerável (RILEY et al., 2001; SILVA, 2008). As estruturas moleculares da 

esfinganina e esfingosina são similares a da fumonisina B1  como pode ser visualizado na 

Figura 2.   
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Figura 2 -  Estrutura química da Esfinganina, Esfingosina e Fumonisina B1. 
Fonte: Lino et al. (2007). 

 

Devido a semelhança estrutural, a FB1 pode inibir o metabolismo da esfinganina pela 

competição com os sítos de iligação da enzima ceramida sintetase (esfinganina N-

aciltransferase), uma enzima que catalisa a acilação da esfinganina para gerar 

dihidroceramida durante a síntese de novo de esfingolipídeos (MULLER; DEKANT; MALLY, 

2012). A inibição dessa via metabólica pode resultar na depleção do complexo 

esfingolipídeo, causando um aumento de esfinganina, em menor grau de esfingosina livre, e 

diminuição na ceramida que são componentes importantes das membranas biológicas 

(MULLER; DEKANT; MALLY, 2012), esquematizados na Figura 3. Quando acumuladas no 

meio intracelular, esses compostos deixam a célula e são encontrados no sangue periférico 

e urina (BANDO, 2007). 

Os esfingolipídeos desempenham uma complexidade de funções na célula e a 

interrupção do metabolismo pela fumonisina, afeta um grande número de processos 

biológicos. Os efeitos podem ser mediados pelo esgotamento do complexo de 

esfingolipídeos, um aumento na esfinganina livre ou uma diminuição na reacilação da 

esfingosina. Além disso, pode ocorrer depreciação de esfingolipídeos mais complexos e 

outros provenientes da dieta, reduzindo os produtos das bases esfingóides e aumentando 

os derivados lipídicos. As conseqüências da interrupção do metabolismo de esfingolipídeos 

são específicas para cada tipo de célula (IARC, 2001). 
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Figura 3 - Via biossintética dos esfingolipídeos e via de degradação ilustrando a interferência pela 
FB1. 

 

O acúmulo de esfinganina pode levar à morte celular visto que em determinados tipos 

celulares, as bases de cadeia longa exercem efeitos citotóxicos (WANG et al., 1991). A 

correlação entre a perturbação do metabolismo dos esfingolipídeos e outros pontos 

hepatotóxicos ou nefrotóxicos foram demonstrados em ratos, cavalos, suínos e outras 

espécies (VOSS; SMITH; HASCHEK, 2007).  Dessa forma, torna-se imprescindível 

conhecer as vias metabólicas que poderiam ser alteradas pela inibição da enzima ceramida 

sintetase, a atividade biológica da esfinganina e a função dos esfingolipídeos nas células. A 

interrupção dessa via poderia explicar, pelo menos em parte, os efeitos patológicos das 

fumonisinas (MERRIL et al., 1997).  

 

3.1.4 Aspectos toxicodinâmicos e toxicocinéticos 

Estudos avaliando a toxicocinética da FB1 foram conduzidos em macacos-vervet 

(SHEPHARD et al., 1994), suínos (PRELUSKY; TRENHOLM; SAVARD, 1994; DILKIN et al., 

2003) e bovinos (SORIANO et al., 2005) e demonstram que a  toxina é pouco absorvida 

quando administrada por via oral, rapidamente encontrada na circulação, excretadas em 

pequenas quantidades na urina e recuperada em sua estrutura original através das fezes 

(WHO, 2000). A FB1 é acumulada em pequenas quantidades em fígado e rins e pode 

também ser excretada na bile apesar da baixa absorção, podendo ocorrer algumas 

recirculações entero hepáticas (ORSI et al., 2009).   

Em humanos, a cinética e dinâmica das fumonisinas em humanos não foram 

totalmente esclarecidas. A carência de biomarcadores de exposição às fumonisinas é um 

dos principais problemas que provoca essa limitação (GONG et al., 2008).  

Em estudo conduzido na Província de Cape Eastern (África do Sul), foi avaliada a 

excreção de fumonisinas em 22 mulheres submetidas ao consumo de alimentos derivados 
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de milho contaminado, duas vezes ao dia e em dois dias consecutivos. A estimativa de 

ingestão de fumonisinas na população foi de 4,84 µg kg-1 de peso corpóreo dia-1 sendo a 

excreção média de FB1 na urina de 0,075% ao dia (VAN DER WHESTHUIZEN, 2011). 

Riley et al. (2012) avaliaram a cinética da excreção urinária de fumonisinas B1 em 

indivíduos que possuem alimentação baseada em derivados de milho. O estudo demonstrou 

que a FB1 é rapidamente absorvida e os níveis vertiginosamente decrescem após, cessado 

o consumo de alimentos contaminados. Nesse estudo, os autores estimaram uma taxa 

eliminação na urina de 0,5% da fumonisina B1 ingerida. 

 

3.1.5 Efeitos tóxicos em animais e testes “in vitro” 

Os efeitos em animais dependem da dose exposição e da susceptibilidade do animal. 

Em síntese, as fumonisinas vêm sendo relacionadas ao estresse oxidativo, efeito citotóxico, 

indução da apoptose, efeitos imunotóxicos, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade e efeito 

carcinogênico em diferentes espécies.  

O papel das espécies reativas de oxigênio (EROS) mediada pela toxicidade da FB1 

ainda necessita ser esclarecido. Estudos realizados com macrófagos mostraram que a FB1 

altera a função da membrana celular e o empacotamento dos lipídeos. Além disso, podem 

alterar a estrutura das membranas celulares, promover a produção de radicais livres e 

acelerar a reação em cadeia associada com a peroxidação lipídica (YIN et al., 1998).  

Os efeitos citotóxicos da FB1 foram observados em células do glioblastoma, 

queratinócitos humanos e fígado de ratos in vivo. Em contrapartida, a FB1 não induziu a 

morte celular ou qualquer outro sinal de citotoxicidade em células cerebrais, astrócitos de 

ratos ou de fibroblastos humanos (STOCKMANN- JUVALA; SAVOLAINEN, 2008). 

A capacidade da FB1 induzir a apoptose seletivamente ou interromper o ciclo celular 

normal (HUSSEIN; BRASEL, 2001) sugere que a exposição crônica a baixos níveis de FB1 

pode selecionar células com alterações nas propriedades de crescimento e, deste modo ser 

um cofator na carcinogênese. Galvano et al. (2002) observou que o tratamento com FB1 

induz danos ao DNA de fibroblastos humanos, quando as células são expostas a altas 

concentrações desta micotoxina por períodos prolongados.  

Com relação aos efeitos no sistema imunológico, há poucos relatos de estudos 

avaliando o potencial das fumonisinas em modificar a resposta imune in vivo.  As 

fumonisinas são inibidoras de ceramida sintetase e glicerofosfolipídios, sendo moléculas 

importantes na identificação e reconhecimento dos sítios na resposta imunocelular para 

diversos agentes infecciosos (WHO, 2000). Em experimento realizado com suínos, a 

ingestão durante um período menor que 3 semanas não afetou a imunidade. Os suínos 

foram alimentados com 2 mg FB1 kg-1 dia-1 de material de cultivo por 5 semanas e então 
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vacinados com vacina para pseudoraiva. Neste estudo, a fumonisina não alterou nem as 

respostas mediadas por células ou respostas imunes (HASCHEK, 2001).  

A hepatotoxicidade também é um dos efeitos relacionados a FB1, sendo o fígado um 

dos principais órgãos de acúmulo da toxina (PRELUSKY; MILLER; TRENHOLM, 1996). 

Estudo realizado com novilhas, identificou que a Fumonisina B1 aumentou a atividade de 

AST e GGT e induziu moderadamente evidências histológicas de injúria hepatocelular e 

hiperplasia biliar  (MATHUR et al., 2001).  

Estudos demonstraram que a FB1 também pode ser nefrotóxica em ratos (RILEY et al., 

1994), coelhos e ratos (STOCKMANN- JUVALA; SAVOLAINEN, 2008). Estudos 

histopatológicos revelaram que a FB1 administrada em doses únicas ou múltiplas é capaz de 

danificar os túbulos renais. Em coelhos tratados com uma única dose de FB1, as lesões 

mais severas foram detectadas no 3º dia após o tratamento, e a regeneração de tecidos 

observou-se a partir deste dia. Os autores sugeriram que nem todas as células epiteliais 

tubulares são susceptíveis aos efeitos da FB1 (ORSI et al., 2007). Um aumento nos níveis 

de uréia e creatinina foi observado em cabras (GURUNG et al., 1998), ratos (ADAWI et al., 

2011) e suínos (SMITH et al., 1996) em animais administrados com fumonisina, entretanto 

esses níveis não indicam especificamente a nefrotoxicidade, que pode ser causada pela 

diminuição no fluxo de sangue renal e pela taxa de filtração glomerular (ADAWI et al., 2011).  

 

3.2 Efeitos atribuídos em seres humanos 

3.2.1 Câncer esofágico 

O câncer esofágico (CE) é o oitavo tipo de câncer mais comum no mundo, com 

456.000 novos casos diagnosticados em 2012 (WCRF, 2014). No Brasil, o câncer esofágico 

corresponde a sétima causa de morte por câncer mais importante entre o sexo masculino 

(IPCS, 2013). A região sul do Brasil, incluindo Santa Catarina, Paraná, e Rio Grande do Sul 

possuem a maior incidência de câncer esofágico no país a uma taxa de 11:100.000 (INCA, 

2013). O uso do tabaco, o vírus do papiloma humano (HPV), consumo de bebidas alcoólicas 

e obesidade podem estar relacionados com a doença (WCRF, 2014). Além disso, outros 

fatores como a exposição às toxinas são sugeridos como possíveis causas no aumento 

desse risco.  

Elevados níveis de fumonisinas foram detectados em milho para consumo humano em 

áreas com elevada incidência de câncer esofágico localizados na África do Sul, onde a 

média de contaminação de F. Verticillioides e fumonisina B1 foi de 42% com concentração 

média de 1,6 µg FB1 g
-1 em local com elevado risco e 8,3% e 0,06 µg FB1 g

-1 em região com 

baixa exposição (SYDENHAM et al., 1990).  
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 Um total de 132 amostras de milho e arroz foram avaliadas no Irã e comparadas 

entre regiões de baixo e elevado risco de câncer esofágico. Os níveis de FB1 e a proporção 

de amostras contaminadas foi significativamente maior em amostras de arroz obtidas de 

áreas com elevada incidência de CE (43,8 µg g-1, 75%) em comparação com regiões de 

baixo risco (8,93 µg g-1, 21,4%) (ALIZADEH et al., 2012). 

Os relatos de estudos realizados em diferentes regiões da China são divergentes. Nas 

regiões de Cixian e Lixian, foram avaliadas 31 amostras de milho coletadas das residências 

de voluntários de regiões com elevada incidência de câncer esofágico obtendo níveis 

médios de 35,3 µg g-1 (CHU; LI, 1994). Wang et al. (2000) encontraram a ocorrência de 

contaminação aproximadamente 2 vezes maior em áreas de elevado risco ao CE, sendo os 

níveis médios de contaminação por FB1 3 vezes maior em comparação com regiões do 

norte da China com baixa incidência de CE (WANG et al. 2000). Em contrapartida, 

Yoshizawa; Yamashita e Luo (1994) não observaram correlação entre os níveis de 

fumonisinas em alimentos e a incidência de CE. Em outro trabalho realizado, não houve 

associação entre a relação Sa/So em soro e a ocorrência de CE, seguindo modelos de 

regressão com ajustes de idade, sexo, uso de tabaco e álcool (ABNET et al., 2001). Na 

província de Jiangsu na China há também um relato ao qual o consumo de alimentos 

contaminados com fumonisinas foram associados com a incidência de câncer primário de 

fígado em humanos (UENO et al., 1997).  

Recentemente, Wang et al. (2014) avaliaram a estimulação  da proliferação de células 

epiteliais  do esôfago humano (CEEH) por fumonisina B1 e observaram que a FB1 

impulsionou a proliferação das CEEH por afetar o ciclo celular e apoptose. Esse mecanismo 

foi associado com mudanças na expressão de ciclina D1, ciclina E, P21 e p27. Em estudos 

realizados investigando a toxicidade da FB1 em células humanas, os resultados demonstram 

uma inibição da expansão clonal em queratinócitos e proliferação em fibroblastos humanos, 

causando danos ao DNA por apoptose de fibroblastos humanos.  

 

3.2.2 Defeitos no tubo neural (DTN) 

Os defeitos no tubo neural são malformações congênitas que ocorrem pela falha no 

fechamento adequado do tubo neural embrionário, durante as primeiras semanas de 

desenvolvimento (WAES et al., 2005). A incidência de DTN varia com a raça, localização 

geográfica, classe socioeconômica, nutrição e fatores de predisposição múltiplos (CHEN, 

2008). O consumo elevado de produtos derivados de milho contaminados com fumonisinas 

vem sendo associado com a ocorrência de DTN, principalmente em combinação com outros 

fatores de risco como susceptibilidade e deficiência em folato (CHEN, 2008). 

Como dito anteriormente, as fumonisinas inibem a síntese de esfingolipídeos inibindo 

a síntese de esfinganina, aumentando a concentração de esfinganina e reduzindo de 
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esfingosina, o que interfere na função de algumas proteínas de membrana como, por 

exemplo, a proteína de ligação do folato (receptor de folato α) (MARASAS et al., 2004). A 

alteração da síntese de esfingolipídeos também causa distúrbio na integridade da 

membrana celular, afetando o transporte de ácido fólico por receptores de folato como 

demonstrado na Figura 4 (SADLER et al., 2002). 

 

 

Figura 4 - Mecanismo de interrupção do metabolismo e transporte de folato proposto para 
fumonisinas. 

Fonte: Marasas et al. (2004) 

 

Chatterjee et al. (2001) observaram que a fumonisina pode inibir a absorção de folato 

em cultura celular. Embriões de ratos em neurulação foram expostos a fumonisinas e ácido 

fólico em toda a cultura embrionária e avaliados os efeitos no desenvolvimento e 

crescimento. A exposição às fumonisinas inibiu a síntese de esfingolipídeos, reduziu o 

crescimento e causou DTN conduzido dependente da dose. A suplementação com ácido 

folínico diminuiu os efeitos no crescimento e desenvolvimento, mas não teve efeito na 

inibição da síntese de esfingolipídeos (SADLER et al., 2002).  

Em animais, a administração de FB1 em ratas prenhas LC/Bc causou exencefalia em 

79% dos embriões expostos (WAES et al., 2012). Outros trabalhos realizados com ratas 

demonstraram uma reabsorção fetal ocorrida pela deficiência de folato (BURGOON et al., 

2002) bem como em hamsters expostas a elevadas doses de FB1 (MISSMER et al., 2006).  

As taxas de defeitos no tubo neural (DTN) entre mulheres residentes da região de 

fronteira do Texas com o México são de 27/10.000 nascimentos. Um surto de DTN ocorrido 

entre mulheres grávidas durante 1990 e 1991, foi relacionado a um surto epizoótico 

atribuído a exposição de micotoxinas ocorrido no mesmo período. Nesse estudo, foi 

avaliada a relação Sa/So em soro pós parto além de dados de estimativa de ingestão de FB1 

através do consumo recordatório de tortilhas. O aumento da relação Sa/So em soro foi 

significativamente correlacionada com a ocorrência de DTN comparado em grupo com baixo 
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(n <100) e moderado (n= 301-400) consumo de tortilhas. No grupo avaliado com maior 

consumo de tortilhas (n=401-800) não houve correlação, sugerindo que a exposição 

aumenta o risco até um determinado limite (MISSMER et al., 2006). Hendricks (1999) 

detectaram milho contaminado com fumonisinas em um surto de DTN também nos Estados 

Unidos entre 1990 e 1991.  

Taxas relativamente elevadas de DTN também foram observadas em partes da África 

Austral (35-61/10.000), norte da China (57-73/10.000) e Guatemala (até 106/10.000) onde a 

população utiliza o milho como base alimentar, gerando risco eminente de exposição às 

fumonisinas (VOSS; SMITH; HASCHEK, 2007).  

 

3.2.3 Associação com a nefropatia endêmica  

 Mesmo com intensas investigações, a etiologia da Nefropatia Endêmica (NE) 

permanece obscura. Foram propostas diversas alternativas na tentativa de entender o 

mecanismo da doença e alguns autores sugeriram uma possível relação com fatores 

ambientais incluindo a exposição às micotoxinas. Ocratoxina A (OTA) e Fumonisina B1 (FB1) 

podem estar relacionadas com o potencial nefrotóxico e provavelmente estão envolvidas em 

alguns casos de NE, desenvolvidos na região dos Balcãs (Croácia, Bulgária, Romênia, 

Yugoslavia, Bósnia e Hezergovina) (STOEV, 2010). 

No ano de 1996, as amostras de milho contaminadas com fumonisinas B1 e B2 

estavam concentradas principalmente na região de alto risco de NE (JURJEVIC et al., 

1999). Ribar et al. (2001) observaram uma diferença significativa de esfingosina em soro do 

grupo de voluntários homens de elevado risco de NE em região da Croácia com elevada 

incidência de contaminação por fumonisinas. Além disso, houve diferença significativa de 

esfinganina e esfingosina em soro de mulheres do grupo de risco e indivíduos suspeitos; 

entretanto não houve diferença na relação esfinganina/esfingosina (RIBAR et al., 2001).  

A co-ocorrência de fumonisinas com outras micotoxinas em milho é frequente e 

também pode ser um fator de risco, principalmente com a associação com a ocratoxina A. 

Em estudo realizado por Domijan et al. (2005), fumonisina B1 foi encontrada nas 49 

amostras de milho avaliadas logo após a colheita. Além disso, foi investigada a co-

ocorrência de zearalenona e ocratoxina A demonstrando níveis quantificáveis em 55% com 

a presença de um tipo de toxina e 37% de dois ou mais tipos (DOMIJAN et al., 2005). A co-

ocorrência de fumonisinas, ocratoxinas e zearalenona foi observada em 29% das 37 

amostras de cereais e ração randomicamente coletadas em vilas na Croácia de risco à 

doença (KLARIC et al., 2009). 
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3.2.4 Micotoxicose aguda 

A toxicidade aguda de FB1 foi detectada em ratos machos (BUCCI et al., 1998), em 

larvas de Tenebio molitor (ABADO-BECOGNEE et al., 1998), galinhas poedeiras 

(PRATHAPKUMAR et al., 1997), cavalos e suínos (SYDENHAM et al., 1990). 

Em humanos há apenas um relato de surto ocorrido em 1995, onde houve um período 

de chuvas sazonais que danificaram parte da plantação de milho e sorgo. Apesar da 

contaminação fúngica e a má qualidade do produto, o material foi comercializado em 50 

vilas. Amostras avaliadas em residências da região afetada, demonstraram elevada 

incidência de Fusarium sp. (44-84%), Aspergillus sp. (12-72%) e Alternaria sp. (32-76%) em 

grãos de sorgo; e em milho a ocorrência foi de 51-80% Fusarium sp., 44-84% Aspergillus sp. 

e 4% Alternaria sp. Além disso, os níveis de micotoxinas foram elevados variando em sorgo 

e milho de 0,14 -6 4,7 mg kg-1 de fumonisina B1; traços - 0,93 mg kg-1 de aflatoxina B1 e de 

3,75 - 100 mg kg-1 de ergosterol (BHAT et al., 1997). Esse surto foi observado na Índia e 

caracterizado por dores abdominais e diarréia. 

 

3.3 Ocorrência em alimentos destinados ao consumo humano 

Os relatos sobre a presença de fumonisinas em alimentos destinados a humanos e 

animais substanciam o problema a nível mundial, dada a incidência destas toxinas no milho, 

uma vez que cerca de 90% do F. verticillioides se encontra no referido cereal (SHEPHARD 

et al., 1996). Segundo Shephard et al. (2011), a contaminação em milho continua sendo um 

problema global, entretanto as fumonisinas são encontradas também em outros alimentos 

como trigo  (KUSHIRO et al., 2009; MONBALIU et al., 2010), mandioca (MANJULA et al., 

2009), uvas e derivados como vinho (MOGENSEN et al., 2010), cerveja (AOYAMA et al., 

2010), e aspargos (WAŚKIEWICZ et al., 2010). 

Nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, as perdas econômicas decorrentes 

da contaminação por micotoxinas, estão associadas principalmente aos limites e 

fiscalização feita por órgãos responsáveis. Em países menos desenvolvidos, o impacto na 

economia e saúde da população é mais expressivo. A agricultura geralmente é a principal 

atividade de subsistência e os grãos são consumidos na propriedade ou comercializados 

sem qualquer forma de fiscalização ou controle de qualidade. Na África subsaariana por 

exemplo, mais de 50% dos alimentos analisados, presentes normalmente na dieta dos 

habitantes contém altos níveis de fumonisinas (WU, 2006). 

As fumonisinas são detectadas naturalmente em vários tipos de alimentos, 

principalmente milho e derivados em vários países (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Ocorrência de FB1 em produtos destinados ao consumo humano em alguns países nos 

últimos 10 anos. 

País Produto Detectado/Total FB1 (µg g-1) Referência 

Turquia Grãos de milho 93/100 0,05-25,72 
Demir; Simsek, Arici, 
2010 

Portugal 
Derivados de 
milho 

77/96 0,21 Martins et al., 2008 

Portugal Broa de milho 25/30 0,19 Lino et al., 2007 

Suíça 
Polenta 

Milho (lata) 

34/55 

1/7 

0,27 

0,07 
Pittet; Royer, 2002 

China Grãos de trigo 42/104 0,59 Wang et al., 2008 

Síria Grãos de trigo 23/28 2,08 Stankovic et al., 2012 

Jordânia Cereais 1/55 0,25 Salem; Ahmad, 2010 

Slovenia Cereais 84/290 4,09 Kirincic et al., 2015 

 

Uma questão importante no que diz respeito a exposição humana às fumonisinas do 

grupo B, se relaciona com a estabilidade das fumonisinas durante a produção ou preparo 

dos alimentos. Estudos avaliando os efeitos de uma variedade de operações, demonstraram 

que as lavagens dos grãos, cozimento, a fritura e a extrusão reduzem os níveis de 

fumonisinas mas não a eliminam completamente (HUMPF; VOSS, 2004). O processamento 

alcalino mostrou ser eficaz na redução dos níveis e na atividade da micotoxina (MURPHY et 

al., 2006). Após o cozimento, as perdas de fumonisinas nos alimentos variaram de 10 a 

50%, entretanto, após a torrefação (218 ºC por 15 minutos) a toxina foi reduzida em 

aproximadamente 100% (TURNER; NIKIEMA; WILD, 1999).  

 

3.3.1 Incidência de fumonisinas no Brasil 

No Brasil, há uma elevada ocorrência de fumonisinas principalmente em milho e 

produtos derivados comparado com países de alto risco, como pode ser observado na 

Tabela 2. 

Segundo o Ministério da Agricultura, a produção de milho no Brasil em 2013 foi de 75 

milhões de toneladas (BRASIL, 2013). Dados da última pesquisa de aquisição domiciliar, 

realizada pelo IBGE em 2008/2009 (IBGE 2009), descrevem o milho e derivados como 

fontes alimentares importantes da população brasileira.  
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Tabela 2 - Ocorrência de FB1 em milho e derivados destinados ao consumo humano no Brasil nos 

últimos 10 anos. 

Produto Estado 
Amostras 

detectadas 
(%) 

Conc. 
média (µ 

g-1) 
Referência 

Milho recém colhido Mato Grosso 92 0,73 Rocha et al., 2009 

Milho recém colhido 
Rio Grande do 

Sul 
100 0,72 Rocha et al., 2009 

Milho recém colhido Bahia 100 2,75 Rocha et al., 2009 

Milho recém colhido São Paulo 100 2,81 Rocha et al., 2009 

Milho recém colhido Paraná 98,9 1,31 Moreno et al., 2009 

Milho congelado Distrito Federal 37,5 0,35 Caldas; Silva, 2007 

Milho enlatado Distrito Federal 20 0,19 Caldas; Silva, 2007 

Milho de pipoca Pernambuco 100 0,02 
Kawashima; Soares, 

2006 

Milho de pipoca Distrito Federal 92 0,39 Caldas; Silva, 2007 

Creme de milho Distrito Federal 100 1,43 Caldas; Silva, 2007 

Flocos de milho Distrito Federal 40 0,10 Caldas; Silva, 2007 

Farinha de milho São Paulo 100 2,11 Bittencourt et al., 2005 

Farinha de milho Pernambuco 84 0,07 
Kawashima; Soares, 

2006 

Fubá São Paulo 100 5,17 Bittencourt et al., 2005 

Fubá Pernambuco 91 2,70 
Kawashima; Soares, 

2006 

Fubá Distrito Federal 100 1,24 Caldas; Silva, 2007 

Canjica Pernambuco 100 0,19 
Kawashima; Soares, 

2006 

  

 

3.3.2 Legislação para fumonisinas 

Na União Européia, foi fixado um limite de 4.000 µg de FB1 kg-1 de milho sem 

processamento; 1.000 µg de FB1 kg-1 em milho destinado ao consumo humano, 800 µg de 

FB1 kg-1 em cereais matinais a base de milho e 200 µg kg-1 de derivados de milho destinado 

a lactentes e crianças (EUROPEAN COMISSION, 2006). A Comissão do Codex 

Alimentarius estabeleceu níveis máximos de fumonisinas de 4 mg kg-1 em milho em grão e 2 

mg kg-1 para farinha de milho (CODEX ALIMENTARIUS, 2014). Para a Food and Drugs 

Administration (FDA), o máximo recomendado para milho de pipoca é de 3 µg kg-1, fubá e 

farinha de milho secos 2 µg kg-1 (FDA, 2001).  
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Na Suíça o limite máximo permitido para alimentos é de 1.000 µg kg-1 para 

fumonisinas (FB1+FB2) (SCUDAMORE; PATEL, 2000). No Brasil esses limites são 

consideravelmente superiores, a Resolução RDC 07/2011 estabelece limites para 

fumonisina em fubá, creme de milho, flocos, farinha de milho, canjica com nível máximo de 

2.500 µg kg-1 e para amido de milho e outros produtos a base de milho 2.000 µg kg-1 

(ANVISA, 2011). A legislação também estabelece o limite de 5.000 µg FB1+FB2 kg-1 em 

milho em grão para posterior processamento, com aplicação para janeiro de 2017 (ANVISA, 

2013). 

O “Council for Agricultural Science and Technology Mycotoxin” anunciou que um dos 

objetivos do século XXI é o desenvolvimento de normas padronizadas para contaminação 

por micotoxinas abrangendo todos os países. Entretanto, há uma preocupação em 

identificar as nações que seriam mais prejudicadas pela regulamentação, avaliando os 

custos e benefícios (LESLIE; SUMMERELL, 2008). 

 

3.4 Exposição humana à fumonisina B1 e avaliação dos riscos à saúde 

3.4.1 Consumo de milho e derivados 

Os maiores produtores mundiais de milho são os Estados Unidos, China e Brasil, onde 

em 2009, produziram: 333,01; 163,12; e 51,23 milhões de toneladas, respectivamente 

(MIRANDA; DUARTE; GARCIA, 2015). Do total produzido, o consumo chega a 950,0 

milhões de toneladas a nível mundial,  dos quais em 2013, o consumo no Brasil foi de 55  

milhões de toneladas, destinadas a alimentação humana e animal (ABIMILHO, 2015). 

O milho é cultivado em praticamente todo o território brasileiro, sendo que 90% da 

produção concentraram-se nas regiões Sul (40,76%), Sudeste (19,13%) e Centro-Oeste 

(30,18%) (MIRANDA; DUARTE; GARCIA, 2015). Em 2014, do total produzido e estocado 

em no periodo de março e abril/ 2013 (95.226 mil toneladas), 1.873 mil ton foi destinada ao 

consumo humano (ABRIMILHO, 2015). 

Segundo dados do IBGE (2002-2003) a aquisição alimentar domiciliar per capita no 

Brasil, em média é de 261 g mês-1 para milho em grão; 45 g mês-1 para milho em espiga; 30 

g mês-1 para flocos de milho e 261 g mês-1 para fubá de milho.  

O consumo de milho varia amplamente entre diferentes regiões. Nas regiões de 

Lesotho, Malawi e África do Sul o consumo estimado é de 320, 293 e 222 g individuo-1 dia-1. 

No México, o consumo é estimado em 267  g individuo-1 dia-1 e no Brasil 55 g individuo-1 dia-

1. Em países europeus como Israel, o consumo diário estimado de milho  é de 64 g individuo-

1 dia-1 e na Macedônia o consumo de milho é de 59 g individuo-1 dia-1 (RANUM, ROSAS, 

CASAL, 2014).   
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3.4.2 Estimativa da ingestão diária através dos alimentos 

Uma forma de avaliar a exposição de populações às fumonisinas consiste em calcular 

a ingestão diária provável (IDP), através das concentrações de fumonisinas ingeridas nos 

diferentes ítens alimentares. Os métodos comumente utilizados na estimativa de consumo 

são os registros alimentares, questionários recordatórios e freqüências de ingestão do 

alimento/histórico da dieta (BERDANIER; DWYER; FIELDMAN, 2007). 

A avaliação da ingestão de fumonisina vem sendo investigada em diferentes regiões 

do mundo (Tabela 3) e deve ser realizada com dados recentes de consumo de uma 

diversidade de alimentos.  

 

Tabela 3 - Ingestão de FB1 em alimentos destinados ao consumo humano analisados em diferentes 
regiões do mundo. 

Alimento País 
Ingestão 

(ng/Kg peso 
corpóreo dia) 

Indivíduos investigados Referência 

Milho Brasil 1276 Residentes de áreas rurais 
Machinski; 

Valente, 2000 

Milho Brasil 392 
Residentes de áreas 

urbanas 
Machinski; 

Valente, 2000 

Milho orgânico ou 
convencional 

Espanha 3,8 População em geral 
Arino et al., 

2007 

Alimentos a base 
de milho 

África do sul 
14.000- 
440.000 

População com alta 
incidência de câncer 

esofágico 

Thiel et al., 
1992 

Alimentos a base 
de milho 

África do sul 5.000- 59.000 
População com baixa 
incidência de câncer 

esofágico 

Thiel et 
al.,1992 

Alimentos a base 
de milho 

Brasil 120,6 População em geral 
Martins et al., 

2012 

Tortilhas Guatemala 5.000-55.000 Mulheres 
Torres et al., 

2014 

 

Os limites máximos toleráveis (identificação de perigo) são avaliados através de 

experimentos realizados em animais e apresentadas para avaliação do Joint Expert 

Committee on Food Additives (JECFA). A determinação toxicológica dos dados analisados 

pelo JECFA origina a estimativa de Ingestão Diária Máxima Tolerável (IDMT) ou o 

Provisional Maximum Tolerable Intake (PMTDI). A avaliação é baseada na determinação 

dos níveis de efeitos adversos não observados (NOAEL) em estudos toxicológicos, com uso 

de um intervalo de confiança. Para fumonisinas, o JECFA concluiu que a exposição diária 

estimada de FB1 e fumonisinas totais pode exceder a IDMT em alguns países e regiões. A 
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IDMT para fumonisinas (FB1, FB2 e FB3) é de 2 µg kg-1 de peso corpóreo dia-1 com base do 

NOAEL de 0,2mg kg-1 peso corpóreo dia-1 considerando a toxicidade em rins e aplicação de 

fator de segurança de 100 (JEFCA, 2011). 

Em estudo de avaliação da contaminação de produtos à base de milho com 

fumonisinas realizado a nível mundial, observou que na região de Transkei (África do Sul), o 

consumo diário de milho é de 460 g, enquanto na Alemanha e Reino Unido é apenas 7 g e 

na Suíça de 4 g. Assim sendo, para indivíduos com um peso de 70 Kg que ingerem milho 

com uma contaminação média de 1,7 µg FB g-1 na região de Transkei e de 0,5 µg g-1 na 

Europa, a ingestão diária provável (IDP) nessas populações é de 11,2 e 0,05 µg kg-1 peso 

corporal dia-1 respectivamente (LINO; SILVA; PENA, 2004).  

 

3.4.2.1 Frequência Alimentar  

O Questionário de Frequência Alimentar (QFA) é realizado com intuito de obter 

informações sobre os padrões usuais de consumo. Os dados fornecem estimativas sobre o 

consumo ao longo de um período de tempo variando de menos de um dia até um ano 

(SLATER et al., 2003).  

Para identificar os fatores de risco dietéticos em grupos populacionais, há uma 

necessidade de informações confiáveis quanto ao consumo alimentar habitual e o teor de 

nutrientes em alimentos e preparações alimentares. Independente do método escolhido para 

quantificar a ingestão alimentar, a obtenção de dados válidos e reprodutíveis em estudos 

epidemiológicos nutricionais não é uma tarefa fácil, uma vez que não existe um método 

otimizado para avaliação da ingestão de alimentos e os métodos utilizados estão sujeitos a 

variações e erros (LOPES et al., 2003). 

A grande vantagem do Questionário de Frequência Alimentar é a tentativa de 

avaliação usual, no presente ou passado. O método tornou-se dominante nos estudos 

epidemiológicos para avaliação do consumo dietético, em especial para avaliar a relação da 

dieta com a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. O QFA é um instrumento 

que tem como objetivo a avaliação da dieta habitual de grupos populacionais e apresenta 

como vantagens a rapidez na aplicação e a eficiência na prática epidemiológica para 

identificar o consumo habitual de alimentos, além do baixo custo. Comparado a outros 

instrumentos substitui a medição da ingestão alimentar de um ou vários dias pela 

informação global da ingestão de um período de tempo (SLATER et al., 2003). 

 

3.4.2.2 Inquérito Recordatório de 24 horas 

O Questionário de Inquérito Recordatório (QIR) fornece um registro retrospectivo da 

ingestão de alimentos ou nutrientes num período de tempo definido. Apesar de ser utilizado 
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por qualquer período de tempo, geralmente é realizado num período de 24 horas e 

geralmente é chamado de recordatório de 24 horas (QIR-24h) (BERDANIER; DWYER, 

FIELDMAN, 2007). 

Entre os métodos de estimativa de consumo alimentar, o QIR-24h é provavelmente o 

mais utilizado na avaliação nutricional de populações no Brasil (OLINTO et al., 1995). Esse 

método é de fácil aplicação e adequado à descrição de médias ou percentuais de consumo 

alimentar de grupos de indivíduos (THOMPSON; BYERS, 1994). 

Os dados podem ser coletados do dia anterior ou das 24 horas anteriores à entrevista. 

Normalmente, o indivíduo é convidado a recordar todos os alimentos consumidos durante o 

período de tempo de referência, descrever os alimentos, e estimar as quantidades 

consumidas (BERDANIER; DWYER, FIELDMAN, 2007). Um único Inquérito Recordatório de 

24 horas não estima a dieta habitual individual, pois não considera a variabilidade do 

consumo alimentar de um dia para outro (intra-indivíduo) (CARDOSO; STOCCO, 2000). 

Os principais problemas são a variedade de alimentos consumidos e o impacto do 

consumo não-usual causado pelos registros (BERDANIER; DWYER, FIELDMAN, 2007). Os 

entrevistados podem alterar suas escolhas alimentares apenas para simplificar a 

manutenção de registros ou por que são sensibilizados por mudanças alimentares, como 

dietas alimentares ou mulheres preocupadas com a estética. Outra fonte de erro pelos 

entrevistados inclui erros ou omissões na descrição das porções avaliadas, além dos erros 

gerados pela capacidade do entrevistado em estimar o tamanho das porções 

(PETTERSON, 2000).  

 

3.5 Biomarcadores de exposição às fumonisinas 

Biomarcadores são substâncias, produtos de biotransformação ou alterações 

bioquímicas, cuja determinação em fluidos biológicos, tecidos ou ar exalado permite avaliar 

a intensidade de exposição a um determinado agente, bem como os riscos à saúde (WHO, 

1996). Os biomarcadores de exposição à fumonisina ainda não foram devidamente 

validados, embora diversos biomarcadores tenham sido propostos (SHEPHARD; VAN DER 

WESTHUIZEN; SEWRAM, 2007). Os principais biomarcadors são os resíduos de 

fumonisinas e a relação Sa/So presentes em material biológico como sangue e urina. 

 

3.5.1 Resíduos da Fumonisina B1 em materiais biológicos 

A escolha do indicador biológico mais adequado requer uma compreensão da 

toxicocinética, toxicodinâmica e biotransformação do agente químico (AMORIM, 2003). Com 

base na ausência de metabólitos mensuráveis, os resíduos da FB1 têm sido sugeridos como 

biomarcadores de exposição às fumonisinas (SHEPHARD et al., 2007). Os níveis de FB1 em 
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urina de humanos foram avaliados em diferentes áreas de elevado consumo de produtos de 

risco, como México (GONG et al., 2008); África do Sul (VAN DER WESTHUIZEN, 2011); 

Estados Unidos e Guatemala (RILEY et al., 2012). Além disso, outros métodos de detecção 

dos resíduos em urina foram validados e determinada a viabilidade em amostras humanas 

(SHETTY; BHAT, 1998; SOLFRIZZO; AVANTAGGIATO; VISCONTI, 1997).  

A determinação de FB1 em animais foi avaliada em diferentes espécies, entretanto em 

humanos são escassos os trabalhos em soro ou plasma avaliando a toxina, sendo descrita 

até o momento por SHEPHARD et al. (1992). O cabelo humano tem recebido atenção como 

um modelo biológico para estudo toxicológico e atualmente vem sendo conhecida como a 

terceira amostra biológica fundamental para testes de toxinas, além de urina e sangue 

(NAKAHARA, 1999). Neste contexto, Sewram et al. (2001) desenvolveram um método 

analítico para a detecção de fumonisinas em cabelo de primatas não humano relatando a 

possibilidade de uso de cabelo como material de investigação de exposição as micotoxinas. 

Além disso, Sewram et al. (2003) avaliaram uma população de indivíduos com elevada 

exposição avaliando amostras coletadas de barbearias do local, demonstrando a viabilidade 

de investigação dos resíduos de FB1 em cabelo na população estudada.  

 

3.5.2 Relação Esfinganina/Esfingosina (Sa/So) em soro e urina 

Os biomarcadores de fumonisina mais pesquisados são aqueles relacionados ao 

rompimento da biossíntese de esfingolipídeos, ou seja, níveis elevados de esfinganina ou da 

relação com a esfingosina (SHEPHARD; VAN DER WESTHUIZEN; SEWRAM, 2007). 

Estudos realizados em diversas espécies animais as quais foram administradas 

diferentes doses de fumonisinas permitiram estabelecer a razão Sa/So como um possível 

biomarcador de exposição a estas micotoxinas (VAN DER WESTHUIZEN et al., 1999). A 

variação nos níveis das bases esfingóides possivelmente causada pelas fumonisinas foi 

observada em soro e urina de diversas espécies animais, incluindo cavalos, suínos, 

roedores, macacos, coelhos, patos e galinhas (BOLGER et al., 2001).  

Garren (2001) observaram que após a administração oral de FB1 em ratos, os níveis 

de esfinganina e esfingosina foram alterados em vários tecidos e na urina. Riley et al. (2001) 

demonstraram uma correlação entre a extensão e a severidade de lesões e a inibição do 

metabolismo dos esfingolipídios.  

De acordo com Shephard et al. (2007), a elevação de Sa ou da relação Sa/So, é 

utilizada como biomarcador em estudos animais onde a exposição ou a dose aplicada são 

elevadas. Apesar disso, a exposição na maioria das populações é inferior e podem ser 

influenciados por outros fatores alimentares além da ingestão de fumonisinas. A Tabela 4 

apresenta um resumo dos estudos feitos utilizando-se a relação Sa/So como biomarcadores 

de fumonisina em humanos avaliados de diferentes localizações.  
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Tabela 4 – Estudos realizados utilizando a relação entre Esfinganina (Sa), Esfingosina (So)  e a 

relação Sa/So como biomarcadores de fumonisina em seres humanos. 

Região 
Consumo de FB1 

(µg/Kg peso 
corpóreo/dia) 

Material 

analisado 

Nº de 
amostras 

Relação 
Sa/So 

Referência 

Africa do Sul 

Transkei 

Bomet 

 

Transkei 

Bomet 

KwaZulu-Natal 

 

3,8 

0,06 

 

3,8 

0,06 

Não detectado 

 

Urina 

 

 

Soro 

 

153 

27 

 

154 

29 

27 

 

0,41±5,34 

0,34±0,4 

 

0,34±2,63 

0,28±0,22 

0,43±0,45 

Van der 
Westhuizen   
et al., 1999 

Croácia Não determinado Urina 49 0,54 ± 1,04 Ribar et al., 
2001 

China 184 Urina 28 0,19± 0,67 Qiu; Liu, 
2001 

Argentina (Norte)  

Brasil (Sul) 

Argentina 
(Central) 

Itália (Sul) 

0,55 

0,57 

Baixo/ausente 

Baixo/ausente 

Urina 74 

116 

20 

66 

0,69±12 

1,57±0,49 

0,39±0,04 

0,35±0,02 

Solfrizzo et 
al., 2004 

 

Burkina Faso- 
África (Oeste) 

0,81 Sangue 

Urina 

células 
bucais 

62 

87 

64 

0,64 

0,44 

0,50 

Nikiema et 
al., 2008 

Portugal (Central) 0,153 Urina 68 0,42 ± 0,22 Silva et 
al.,2009 

Africa do Sul 

Bizana 

Centane  

 

Bizana 

Centane 

 

3,9 

4,1 

 

3,9 

4,1 

 

Plasma 

 

 

Urina 

 

21 

20 

 

36 

26 

 

0,29 ± 0,09 

0,28 ± 0,11 

 

0,21 ± 0,08 

0,20 ± 0,12 

 

Van der 
Westhuizen 
et al., 2010 

Adaptado de Nikiema et al., 2008. 

 

3.6 Métodos de Análise de Fumonisinas 

3.6.1 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

A análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) é o método 

quantitativo mais utilizado para detecção de fumonisinas em alimentos. As amostras devem 
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ser extraídas e purificadas para remover as impurezas da matriz e para concentrar o 

conteúdo da toxina (SHEPHARD, 1998). 

Devido as características de polaridade, a extração das fumonisinas geralmente é 

realizada com solventes e misturas, principalmente com uso de metanol, acetonitrila e água. 

A purificação é realizada recorrendo ao uso de extração em fase sólida (SPE) com colunas 

de fase reversa usando sílica octadeciligada (C18), cartuchos de troca aniônica forte (SAX) 

ou colunas de imunoafinidade (IAC) (LINO et al., 2007). 

As colunas SAX são uma boa alternativa para purificação das fumonisinas, mas 

necessitam de monitoração do pH (acima de 5,8 para uma adequada retenção) e também 

um controle da vazão para a eficiência nas recuperações (ARRANZ, 2004). As colunas de 

imunoafinidade (CIA) consistem de antibióticos reativos às fumonisinas, provém de uma 

purificação mais seletiva do analito, são comercialmente disponíveis e têm uma capacidade 

limitada que não deve ser excedida (SHEPHARD, 1998). 

As fumonisinas não possuem nenhum cromóforo e, portanto, não absorvem  luz UV, 

nem emitem fluorescência e a derivatização prévia é necessária para avaliar os derivativos 

fluorescentes (LINO; SILVA; PENA, 2006). A derivatização vem sendo testada e realizada 

por diferentes soluções de orto-ftaldialdeído (OPA) bem como fluorescamina, 4-fluoro-

nitrobenzofurazano, 9-fluorenilmetil cloroformato ou naftaleno 2,3-dicarboaldeído (HINOJO 

et al., 2006). O reagente de derivatização preferencialmente utilizado na análise de FB1 e de 

FB2 é o orto-ftaldialdeído (OPA). A derivatização de fumonisinas com OPA na presença de 

2-mercaptoetanol em tampão borato de sódio é uma reação rápida entretanto estável 

apenas até 4 minutos. Essa limitação é amenizada pela padronização do tempo (cerca de2 

min) entre adição de reagentes e injeção CLAE. A fração de fumonisina é tratada com (a) 

reagente OPA e (b) mercaptoetanol produzindo derivativos fluorescentes  demonstrados na 

Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Reação de derivatização de fumonisinas com OPA. 
Fonte: Silva et al. 2008 

 

3.6.2 Cromatografia Líquida acoplada a Espectrômetro de Massas 

A cromatografia pode ser combinada a vários sistemas de detecção. O acoplamento 

da cromatografia líquida com a espectrometria de massas alia as vantagens da 

cromatografia, alta seletividade e eficiência na separação, e do espectrômetro de massas, 



43 

 

informações estruturais, massa molar e seletividade adicional (CHIARADIA; COLLINS; 

JARDIM, 2008). 

O uso de LC-MS e LC-MS/MS para análise de fumonisinas está se tornando cada 

vez mais difundido, e é uma ferramenta importante na análise de fumonisinas pela 

seletividade e sensibilidade que possui (REN et al., 2011). Alguns desses métodos são 

originais, com detecção de multi-micotoxinas em uma única corrida cromatográfica, e pela 

avaliação de análogos de fumonisina ou resíduos da toxina em diferentes matrizes 

(SHEPHARD et al., 2011).  

Em alimentos, o uso de cromatografia associada a espectrometria de massas vem 

sendo utilizada em derivados de milho (SENYUVA et al., 2010; LI et al., 2012) e outros 

produtos como leite (GAZZOTI, et al., 2009), alimentos infantis (RUBERT; SOLER; MANES, 

2012), sementes de arroz (KUSHIRO et al., 2008); rações (MONBALIU et al., 2010); trigo, 

amendoim e pistache (SPANJER; RENSEN; SCHOLTEN, 2008).  

A quantificação de micotoxinas por LC-MS/MS também vem sendo relatada em 

materiais biológicos como a urina (AHN et al., 2010; SILVA et al., 2010; RUBERT et al., 

2011; VAN DER WESTHUIZEN et al., 2011; XU et al., 2010; SHEPHARD et al., 2013). Soro 

e/ou plasma investigados em suínos (DEVREESE et al., 2012) e em cabelo, Sewram et al. 

(2001) e Sewram et al. (2003) propuseram métodos de detecção de FB1, FB2, FB3 e AP1 e 

AP2 em cabelo de primatas não-humanos e humanos respectivamente.  

Existem diversos métodos para a determinação de FB1 por espectrometria de 

massas, principalmente do tipo tandem mass-spectrometry (MS/MS), baseados em 

diferentes tipos de interfaces: fast atom bombardment (FAB), ion spray (IS), thermospray 

(TS), liquid secondary ion (LSI), eletrospray (ESI) e atmospheric pressure ionization (API) 

(LINO; SILVA; PENA, 2006). As fumonisinas FB1, FB2, FB3 são detectadas geralmente 

utilizando cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas 

(CLAE-EM/EM), com ionização via electrospray. Segundo Lino; Silva; Pena (2006), a CLAE-

EM/EM é uma técnica ideal para quantificar fumonisinas pois essas moléculas tendem a 

ionizar e produzirem sinais abundantes tanto no modo positivo como no negativo. Apesar 

disso,  existem também métodos alternativos com uso de fonte API (atmospheric pressure 

ionisation mass spectrometry) (ZOLLNER; HELM, 2006),  

Os detectores utilizados são compostos por analisadores de massas do tipo 

quadrupolo (SPANJER; RENSEN; SCHOLTEN, 2008), triplo quadrupolo (REN et al., 2011) 

ou íon trap (VARGA et al., 2010).  

O uso de padrão interno nesse tipo de determinação, é uma alternativa importante e 

extensamente utilizada para determinações com baixos níveis avaliados (REN et al., 2011). 

Em fumonisinas, os padrões internos avaliados são padrões marcados principalmente com 

deutério fumonisina B1 (FB1-d6) e 13C34- Fumonisina B1 
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4. OBJETIVOS 

 

O Objetivo Geral deste trabalho foi avaliar a exposição humana à FB1 presente nos 

alimentos, através da estimativa de ingestão da toxina na dieta e da análise de diferentes 

biomarcadores presentes em amostras de sangue, urina e cabelo de voluntários dos 

municípios de Pirassununga, Estado de São Paulo, e Erval Velho, Estado de Santa 

Catarina. 

Os Objetivos Específicos foram: 

• Determinar a concentração de FB1 em milho e derivados, e de ácido fólico na farinha 

de milho, consumidos pelos voluntários dos municípios estudados, e comparar com a 

legislação vigente no Brasil. 

• Estimar a ingestão diária provável média (IDPM) de FB1 nos municípios estudados, e 

comparar com dados de ingestão diária máxima tolerável (IDMT) para fumonisinas e 

com dados de outras regiões de alta exposição às fumonisinas na dieta. 

• Determinar a relação Esfinganina/Esfingosina (Sa/So) em sangue e urina e a avaliar 

sua aplicabilidade como biomarcador da exposição dos voluntários estudados à FB1. 

• Verificar a correlação entre a relação Sa/So no sangue e na urina, e a IDPM de FB1, e 

os dados obtidos no Questionário de Inquérito Recordatório de 24 horas (o qual 

indica exposição recente à toxina). 

• Determminar os níveis de ácido fólico em soro e verificar a correlação entre os dados 

obtidos e os níveis de FB1 presentes em derivados de milho. 

• Determinar os níveis de uréia e creatinina presentes no sangue, e verificar a 

correlação entre os dados obtidos e a IDPM de FB1, e os dados obtidos no 

Questionário de Inquérito Recordatório de 24 horas (o qual indica exposição recente à 

toxina). 

• Determinar a concentração de FB1 em soro e urina dos voluntários dos municípios 

estudados. 

• Verificar a correlação entre as concentrações de FB1 residual no soro e urina dos 

voluntários e a IDPM de FB1, e os dados obtidos no Questionário de Inquérito 

Recordatório de 24 horas (o qual indica exposição recente à toxina). 

• Determinar a concentração de FB1 em amostras individuais de cabelo dos voluntários 

dos municípios estudados. 

• Verificar a correlação entre as concentrações de FB1 residual no cabelo dos 

voluntários e a IDPM de FB1. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente, para melhor visualização das diversas etapas cumpridas no experimento, 

a Figura 6 apresenta uma síntese sequencial das atividades executadas no presente 

trabalho. 

 

Figura 6 - Síntese sequencial das atividades executadas no experimento. 
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4.1 Seleção dos Voluntários 

Foram avaliados voluntários pertencentes ao campus da USP (FZEA) de 

Pirassununga, São Paulo. Os funcionários residentes do campus e a comunidade em geral 

incluindo alunos e professores, foram convidados a participar como voluntários.  

O processo de recrutamento ocorreu da seguinte forma: a equipe fez a divulgação da 

pesquisa através de reuniões, contato pessoal e visitas nas residências. Para o 

recrutamento dos funcionários que residem no campus, a equipe contou com o apoio da 

Prefeitura do Campus USP de Pirassununga (PUSP-P) auxiliando no levantamento 

populacional, localização das residências e divulgação do projeto.  

Todos os individuos que se disponibilizaram a colaborar com o experimento foram 

aceitos como voluntários, mesmo com a doação de um ou dois materiais biológicos, com ou 

sem alimentos. Inicialmente 100 pessoas se dispuseram a participar do experimento, 

entretanto apenas 38 indivíduos participaram do protocolo completo, com doação de 

alimentos e material biológico. O experimento foi realizado de junho/2011 a março/2012 em 

4 períodos, a cada 3 meses foram coletadas amostras de derivados de milho e materiais 

biológicos (sangue, urina e cabelo). As coletas foram realizados em 10 dias de cada mês 

selecionado, para atender a demanda dos voluntários e obter o maior número de amostras. 

As datas selecionadas para realização das coletas foram entre diferentes épocas, 

englobando as variações climáticas ao longo do ano (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Períodos abordados nas 4 diferentes coletas realizadas no Grupo A e características 

climáticas compreendidas. 

Coleta Período (mês/ano) Estação 

A Junho/2011 Outono/Inverno 

B Setembro/2011 Inverno/Primavera 

C Dezembro/2011 Primavera/Verão 

D Março/2012 Verão/Outono 

 

A população avaliada (Grupo A) é localizada em uma região onde os hábitos 

alimentares são muito variados, e o consumo de derivados de milho geralmente é baixo. Em 

comparação, foi selecionado um grupo de 20 indivíduos (Grupo B) residentes na zona rural 

de Erval Velho, Santa Catarina que possuem elevado consumo de derivados de milho 

(especialmente polenta).  

Dessa forma, foram feitas visitas às residências de comunidades rurais da cidade, e 

os participantes convidados a participar do experimento. Foram coletadas amostras de 

alimentos e material biológico (sangue e cabelo), bem como aplicação dos Questionários de 
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Inquérito Recordatório e Frequência Alimentar, sendo executado em abril/2012. A equipe 

contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Erval Velho, bem como da Secretaria 

Municipal de Saúde para o recrutamento dos voluntários e coleta das amostras.  

A inclusão de cada pessoa no estudo foi realizada por manifestação voluntária de 

concordância, e os critérios de inclusão compreenderam: idade entre 10 e 70 anos, e 

histórico clínico com ausência de doenças crônicas a menos de 2 anos. Os dados 

antropométricos dos voluntários que declararam as informações do universo amostral 

estudado são demonstrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Dados antropométricos médios (variação) declarados pelos voluntários homens e 

mulheres avaliados no questionário aplicado nos Grupos A (Pirassununga) e Grupo B (Erval Velho). 

Sexo 

Grupo A Grupo B 

Idade média 
(variação) 

Peso (kg) médio 
(variação) 

Idade média 
(variação) 

Peso (kg) médio 
(variação) 

Homens 30 (10 – 62) 77,7 (54 – 120) - 73,8 (67 – 84) 

Mulheres 28 (14 - 54) 60,9 (48 – 93) - 76,1 (58 – 115) 

Misto* 29 (10 – 62) 68,6 (48 – 120) - 74,6 (58 – 115) 

*Misto: Grupo de voluntários englobando todos os voluntários avaliados incluindo homens e mulheres 

 

A localização e as principais características de cada cidade selecionada para o estudo 

estão descritos na Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Localização e principais caracteristicas das cidades de Pirassununga (SP) e Erval Velho 
(SC). 

 

GRUPO A – Residentes de Pirassununga. 
A cidade possui uma população de 70.138 
habitantes consistindo de 82% vivendo na 
área urbana. 

GRUPO B – Residentes de Erval Velho. 
Com uma população de 4.352 habitantes, 
a cidade possui a maioria dos habitantes 
vivendo na área rural, sendo 
caracterizado pela cultura italiana e 
alemã, incluindo hábitos alimentares como 
o consumo regular de massas e polenta. 



48 

 

Ao concordar em participar, os voluntários foram informados sobre os procedimentos, 

riscos, objetivos e fases da pesquisa. Todos os voluntários assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), recebendo uma cópia do documento. Os 

participantes foram esclarecidos sobre os procedimentos do trabalho e divulgação dos 

dados, utilizados no presente projeto, assegurando-lhes também que não serão reveladas 

as suas identidades nas publicações geradas a partir dos dados obtidos. Os procedimentos 

utilizados neste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário de Ribeirão Preto, Processo no 7962/2010 incluindo participantes do Grupo A 

(Anexos A) e Grupo B (Anexo B- Adendo).  

 

4.2 Coletas das Amostras 

4.2.1 Amostragem de alimentos 

Através de um estudo bibliográfico dos alimentos com maior risco de contaminação, 

foram listados 10 derivados de milho antes e após o processamento, frequentemente 

consumidos pela população brasileira, incluindo os produtos presentes na legislação 

estabelecida no país para fumonisinas, a Resolução RDC 07/2011 (BRASIL, 2011).  

No dia anterior as coletas de material biológico, foi entregue às residências dos 

participantes, um folheto explicativo onde estavam listados os alimentos de interesse e as 

porções necessárias; um pote medida onde a quantidade requerida nas análises 

laboratoriais foi estimada (aproximadamente 150 g), e 6 sacos herméticos (fechamento tipo 

zip) previamente identificados para acomodar as amostras. Os voluntários foram instruídos a 

coletar os alimentos conforme a disponibilidade, e levá-las no momento das coletas de 

sangue. Na Tabela 7 estão descritas as amostragens de alimentos coletadas nos grupos 

amostrais selecionados. 

 

Tabela 7 – Número de amostras de alimentos coletadas nas 4 coletas do Grupo A (Pirassununga) e 

na coleta realizada no Grupo B (Erval Velho). 

 Grupo A- Coletas 
Grupo B 

A B C D 

Farinha de milho fina-fubá 12 10 3 7 7 

Farinha de milho em flocos 8 7 6 4 - 

Pipoca 14 14 6 5 4 

Polenta 1 1 0 0 6 

Milho enlatado 4 1 1 2 - 

Sucrilhos 4 5 3 2 - 

Total de derivados de milho 43 38 19 22 17 
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No total, foram coletadas 122 amostras de derivados de milho no Grupo A e 17 

amostras no Grupo B. As amostras foram encaminhadas sob refrigeração ao Laboratório de 

Microbiologia e Micotoxicologia (LMMA/FZEA/USP), identificadas e congeladas a -18 ºC 

para posterior análise. 

 

4.2.2 Amostragem de materiais biológicos 

De posse da autorização documentada de cada indivíduo, as amostras de materiais 

biológicos (sangue, urina e cabelo) foram coletadas 1 dia após a retirada dos alimentos nas 

unidades residenciais.  

Alguns indivíduos participaram apenas com um material biológico, como urina ou 

cabelo. No total de 86 voluntários, apenas 16 participaram com os três materiais nas quatro 

diferentes coletas. O número de amostras de material biológico coletados está descrito na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Número de amostras de material biológico (sangue, urina e cabelo) coletadas no Grupo B 
e nos diferentes períodos de coleta (Coletas A, B, C e D) no Grupo A . 

 Grupo A (Coletas) 
Grupo B 

 A B C D 

Sangue 64 62 40 35 20 

Urina 77 68 60 46 - 

Cabelo 40 35 20 27 10 

Grupo A: Pirassununga/SP; Grupo B: Erval Velho/SC. 

 

4.2.2.1 Sangue 

No Grupo A, as amostras de sangue foram coletadas na Unidade Básica de Saúde 

(UBAS) do Campus da FZEA/USP sob a coordenação do Médico do Trabalho Dr. José 

Carlos Mantovani e auxílio do enfermeiro Geraldo Donizetti Janez e a técnica de 

enfermagem Fabiana Monteiro Macatrozz. Para os voluntários pertencentes ao Grupo B, 

foram coletadas as amostras de sangue na própria residência dos voluntários com auxílio de 

um enfermeiro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Erval 

Velho.  

Para as coletas de sangue não foi exigido jejum dos participantes, sendo realizadas 

em diferentes períodos do dia, conforme a disponibilidade dos voluntários. As coletas e o 

tratamento das amostras de sangue foram realizados segundo as recomendações da 

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial para coleta de sangue 
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venoso (Figura 8). Foram coletados 20 mL de sangue e condicionados em tubo sem 

anticoagulante. Os frascos contendo as amostras foram devidamente identificados e 

encaminhados ao Laboratorio de Microbiologia e Micotoxicologia de Alimentos (LMMA-

FZEA/USP).  

 

 

Figura 8 - Coleta de sangue venoso. 

 

Para obtenção de soro, o sangue foi coagulado por um período de 30 a 60 minutos em 

banho-maria a 37ºC. Posteriormente, os frascos foram centrifugados a 4.000 rpm por 10 

minutos e a camada superior foi separada. As amostras de soro foram acondicionadas em 

criotubos de 1 mL, identificadas e congeladas a -80ºC. 

Após a coleta de sangue de cada amostragem, houve um acompanhamento dos 

voluntários e esclarecimento sobre os possíveis efeitos causados pela coleta de sangue, 

além da atenção às sugestões acerca dos procedimentos utilizados nas coletas.  

 

4.2.2.2 Urina 

Para a coleta de urina, foi entregue a cada participante um frasco de polietileno de 500 

mL, previamente descontaminado, identificado, contendo no corpo do recipiente as 

instruções de coleta. Os indivíduos foram instruídos a coletar a primeira urina da manhã sem 

volume estabelecido e armazenar sob refrigeração (0 a 10ºC) até o transporte da amostra.  

Os frascos contendo as amostras foram acondicionados em uma caixa isotérmica e 

encaminhados ao LMMA. As amostras foram distribuídas em frascos menores (50 mL) e 

congelados a -20ºC até o momento das análises. 

É importante ressaltar que as amostras de urina foram coletadas somente dos 

voluntários pertencentes ao Grupo A, pela dificuldade no transporte das amostras do Grupo 

B. 
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4.2.2.3 Cabelo 

As amostras de cabelo foram coletadas no momento da coleta de sangue dos 

voluntários e aplicação do Questionário de Inquérito Recordatório de 24 horas.  

Houve dificuldade para adquirir a quantidade de cabelo necessária para a 

determinação da FB1 (500 mg) de cada voluntário. Muitos indivíduos com pouca quantidade 

de cabelo permitiram somente o corte de uma pequena porção, dificultando a amostragem. 

Além disso, a equipe relatou que muitos voluntários do sexo masculino, cortam seu cabelo 

rente ao couro cabeludo tornando-se inviável a coleta. Dessa forma, a alternativa foi agrupar 

as amostras referentes as 4 coletas em apenas 1 amostragem. As amostras que mesmo 

com o agrupamento das subamostras apresentaram peso inferior a 500 mg foram 

eliminadas do estudo. O peso médio de cabelo coletado foi para cada voluntário de 3,2 g. 

As amostras de cabelo foram mantidas em ausência de luz (embaladas em papel 

laminado), mantidas sob temperatura de congelamento a -18ºC e transportadas a 

temperatura ambiente para o Veterinary Medical Diagnostic Laboratory (Columbia/MO/EUA).   

Os procedimentos para a coleta estão descritos no Apêndice B.  

 

4.3 Análise da Dieta dos Participantes  

4.3.1 Questionário de Inquérito Recordatório de 24 horas 

No momento da coleta dos materiais biológicos, os participantes foram instruídos a 

preencher um Questionário de Inquérito Recordatório, relatando o consumo dos alimentos 

com alto risco de contaminação, ingeridos nas 24 horas anteriores à coleta das amostras 

clínicas.  

Dentre os alimentos selecionados na pesquisa, estão listados os alimentos 

acrescentados na legislação para fumonisinas, a Resolução RDC 07/2011, publicada em 22 

de fevereiro de 2011, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2011), além 

de outros derivados de milho consumidos na região. A quantidade estimada de alimento 

consumido foi avaliada considerando a porção alimentar por medida caseira para cada 

produto, segundo a Anvisa (BRASIL, 2001). O consumo de alimentos de risco foi avaliado 

segundo a ingestão média de derivados de milho declarados pela população (gramas) no 

dia correspondente ao estudo. O Questionário de Inquérito Recordatório de 24 horas é 

semelhante ao Questionário de Frequência Alimentar ilustrado no Apêndice C, com exceção 

de que o período abordados são as últimas 24 horas e não inclui-se a frequência. 

No total, foram aplicados 216 QIR 24 h em voluntários pertencentes ao grupo A, sendo 

74 na coleta A, 71 na B, 56 na C e 15 na D. No Grupo B, os 20 participnates do experimento 

responderam o questionário.  
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4.3.2 Questionário de Freqüência Alimentar 

O principal objetivo do Questionário de Frequência Alimentar (QFA) é conhecer o 

consumo habitual de alimentos. O QFA foi aplicado avaliando a porção e a frequência de 

consumo dos alimentos, estimando a porção dos produtos de risco ingerida pelos 

voluntários por unidade de tempo (Apêndice C). 

No Grupo A, os questionários de frequência alimentar foram aplicados em dois 

momentos, após o primeiro período de coletas, em junho/2011 e após o término das 4 

coletas, em abril/2012. No Grupo B, o QFA foi aplicado apenas na semana das coletas de 

material biológico. 

A massa de alimentos ingerida foi avaliada considerando a porção alimentar por 

medida caseira (BRASIL, 2001). As frequências de consumo utilizadas neste trabalho foram: 

“Nunca consumo”; “Consumo menos de 1 vez por mês”; “1-3 vezes por mês”; “2-4 vezes por 

semana; “todos os dias”; “2 vezes ao dia”. A quantidade consumida de cada alimento foi 

calculada a partir dos dados de tamanho da porção e frequência de consumo, estimando o 

consumo diário dos produtos.  

Dos voluntários avaliados, 39 voluntários do Grupo A e 20 do Grupo B participaram do 

estudo de estimativa de ingestão, com a doação de alimentos e a descrição dos hábitos 

alimentares. 

A estimativa do consumo de alimentos de risco e a ingestão diária provável de FB1 

foram determinadas a partir da quantidade média per capita consumida pela população 

(gramas/dia) e da contaminação de FB1 nos alimentos avaliados (fubá, farinha de milho em 

flocos, pipoca, milho enlatado, polenta). A ingestão diária provável de fumonisinas foi 

estimada segundo a eq. (1):  

   

                                         eq.(1) 

Onde: IDP= ingestão diária provável 

CFB1= concentração de FB1 nos alimentos 

CM= consumo mensal dos alimentos 

PC= peso corpóreo dos indivíduos 

 

4.4 Parâmetros de desempenho analítico dos métodos 

A validação do método analítico é essencial para avaliar se o método é adequado aos 

objetivos pretendidos, a fim de obter resultados confiáveis (BRITO et al., 2003). As 

metodologias de determinação de fumonisina B1 em alimentos, soro, urina e cabelo, bem 
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como o método de quantificação de esfingolipídeos em soro e urina foram otimizados e 

avaliados os parâmetros de desempenho analítico. Os procedimentos foram baseados nas 

especificações recomendadas pela Resolução RE no 899 de 29 de maio de 2003 da Anvisa 

(ANVISA, 2003), bem como outros órgãos internacionais e trabalhos disponíveis na 

literatura. Os parâmetros de validação avaliados  foram: linearidade, limites de detecção 

(LD), limite de quantificação (LQ), faixa linear de trabalho, seletividade, recuperação e 

precisão.  

 

4.4.1 Linearidade 

A linearidade foi avaliada segundo as recomendações do “Guia para Validação de 

Métodos Analíticos e Bioanalíticos" previsto pela Anvisa (BRASIL, 2003) e determinada 

através do coeficiente de correlação da curva de calibração para cada método. As curvas 

padrões foram preparadas ao menos em 4 níveis durante 3 diferentes dias para cada 

analito. 

 

4.4.2 Limites de detecção e quantificação  

Segundo a Anvisa (BRASIL, 2003), o limite de detecção (LD) é a menor quantidade do 

analito presente em uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente 

quantificado, sob as condições estabelecidas. Existem diferentes formas para calcular os 

limites, entretanto o método mais utilizado e adotado no experimento, é baseado no mínimo 

de pratos teóricos requeridos resultando em um sinal/ruído (S/N) de 3.  

O limite de quantificação (LQ) geralmente é calculado pela comparação dos sinais 

medidos da amostra com baixas concentrações conhecidas do analito com o branco, 

estabelecendo-se a concentração mínima ao qual o analito pode ser quantificado (BRITO et 

al., 2003). O LQ foi determinado através do ruído na linha de base, a uma concentração que 

produz uma relação sinal ruído de 10:1. 

 

4.4.3 Faixa Linear de trabalho 

A faixa de linear de trabalho corresponde ao intervalo entre os valores máximo e o 

mínimo da substância, que atenda aos requisitos de precisão e exatidão (RIBANI et al., 

2004). A faixa linear de trabalho foi estabelecida a partir de valores próximos ao limite de 

quantificação e o valor máximo extrapolado de cada composto. A Anvisa (BRASIL, 2003) 

especifica um intervalo compreendido de até 120% do limite máximo especificado para 

determinação de impurezas. Segundo Ribani et al. (2004), os pontos da curva analítica 

devem ser igualmente espaçados sobre a faixa de concentração de interesse, 
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compreendida de 0-150% ou 50-150% do valor esperado dependendo de qual destas duas 

opções for mais adequada. 

 

4.4.4 Seletividade 

A Anvisa define seletividade como a capacidade que o método possui de medir um 

composto na presença de outros interferentes como impurezas, produtos de degradação e 

componentes da matriz. Uma forma simples de verificar a seletividade de um método 

cromatográfico, é pela avaliação da presença/ausência de picos na região do tempo de 

retenção do analito de interesse (LANÇAS, 2004). Foi avaliada uma amostragem de branco 

em triplicata e observada a ausência de picos cromatográficos no tempo de retenção do 

analito, sendo posteriormente adicionado padrão analítico e confirmada selevidade do pico 

dentro das condições estabelecidas. 

 

4.4.5 Recuperação e precisão 

A recuperação está relacionada a exatidão, refletindo na quantidade do analito 

recuperado em relação a quantidade real presente na amostra (BRITO et al., 2003). 

Segundo a Anvisa (BRASIL, 2003), a exatidão de um método é a proximidade dos 

resultados obtidos pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro. 

Para avaliar a exatidão do método, foram feitos ensaios de recuperação em triplicata, 

em diferentes dias (intra-dias). A recuperação foi determinada pela eq.  2: 

 

      eq.(2) 

 

Nas recuperações, valores próximos a 100% são preferidos, entretanto, a União 

Européia recomenda para métodos de avaliação de elementos traços recuperações entre 60 

a 120 % (FDA, 2012). 

A partir dos dados de recuperação foi avaliada a precisão do método através do 

desvio padrão, o desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente de variação. O valor máximo 

aceitável deve ser definido de acordo com a metodologia empregada, a concentração do 

analito na amostra, o tipo de matriz e a finalidade do método, não se admitindo valores 

superiores a 5% (BRASIL, 2003). Apesar disso, segundo Senyuva et al., (2010), os critérios 

de desempenho da UE onde afirma que a repetibilidade  deve ser < 20%. Os resultados 

foram analidos pelo Statistica StatSoft 7.0.  
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4.5 Análises realizadas 

4.5.1 Alimentos 

4.5.1.1 Determinação dos resíduos de  FB1 

A extração e quantificação de fumonisinas em derivados de milho foram realizadas 

através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) (SHEPHARD et al., 1990), com 

algumas adaptações descritas na Figura 9. 

                                                                   

                                                                                                                       
           

            
                                                                                                                       

       

 
                                                                          

 
 

    
 

    
                                             100 µL do extrato + 200 µL de OPA 

 

                                                            
  Injetar 20µL do extrato 

 

 
Figura 9 - Procedimento para preparo da amostra para injeção em CLAE para FB1 em derivados de 

milho. 

 

Agitar 30 min 

2 mL 

Coluna SAX- condicionar com 8 mL de 
metanol e 8 mL de metanol+ água (3:1) 

Lavar com 8 mL de metanol+ água (3:1) e 
3 mL de metanol 

Secar o eluato em banho-maria a 
60ºC, com fluxo de N2 

Ressuspender o resíduo em 2 mL de  metanol + 0,5% de ácido acético 

Filtrar usando membrana PVDF 0,45 µm 

Repouso 2 min 

40 mg de o-ftaldialdeído (OPA) + 1 mL de 
metanol+  5 mL 0,1M de tetraborato de 

sódio 
+ 50 µL de 2-mercaptoetanol 

 Detector de fluorescência 335-
440nm 
Coluna fase reversa C18 (tamanho 
de partícula 5µm) 
Fase móvel: acetonitrila: água: 
ácido acético (50:50:1) com fluxo 
de 1ml/min 

25 g de amostra moída + 50 mL 
de metanol/água (3:1) 

Eluir com 14 mL metanol + 
0,5% ácido acético  
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4.5.1.1.1 Preparo dos padrões analíticos e avaliação do método 

Para o preparo dos padrões analíticos, 1 mg do padrão de fumonisina B1 (Sigma- 

Aldrich), foi dissolvido em 10 mL da mistura de acetonitrila: água (1:1, v/v). Uma alíquota 

desta solução foi transferida para um balão volumétrico de 5 mL, obtendo-se solução 

estoque de 100 µg mL-1. A partir dessa solução, foram preparadas as demais concentrações 

diluídas em acetonitrila: água (1:1, v/v). A curva padrão foi construída semanalmente em 

triplicata a partir da injeção de padrões de FB1 nas concentrações: 0,31; 0,62; 1,25; 2,5 e 5 

µg mL-1. 

Para a construção da curva padrão, uma alíquota de 100µL de cada padrão, foram 

derivatizados com 200 µL de solução OPA, e injetados no sistema CLAE como descrito 

previamente para as amostras.  

Para avaliar a eficiência da metodologia para determinação de fumonisinas, foram 

realizados ensaios de recuperação, em amostras artificialmente contaminadas com a toxina. 

Amostras de derivados de milho foram fortificadas com as soluções de trabalho nos níveis 

de 100, 250, 500 e 1.000 µg FB1 kg-1 em triplicata em três diferentes dias.  

 

4.5.1.2 Análise de Ácido Fólico  

A determinação de ácido fólico (na forma de folatos) foi realizada nas amostras de 

farinha de milho. Nos demais derivados de milho coletados, não foi possível quantificar os 

níveis, devido a complexidade das amostras e a especificidade do método de análise. Nesse 

contexto, foram selecionadas 20 amostras de fubá, uma cada família em uma das coletas, e 

caso houvesse mais de uma amostra por residência, as amostras com maiores níveis de 

FB1  foi preferida. 

A extração e quantificação de ácido fólico nas amostras de alimentos foram realizadas 

segundo o método descrito por Heudi; Kilinç; Fontannaz (2005) em laboratório especializado 

neste tipo de análise. As amostras foram extraídas com solução de hidróxido de sódio 2M 

em banho de ultrassom por 10 minutos. Uma alíquota da solução foi filtrada em filtro de 

seringa (PTFE 0,45 µm), e 20 µL injetados em sistema CLAE (Shimadzu, Kyoto, Japão) 

equipado com detector de UV/Vis e ajustado em comprimento de onda de 270 nm. A 

separação cromatográfica foi realizada pelo uso de coluna de fase reversa C18 (250 x 4,6 

mm, 5µm de tamanho de partícula). A fase móvel foi composta de água- acetonitrila- ácido 

fosfórico (90:10:1, v/v/v).  

O limite de quantificação obtido para o método foi de 0,3 µg kg-1 e a faixa linear do 

método foi determinada a partir desse nível até 3,4 µg kg-1. As recuperações foram 

realizadas em 4 replicatas em dois diferentes dias no nível de 100 µg kg-1  obtendo 
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recuperação média de 95%. As recuperações foram repetidas semanalmente cumprindo o 

controle de qualidade mantido pelo laboratório. 

 

4.5.2 Urina 

4.5.2.1 Análise de Creatinina  

A determinação de creatinina foi realizada para todas as amostras de urina coletadas 

nas coletas A, B, C e D e foi adotada em função da correção do volume e dos níveis de 

toxina na urina.  

A determinação de creatinina em amostras de urina foi realizada por kit Creatinina Ref. 

35 (Labtest) e detecção por espectrofotometria. O método baseia-se na reação da creatinna 

com picrato em meio alcalino formando complexo de cor vermelha que é medido 

espectrofometricamente. A adição de um acidificante abaixa o pH, promovendo a 

decomposição do picrato de creatinina, permanecendo inalterada a cor derivada dos 

cromogênios, que também é medida fotometricamente. A diferença entre as leituras fornece 

o valor da creatininina. A descrição detalhada do método pode ser visualizada na Figura 10. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Procedimento de análise de creatinina em urina. 

 

O kit fornecido pelo fabricante foi inicialmente testado obtendo recuperações médias 

de 103 %, com um limite de detecção de 0,3 mg dL-1. O resultado da medição é linear entre 

0,2 e 12 mg dL-1. O padrão é rastreável ao Standard Reference Material (SRM) 914 do 

National Institute of Standards and Technology (NIST) (REFERENCIA DO KIT). O 

equipamento de medição foi o espectrofotômetro Spectrumlab 22PC (Shanghai Lengguang 

Technology Co. Ltd- Shanghai, China) a 510 nm para todas as medições. 

Amostra 
0,25 mL de urina diluída 

(1:25) com água destilada 
 

Padrão 
0,25 mL  do padrão 

Branco 
0,25 mL água 

Adicionar 2 mL de tampão e 0,5 mL de ácido pícrico 

Misturar e incubar em banho-maria a 37ºC por 10 min e determinar absorbância em 510 nm 

Após a leitura, adicionar 0,1 mL do acidificante e deixar em repouso por 5 min.  Fazer 
novamente a leitura para corrigir erro de proteínas plasmáticas e outros cromógenos 
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4.5.2.2 Determinação de resíduos de FB1  

A carência de trabalhos realizados avaliando a incidência de resíduos de FB1 em urina 

avaliados por CLAE, gerou uma necessidade de adaptação e otimização de acordo com 

diferentes autores. Foram realizados testes preliminares para determinar a melhor 

metodologia para preparo das amostras com uso de colunas SAX e imunoafinidade. O uso 

de coluna de imunoafinidade Fumonitest (Vicam) foi preferido devido aos melhores 

resultados obtidos e pelo excelente resultado de trabalhos disponíveis até o momento.  

O método que demonstrou melhores recuperações foi a separação realizada segundo 

Silva et al. (2010) com detecção de acordo com Stack; Eppley (1992) descritos na Figura 11. 

                                                                                  

 

 

           

                                                                   
 

 

             

 

                                                                                                                                      

 

             

                            

Figura 11 - Marcha analítica para determinação de FB1 em amostras de urina. 

2 min 

Solução OPA: 40 mg de o-ftaldialdeído (OPA) 
 + 1 mL de metanol + 5 mL 0,1M de tetraborato 
de sódio + 50 µL de 2-mercaptoetanol 
 

- Detector de fluorescência 335-440nm 
- Coluna Shimadzu- CLC-ODS (4,6mm x 25 cm), 
com 5µm de tamanho de partícula 
- Fase móvel: acetonitrila: água: ácido acético 
(50:50:1) com fluxo de 1mL min-1 
 

Filtrar a urina em papel filtro 
quantitativo 

Adicionar 10 mL de 
amostra e 10 mL 
de tampão fosfato 

Adicionar a amostra 

Tampão fosfato: 0,2 g de cloreto de potássio + 0,2 g 
de dihidrogenofosfato de potássio + 1,2 g de fosfato 

dissódico anidro + 8,0 g de cloreto de sódio. 

 Adicionar 990 mL de água destilada e ajusta o pH 
para 7,0 com HCl 25%, completa para 1L 

Condicionar 
com 3 mL de 
sol. tampão Fluxo 2-3 mL s-1  

Lavar a coluna com 10 mL  de tampão 

Fluxo 2-3 mL s-1  

Eluir a FB1 com 5 mL de metanol  

 

 

 
50 µL do extrato + 200 µL de OPA 

Injetar 40 µL 
do extrato  

Fluxo 2-3 mL s-1  

Secar o eluato a 60ºC 

Ressuspender o resíduo em 200µL de metanol 

Acoplar uma seringa à coluna 



59 

 

4.5.2.2.1 Parâmetros de validação e preparo dos padrões analíticos 

Para o preparo do padrão de FB1, foi utilizado os procedimentos descritos na seção 

3.6.1.1.2. A quantificação de FB1 na urina foi determinada pela curva padrão construída com 

o padrão de FB1 diluído nos níveis de 15,62; 31,25; 62,5; 125; 250; 500; 1.000; 2.000 e 

5.000 ng mL-1 com uma amostra extraída normalmente sem níveis quantificáveis de FB1. 

Concomitantemente, uma curva diluída em acetonitrila: água (1:1, v/v) foi preparada nos 

mesmos níveis para fins de avaliação do efeito de matriz. Uma alíquota de 50µL de extrato 

foram adicionados a 200µL de solução OPA para a reação de derivação e injetados no 

sistema CLAE como previsto para a quantificação das amostras. Amostras de urina foram 

artificialmente contaminadas com dois níveis de contaminação de 50 e 200 ng mL-1, sendo 

avaliado em triplicata, em três diferentes dias. Diariamente foram injetados padrões com 

níveis pertencentes a curva para verificação da estabilidade e das condições 

cromatográficas. 

 

4.5.2.3 Avaliação dos níveis de Esfinganina e Esfingosina   

A partir do levantamento bibliográfico de métodos analíticos para a separação e 

purificação de esfinganina e esfingosina por CLAE, foram testados diferentes métodos de 

quantificação de Sa e So em urina. Posteriormente aos testes, a metodologia selecionada e 

utilizada foi descrita por Lee et al. (2011).  

O método selecionado foi testado para urina de mulheres e homens, entretanto  

observou-se a necessidade de adaptação do método, pela diferença na amostra utilizada de 

urina de mulheres (5 mL) e urina de homens (25mL). No método original os procedimentos 

para separação e purificação são os mesmos para ambas as amostras, incluindo as 

mesmas quantidades. Apesar disso, testes realizados anteriormente, demonstraram 

melhores resultados obtidos pela compensação do acetato de etila utilizado na extração dos 

esfingolipídeos. Além disso, a porção de álcali adicionado observou-se que é ideal para 

amostras de urina feminina, com um volume de 5 mL, entretanto para urinas masculinas 

houve um melhor desempenho com uma porção maior de hidróxido de potássio (KOH) 1 M 

adicionado. 

As condições cromatográficas também foram testadas e otimizadas, variando a 

porção de fase móvel, fluxo além das porções de solução de derivatização e extrato. Os 

parâmetros utilizados para avaliar a adequabilidade do sistema e a melhor separação de Sa 

e So foram: pureza do pico, tempo de retenção, cauda e resolução entre os picos. 

Após a otimização e validação do método, a extração e quantificação de Sa e So em 

urina foram realizadas através de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), descrito 

por Lee et al. (2011) com adaptações descritas na Figura 12. 
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Figura 12 - Procedimento para preparo da amostra para quantificação de Sa/ So em urina. 

         

Adicionar 5 mL de água alcalinizada com 125 
µL de KOH 1M e 5 mL de acetato de etila 

Secar o conteúdo do vial a 40ºC e adicionar mais 
extrato. Repetir o procedimento até a completa 

secagem do extrato  

30mg de o-ftaldialdeído (OPA) 
+ 1,5  mL de metanol+  7,5 mL 
0,1M de tetraborato de sódio 
+ 75 µL de 2-mercaptoetanol 

 

Detector de fluorescência 335-440nm 

Coluna fase reversa C18 (tamanho de 
partícula 5µm)- Phenomenex 

 

5 mL de amostra de urina de mulheres                 ou                         25 mL de urina de homens 

Agitar em Vórtex, colocar no ultrassom por 
1 min e centrifugar a 4000 rpm por 10 min 

 

Adicionar 10 mL de água alcalinizada com 375 
µL de KOH 1M e 15 mL de acetato de etila 

  

 

 

Transferir a parte superior 
(acetato de etila) para um béquer 

 

Adicionar 5 mL de acetato de etila e repetir a operação de extração, para urina 
masculina e feminina 

Juntar o conteúdo das 2 extrações e passar o 
conteúdo do extrato para um vial de 2 mL 

 

 

Ressuspender em 600 µL de MeOH: 
água (90:10) + 300 µL de OPA 

Filtrar em filtro de 0,45µm  

 

 

Injetar 20µL do extrato  
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4.5.2.3.1 Parâmetros de validação e preparo dos padrões analíticos 

Para o preparo dos padrões de esfingolipídeos, foram utilizados 5 mg dos padrões de 

D-Sphingosine (So) e D-erythro-Dihydrosphingosine (Sa) (Sigma Aldrich, St Louis, USA) 

respectivamente, dissolvidos em metanol: água (90:10, v/v). A concentração estoque foi de 

50 µg mL-1 e a solução de trabalho foi obtida pela diluição do estoque até obtenção de 5 µg 

mL-1, armazenados em frascos âmbar a -20ºC.  

Os padrões utilizados na construção da curva padrão foram diluídos com um extrato 

obtido de uma mistura de amostras de voluntários com baixos níveis de Sa e So, 

preparados normalmente conforme os procedimentos previstos para as amostras. Os 

padrões foram diluídos com o extrato nas concentrações: 5; 10; 20; 40; 80; 160 e 320 ng 

mL-1 em triplicata para cada nível, preparada semanalmente. A concentração final de Sa e 

So nas amostras fortificadas foram calculadas pela subtração dos níveis endógenos nas 

respectivas amostras. Para avaliação do efeito de matriz, uma curva diluída em metanol: 

água (90:10, v/v) foi preparada nas mesmas concentrações que as curvas diluídas em 

extrato.  

Amostras de urina de homens e mulheres foram fortificadas com 5, 20 e 80 ng mL-1 em 

três diferentes dias, e preparadas em triplicata para cada nível de toxina com vistas ã 

obtenção dos percentuais de recuperação e coeficientes de variação dos resultados. 

 
 

4.5.3 Soro 

4.5.3.1  Determinação dos resíduos de FB1 

4.5.3.1.1 Otimização dos parâmetros para fragmentação da FB1  

O sistema utilizado foi Acquity I-Class UPLC® equipado com uma coluna C18 BEH 

(2,1 × 50 mm, 1,7 µm) e acoplado a um espectrômetro de massa Xevo® TQ-S (Waters). 

Infusões diretas no Espectrômetro de Massas foram realizadas com solução analítica 

padrão de 50 ng mL-1 de FB1 e 13C34- FB1 realizadas individualmente, para otimizar as 

melhores condições de fragmentação dos íons na análise por MS. Para esta etapa foram 

variados os seguintes parâmetros: o modo de ionização da fonte (electrospray positivo ou 

electrospray negativo); a voltagem do cone para selecionar o íon precursor; a energia de 

colisão para fragmentar o íon precursor e gerar íons produtos; a temperatura da fonte; a 

temperatura e a vazão do gás de dessolvatação para secagem do solvente; a voltagem do 

capilar e do cone extrator. Essa etapa de otimização é determinante para selecionar os íons 

a serem monitorados para qualificação e quantificação dos compostos estudados. 

Após essa etapa, pequenas variações destes parâmetros foram verificadas na 

página de sintonia do MassLynx para certificar que a maior sensibilidade foi alcançada. 

Outros parâmetros não otimizados pelo IntellStart, como a voltagem do capilar, fonte e 



62 

 

temperatura de dessolvatação, cone e fluxo do gás de dessolvatação foram otimizados 

manualmente na página de sintonia do MassLynx. 

 

4.5.3.1.2 Seleção da fase móvel e da vazão  

No sistema de LC-MS/MS é indicado o uso de aditivos orgânicos voláteis para a fase 

móvel a fim de evitar que estes cristalizem na interface. Como exemplo de aditivos 

emprega-se ácido acético e ácido fórmico até 1% v/v e hidróxido de amônio e acetato de 

amônio até 0,1 M. Foram testadas diferentes composições dos solventes da fase móvel, 

sendo a que demonstrou melhor eficiência na ionização e separação cromatográfica foi 

água + 0,2% de ácido fórmico num fluxo de 0,6 mL min-1 injetado numa coluna C18 BEH 

(2,1 × 50 mm, 1,7 µm), mantida a 40ºC. 

 

4.5.3.1.3 Descrição do método de análise de fumonisinas B1 em soro 

Inicialmente foram testados diferentes concentrações e tipos de solventes para a 

precipitação de conteúdo proteico encontrado no soro, bem como outros interferentes que 

precipitam na presença de solvente: 

- 0,25 / 0,5 mL-1 de soro + 750µL / 2,5 mL-1 de metanol 

- 0,25 / 0,5 mL-1 de soro + 750µL / 2,5 mL-1 de acetonitrila 

- 250 µL-1 de soro + 250 µL-1 sulfato de amônia supersaturado  

A precipitação de proteínas em soro feito por adição de sulfato de sódio saturado 

segundo Cai et al. (2007), apresentando melhor eficiência na limpeza do extrato e 

resultados de recuperação. Apesar disso, com os testes realizados, o sistema UPLC-MS/MS 

sofreu alguns danos e precisou passar por reparos, provavelmente pela precipitação 

inadequada de proteínas ou de resíduos de sulfato de amônia.  

Dessa forma o método precisou ser reavaliado e modificado. Foram testadas 

diferentes metodologias com uso de colunas de imunoafinidade e SAX (SHEPHARD; THIEL; 

SYDENHAM, 1992) com intuito de obter  um extrato mais purificado e com boa 

reprodutibilidade. Apesar disso, os métodos testados com colunas SAX e de imunoafinidade 

apresentaram recuperações abaixo do mínimo exigido (60 %) em todos os testes realizados. 

Novamente foram testados diferentes concentrações e métodos de precipitação de 

proteínas e o método selecionado foi com uso de acetonitrila e adição de padrão interno 

marcado 13C34 – FB1 para correção das recuperações obtidas. O método de extração de FB1 

foi proposto por Devreese et al. (2012) com algumas adaptações, descrito na Figura 13. 
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Figura 13 - Procedimento de análise de FB1  em soro. 

 

De acordo com a característica das fumonisinas, que são moléculas polares e 

termicamente instáveis, empregou-se a fonte de ionização à pressão atmosférica (API) no 

modo por electrospray (ESI).  

As melhores condições para a fragmentação dos íons monitorados foram a 

temperatura de 150 ºC na fonte, e vazão de injeção do padrão de 5 µL min-1, com um 

volume total de 250µL. A temperatura do gás N2 (gás de dessolvatação) variou de 500 - 650 

ºC, mantida a uma vazão para a dessolvatação da amostra de 800 L h-1 e para o cone de 

seleção dos íons a 150 L h-1. A energia do capilar foi de 1,5 kV , energia de colisão de 35kV 

e o cone 20 V.  

Foram selecionados dois fragmentos característicos de cada composto. Os 

fragmentos mais estáveis, e por isso mais intensos, foram utilizados para a quantificação 

dos compostos, enquanto o segundo fragmento mais intenso serviram para a confirmação 

analítica e estão descritos na Tabela 9.  

Na otimização da separação cromatográfica foi injetada uma amostra de soro diluída 

em água e contendo fumonisinas na concentração de 25 ng mL-1. O tempo total de corrida 

foi padronizado em 2 minutos, sendo o tempo de retenção da FB1 de 0,47 min e da FB2 de 

0,59 min nas condições pré estabelecidas. A quantificação da Fumonisina B2 não foi 

possível ser efetuada pelas baixas recuperações obtidas e pela falta de padrão interno 

adequado para essas correções. Em todas as corridas cromatográficas incluindo padrões 

analíticos, recuperações e amostras avaliadas foram adicionados 40 µL de solução de 13C34 

– FB1 na concentração de 10 ng mL-1, obtendo uma concentração final ideal de 200 pg mL-1. 

 

250 µL de soro  

20 µL padrão interno de 10 
ng mL-1 + 750 µL 

acetonitrila 

 

Centrifugar por 10 
min a 4.000 rpm  

Separar a camada 
superior  

Diluir o extrato na 
proporção 1:1 de água , 

Filtrar em filtro PTFE  
hidrofílico 0,22 µm  

Injetar no LC-MS/MS  

Sistema Acquity I-Class UPLC® 
equipado com uma coluna C18 
BEH (2,1 × 50 mm, 1,7 µm) e 
acoplado a um espectrômetro de 
massa Xevo® TQ-S (Waters).  
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Tabela 9 - Parâmetros utilizados nas quantificações de fumonisinas em soro por LC-MS/MS. 

Componente 
Molécula intacta “Pai” 

(m/z) 

Fragmento 
conhecido “Filho” 

(m/z) 

Dwell 
(s) 

Cone 
(V) 

Colisão 
(V) 

Fumonisina B1 722,25 334,25 0,08 30 40 

  352,30 0,08 30 35 

13C34 – Fumonisina B1 756,60 374,48 0,08 30 40 

  356,40 0,08 30 38 

 

4.5.3.1.4 Parâmetros de validação 

Para o preparo dos padrões de Sa e So, foram utilizados os procedimentos descritos 

na seção 5.5.2.2.1. Os padrões utilizados na construção da curva padrão foram diluídos em 

extrato obtido pela mistura de amostras de voluntários, preparados conforme os 

procedimentos previstos para as amostras. As amostras foram diluídas no extrato nos níveis 

de 20; 50; 80; 110; 140; 170; 200 ng mL-1 e as curvas preparadas diariamente. As 

recuperações foram obtidas pela fortificação das amostras nas concentrações de 80, 160; 

800 e 1680 pg mL-1  em três diferentes dias com seis repetições.  

 

4.5.3.2 Avaliação dos níveis de Esfinganina e Esfingosina  

Inicialmente amostras de soro (500 µL) foram contaminadas com 100 ng mL-1 de Sa e 

So, e testados diferentes métodos de extração descritos por Sancho et al. (2011), Nikiema 

et al. (2008) e Hisao et al. (2007). Após a seleção do método, foram realizados ensaios de 

otimização das condições cromatográficas, variando os parâmetros de composição e fluxo 

de fase móvel, volume de injeção e relação extrato/reagente derivatizante (OPA). 

As concentrações de esfinganina e esfingosina foram determinadas segundo os 

procedimentos recomendados por Hsiao et al. (2007) com algumas modificações descritas 

na Figura 14.  

No total, foram avaliadas 201 amostras do Grupo A e 18 amostras do Grupo B em 

duplicata para confirmação dos resultados. 

 



65 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 14 – Marcha analítica para determinação de Sa/So em amostras de soro. 

 

4.5.3.2.1 Parâmetros de validação 

Para o preparo dos padrões analíticos, 1 mg do padrão de fumonisina B1 e (Sigma- 

Aldrich), foi dissolvido em 10 mL da mistura de acetonitrila: água (1:1, v/v). Uma alíquota 

desta solução foi transferida para um balão volumétrico de 5 mL, obtendo-se solução 

estoque de 100 µg mL-1. A partir dessa solução, foram preparadas as demais concentrações 

diluídas em acetonitrila: água (1:1, v/v).  

 Os padrões analíticos foram diluídos em extrato de amostras de voluntários com 

baixos níveis de Sa e So, preparados conforme o previsto para as amostras. As amostras 

foram diluídas no extrato e em fase móvel nos níveis de 5; 10; 20; 40; 80; 160 ng mL-1. As 

recuperações foram obtidas pela fortificação das amostras nas concentrações de 2, 8 e 32 

ng mL-1.  

 

 

 

500 µL de 
soro  

0,5mL de 
clorofórmio +  2mL 
de KOH 1M em 
metanol 

Agitar e centrifugar a 
4.000 rpm por 5 min  

 

Retirar a parte inferior e 
transferir para outro 
frasco contendo 2 mL de 
água alcalina  

1 hora em 
banho-maria a 

37ºC  

30mg de o-ftaldialdeído (OPA) + 
1,5  mL de metanol+  7,5 mL 
0,1M de tetraborato de sódio 
+ 75 µL de 2-mercaptoetanol 
 

 

2mL de clorofórmio +  
2mL de água alcalina 
e 0,5mL de NH4OH 
2N 

Água 
alcalina: 
0,2mL de 
NH4OH 2N 
em 100 mL 

Agitar e centrifugar a 
4.000 rpm por 5 min  

Secar 1,5mL da 
camada inferior em 
vácuo a 20 mba  

Detector de fluorescência 335-
440nm 
Coluna Shimadzu- CLC-ODS 
(4,6mm x 15 cm), com 5µm de 
tamanho de partícula 
Fase móvel: metanol: água 
(90:10) com fluxo de 1,2 mL min-1 
 

Ressuspender em 300µL de 
metanol:água (90:10) e 
adicionar 150 µL de solução 
OPA 
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4.5.3.3 Análise de Ácido Fólico  

A determinação de ácido fólico (na forma de folatos) nas amostras de sangue foi 

realizada no laboratório de análises clínicas Centrolab (Leme-SP), utilizando-se estritamente 

os procedimentos do kit de imunoensaio ADVIA Centaur Folate (SIEMENS, 2009), por 

método de quimioluminescência (SIEMENS, EUA). Nesta análise, o folato presente na 

amostra compete com o folato marcado com éster de acridina (provido com o kit) por uma 

quantidade limitada da proteína de ligação ao folato marcado com biotina. Na determinação, 

a amostra é previamente tratada para liberar o folato das proteínas de ligação endógena na 

amostra.  

A análise foi realizada em laboratório especializado em análises de material biológico. 

O controle de qualidade foi feito com quatro amostras de soro em 5 diferentes dias nos 

níveis de 3,85; 12,00; 22,67; 33,86 nmol mL-1 obtendo recuperação média de 92% com 

coeficiente de variação de 10,00; 7,61; 8,50 e 8,93%, respectivamente, entre as repetições 

realizadas. A faixa de trabalho do kit estabelecido pelo fabricante é de 0,35 - 24,0 ng mL-1 

(0,79 - 54,36 nmol mL-1). As  recuperações foram repetidas semanalmente em 4 diferentes 

níveis para o controle de qualidade das análises realizadas pelo laboratório. 

 

4.5.3.4 Avaliação de ureia e creatinina no soro 

Foram avaliados vinte voluntários do Grupo A nas 4 coletas realizadas, e vinte do 

Grupo B, totalizando 40 participantes em relação a uréia e creatinina. Os voluntários 

selecionados do Grupo A, foram indivíduos que participaram do protocolo com a doação de 

alimentos, soro, urina e cabelo em ao menos uma coleta, preferencialmente funcionários 

residentes no campus da USP de Pirassununga. As análises de uréia e creatinina em soro 

foram efetuadas em laboratório especializado.  

A determinação de uréia em amostras de soro foram realizadas por kit urease/GLDH 

(Eurotech) e detecção por espectrofotometria. O método baseia-se na hidrólise da uréia na 

presença de água e urease para produzir amônia e dióxido de carbono. A amônia originada 

desta reação reage com o 2-oxoglutarato e o NADH na presença de glutamato-

desidrogenase (GLDH) sendo a enzima limitante da reação. A linearidade do método é dada 

até o limite de 600 mg dL-1 e a sensibilidade é de 2 mg dL-1.  

A creatinina do soro reage com o ácido pícrico em solução alcalina formando um 

complexo de cor amarelo-laranja quantificada por espectrofotometria. A faixa linear de 

trabalho é de 0,2 - 15 mg dL-1.  

O equipamento de medição utilizado em ambas análises foi A15-Bio Systems e a 

calibração é realizada diariamente, seguindo os padrões de qualidade do laboratório.  

 



67 

 

4.5.4 Cabelo 

4.5.4.1  Determinação dos resíduos de FB1 

A extração de fumonisina foi realizada pelo uso de coluna SAX e detecção LC-MS de 

acordo com o método descrito por Sewran et al. (2003) com algumas adaptações descritas 

na Figura 15.  

 

     

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fluxograma de análise de FB1 em cabelo. 

 

O detector utilizado foi um sistema LC-MS Finnigan Surveyor® MSQ Plus (San Jose, 

CA). O nitrogênio foi fornecido por um gerador Nitrogen Peak Scienfic modelo N418LA 

(Billerica, MA) mantido a 75 psi. A aquisição dos dados, processamento e armazenamento 

foi realizado utilizando software Xcalibur®, versão 1.3 (Thermo Fisher, San Jose, CA, USA). 

A espectrometria de massa com ionização eletrospray (ESI) em modo positivo foi 

monitorada em single ion mode (SIM) pela detecção de íon molecular protonado a m/z 

Manter as amostras de 
cabelo em etanol por 15 
15 min  
 

Secar a 50ºC por 3 horas 

 

   

Cortar o cabelo com 
tesoura e estocar a -
20oC 

 

500 mg foram 
extraídas com 20 
mL de methanol 
durante a noite 

Secar 15 mL do 
extrato e 
ressuspender em  20 
mL de metanol: água 
(70:30)  

 

Adicionar 8 mL de 
água no extrato e 
filtrar 

 

Lavar com 5 mL de 
hexano, centrifugar e 
separar a camada 
inferior 

Ajustar o pH para 6. 
Uma alíquota de 20 
mL passar pela 
coluna SAX 
condicionada com 8 
mL de metanol e 8 
mL de metanol: 
águar (3:1) 

 

Lavar a coluna com 8 mL de 
metanol:água (3:1), 3 mL de 
metanol e eluir com 14 mL 
de metanol:ácido acetico 
0.5% 

 

Secar o eluato e ressuspender 
em 300 µL de água:acetonitrila 
(90:10), centrifugar em 
microcentrifuga e injetar 20 µL 

 

ESI modo positivo com coluna 
Hypersil Gold (Thermo electron) 50x 
2.1mm, 1.9 µm  
Cone 95kV, temperatura do probe 
630ºC e voltagem da fonte 1.5kV 
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721.83.  Os parâmetros foram variados e ajustados até obter um sinal ótimo. A voltagem do 

cone utilizada foi 95 V, a temperatura da fonte foi 630ºC e a voltagem da agulha 1.5 kV.  

No total, cinquenta e seis voluntários de Pirassununga (n = 46, de 11 residências) e 

Erval Velho (n = 10, de 8 residências) apresentaram a quantidade necessária (500 mg) e 

participaram do estudo de determinação dos resíduos de FB1  presentes em cabelo.   

 

4.5.4.1.1 Parâmetros de Validação 

O preparo do padrão de FB1 foi realizado segundo os procedimentos descritos na 

seção 3.6.1.1.2. Para a quantificação de FB1 em cabelo, a curva padrão foi construída 

semanalmente com 4 níveis de padrões: 5, 10, 20 e 40 ng mL-1. Os cálculos realizados para 

quantificação dos níveis de FB1 foram baseados na área dos picos e comparados com as 

curvas de calibração. As recuperações foram realizadas em dois níveis, 10 e 20 ng g-1 em 5 

replicatas.  

 

4.6 Análises dos resultados 

Foram determinadas as medidas de posição e dispersão (média, variância e desvio 

padrão) dos resultados obtidos no experimento. Os dados obtidos foram utilizados para 

determinar o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre as concentrações de FB1 nas 

diversas amostras, estimativa de ingestão de FB1, relação Sa/So e as demais variáveis 

estudadas, ao nível de 5% de significância. Os procedimentos estatísticos foram efetuados 

de acordo com Berquó; Souza; Gotlieb (1981). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Avaliação da ingestão alimentar populacional 

5.1.1 Inquérito Recordatório de 24 horas 

Uma das formas de avaliar a exposição às fumonisinas em humanos consiste em 

calcular a ingestão diária estimada através dos níveis de fumonisinas ingeridos em 

diferentes itens alimentares. O Questionário de Inquérito Recordatório de 24 horas é um 

método de fácil aplicação, adequado à descrição de médias de consumo alimentar de um 

grupo de indivíduos (THOMPSON; BYERS, 1994).  

Na Tabela 10 são apresentados os dados de consumo de derivados de milho nas 24 

horas precedentes às coletas de materiais biológicos no Grupo A e B respectivamente. 

 

Tabela 10- Número de indivíduos pertencentes aos Grupo A e Grupo B que informaram o consumo 

médio de milho e derivados no dia anterior (24 horas anteriores) as coletas de material biológico. 

 Grupo A (Coletas) 
Grupo B 

Massa consumida (g) A B C D 

0-50 51 43     47     10     11 

51-100 11 13     4     2     1 

101-150 8 5     1     1     1 

151-200 2 3     1     0     2 

201 ou mais 2 7     3     2     5 

Grupo A: Pirassununga/SP; Grupo B: Erval Velho/SC. 

 

No total, 74 voluntários responderam ao questionário na coleta A do Grupo A, 71 na 

coleta B, 56 na coleta C e 15 na coleta D. No Grupo B, 20 volutários declararam o consumo 

de derivados de milho no dia anterior as coletas. Os resultados obtidos através do Inquérito 

Recordatório demonstram um baixo consumo de milho e derivados no Grupo A, 

apresentando a maioria dos voluntários (69%) com consumo igual ou inferior a 50 g. No 

Grupo B, o consumo de derivados de milho no dia anterior as coletas também foi baixo, com 

uma razão de 55% dos voluntários com consumo de derivados de milho igual ou inferior a 

50 g. 

No Grupo A, 6,5% dos indivíduos apresentaram consumo superior a 200 g, enquanto 

no Grupo B, 25% dos voluntários apresentaram elevado consumo. A variabilidade da dieta 

do indivíduo está sujeita à grandes variações, influenciada pela diversificação e 

heterogeneidade da dieta. Além disso, a sazonalidade; dias da semana; sequência da 

aplicação do inquérito podem induzir erros na avaliação da ingestão (COSTA et al., 2006). 
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O baixo consumo de derivados de milho pela população estudada corrobora com o 

estimado per capita no Brasil no ano de 2001 e 2002, obtendo valores de consumo de milho 

e derivados de 53,4 g habitante-1 dia-1 e 57,5 g habitante-1 dia-1 respectivamente 

(CAPOBIANGO, 2006). 

Muitos voluntários não consumiram, ou não recordaram o consumo de produtos à 

base de milho nas últimas 24 horas. A avaliação da ingestão alimentar através do QIR-24h 

está sujeita a possíveis erros podendo ser devido a interpretação dos tipos de alimentos 

descritos no questionário, o peso estimado; à sazonalidade da alimentação e também com a 

variação intrapessoal.  

 

5.1.2 Frequência Alimentar 

Dos indivíduos que se disponibilizaram a participar do experimento, apenas 39 do 

Grupo A (21 mulheres e 18 homens) e 20 do Grupo B (6 mulheres e 14 homens) 

participaram na descrição dos hábitos alimentares. O peso médio dos voluntários foi de 74 

kg variando de 48 a 120 kg em ambos os grupos. 

Na Tabela 11 são mostrados os valores estimados da frequência de consumo de milho 

dos participantes. A ingestão alimentar foi calculada mensalmente, pois alguns produtos 

avaliados não eram consumidos diariamente pelo grupo de voluntários. 

 

Tabela 11 – Consumo médio mensal de derivados de milho (g mês-1 hab-1) por voluntário 

declarado através do QFA obtidos nos Grupos A (Pirassununga) e B (Erval Velho). 

Produto 

Média de consumo                 
(g mês-1 hab-1) 

Grupo A Grupo B 

Polenta 457 9.648 

Cuscuz 661 0 

Salgadinho de milho 157 13 

Pipoca 716 186 

Bolo ou pão de milho 446 156 

Creme de milho 43 0 

Farinha de milho amarela 340 261 

Milho enlatado 111 30 

Milho cozido 30 66 

Canjica 48 20 

Flocos de milho 340 54 

Somatória dos produtos à base de milho 3.349 10.434 

Grupo A: Pirassununga/SP; Grupo B: Erval Velho/SC. 
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Os produtos à base de milho que apresentaram maior consumo pelos indivíduos do 

Grupo A foram a pipoca com média de 716 g mês-1 hab-1, seguido pelo cuscuz, polenta e 

bolo ou pão de milho. No Grupo B, o elevado consumo de derivados de milho é evidenciado 

pela estimativa do consumo de polenta, 9.648 g mês-1 hab-1 representando 92% do consumo 

total de derivados de milho pelo universo populacional avaliado. O consumo de derivados de 

milho pelo Grupo B é similar a regiões com elevada exposição a FB1 de áreas rurais da 

África do Sul, onde o consumo estimado é de 11.370 e 13.680 g mês-1 hab-1 em Bizana e 

Cetane respectivamente (SHEPHARD; VAN DER WHESTHUIZEN; SEWRAM, 2007). Esse 

valor também é comparado a estudo realizado em população mexicana, onde o consumo de 

tortilhas foi estimado em 9.750 g mês-1 hab-1 (GONG et al., 2008). 

 

5.1.2.1 Outras informações importantes 

O local onde são feitas as refeições é uma informação importante na descrição do 

perfil alimentar dos participantes. Em algumas das questões abordadas, o número total de 

observações não alcança 100%, pois nem todos os entrevistados responderam a todas as 

questões. 

A maior parte da população estudada faz a primeira refeição do dia em casa (Tabela 

12). No almoço, grande parte se alimenta no restaurante universitário pela proximidade ao 

local de trabalho, mas também muitos se alimentam em suas próprias residências, assim 

como no jantar. O número total de indivíduos que responderam a pergunta nos Grupos A e 

B foi 153. 

 

Tabela 12 – Número de indivíduos dos Grupos A e B que descreveram através do QFA o local onde 

geralmente fazem suas refeições. 

  Café da manhã Almoço Jantar 

Não faz a refeição 7 1 2 

Casa 42 24 44 

Trabalho 1 1 - 

Restaurante Universitário - 22 - 

Outro restaurante - 2 - 

Escola 1 1 - 

Não responderam  - -  5 

 

A origem dos alimentos fornece informações importantes sobre o risco de 

contaminação dos produtos. Na população avaliada, grande parte compra os alimentos no 

supermercado, padaria e sacolão, mas também alguns deles têm produção própria e outros, 
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compram de ambulantes (Tabela 13). É importante destacar que os alimentos produzidos 

sem fiscalização geralmente não tem um controle sobre a qualidade dos produtos, 

aumentando o risco de contaminação e a exposição às toxinas. No total, 98 indivíduos 

responderam a esse questionário. 

 

Tabela 13 – Número de indivíduos que descreveram a origem dos alimentos fornecidos pelos 

voluntários e a frequência de compra em cada local. 

  Compra sempre Compra às vezes Compra raramente Não compra 

Supermercado 50 1 - - 

Ambulante 7 2 12 30 

Produtor 1 6 4 40 

Produção própria 6 3 7 35 

Sacolão 13 10 6 22 

Padaria 21 18 3 9 

 

Dos 51 voluntários que responderam o questionário, 17 pessoas não têm nenhum 

conhecimento sobre fungos e micotoxinas; 3 tem poucas informações; 20 têm algum 

conhecimento e 1 indivíduo conhece apenas sobre fungos. 

Quanto aos problemas causados pelos fungos, 17 indivíduos não têm conhecimento 

sobre o assunto; 5 conhecem pouco; 22 conhecem alguns problemas causados por fungos 

e 6 indivíduos não responderam ao questionamento. Quanto ao descarte dos alimentos 

visualmente contaminados com fungos (bolores), 47 pessoas responderam que descartam 

todo o alimento; 1 pessoa descarta somente a parte contaminada e 3 pessoas consomem o 

todo o alimento, sem descarte. 

Com respeito ao conhecimento sobre prevenção da contaminação de fungos, 15 

pessoas não conhecem nenhuma forma de prevenção; 2 conhecem muito pouco e 31 

indivíduos tem algum conhecimento sobre formas de preservação. 

Essas informações são importantes na avaliação do perfil dos voluntários e a relação 

com a exposição à contaminação. Ressalta-se que grande parte dos participantes não tem 

conhecimento sobre a contaminação, bem como a produção de micotoxinas. Além disso, 

nem todos os participantes descartam os alimentos com contaminação aparente, 

evidenciando a exposição e os possíveis danos causados pelos fungos. 

Muitas vezes, apenas os alimentos analisados não esclarecerem as informações de 

forma precisa e o levantamento do perfil do participante diz respeito às atitudes que podem 

levar a um maior risco de contaminação, obtendo informações importantes na avaliação da 

exposição à FB1. 
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5.1.3 Análises de resíduos de FB1 e biomarcadores 

5.1.3.1 Alimentos 

5.1.3.2  Determinação de FB1  em derivados de milho 

5.1.3.2.1 Avaliação do método 

Os valores de LD e LQ em produtos a base de milho foram respectivamente 30 e 100 

µg kg-1 e o coeficiente de determinação foi 0.9996. A Tabela 14 mostra os resultados de 3 

diferentes dias de recuperações de FB1 em amostras de milho (fubá, pipoca, polenta, milho 

enlatado e sucrilhos) fortificados com FB1.  

 

Tabela 14 - Recuperação de fumonisina B1 em amostras fortificadas em produtos a base de milho 

 

Produto 

Nível de fortificaçãoa 

(µg kg-1) 

Média 

(µg kg-1) 

DPRrb 

(%) 

Recuperaçãoc 

(%) 

Fubá 100 

250 

500 

1.000 

78,7 

194,6 

422,5 

832,9 

16,8 

11,0 

22,9 

7,7 

78,7 

77,9 

84,5 

83,3 

Pipoca 100 

250 

500 

1.000 

78,5 

259,0 

450,6 

988,1 

6,7 

12,5 

19,4 

14,0 

78,5 

103,6 

89,3 

98,7 

Polenta 100 

250 

500 

1.000 

77,6 

230,6 

511,6 

987,9 

4,0 

25,2 

15,9 

3,0 

77,6 

92,2 

102,3 

98,8 

Milho enlatado 100 

250 

500 

1.000 

86,6 

210,2 

488,3 

911,5 

13,3 

6,3 

9,8 

6,0 

86,6 

80,5 

97,6 

91,1 

Sucrilhos 100 

250 

500 

1.000 

90,8 

229,8 

439,8 

854,0 

5,6 

10,1 

4,2 

14,7 

90,8 

91,9 

87,9 

85,4 

a Cada nível de fortificação foi avaliado em três diferentes dias. 
b Desvio padrão relativo, n=60. 
c Média das recuperações em triplicata em três dias, n= 60. 

 

As recuperações médias variaram entre 77,6 e 103,6%, com desvio padrão relativo 

(DPR) entre 3,0 e 25,2 %. Apesar de não ter sido usado material certificado no presente 
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estudo, as recuperações e valores de DPR obtidos foram satisfatórios para os quatro níveis 

de fortificação em cinco produtos diferentes de milho, de acordo com a Regulação da 

Comissão Européia No. 401/2006 (EUROPEAN COMMUNITY, 2006). Recuperações 

similares e valores de DPR foram relatados por Scaff; Scussel (2004) para farinha de milho 

em flocos, sucrilhos e pipoca, e por Martins et al. (2012) para fubá, farinha de milho em 

flocos, pipoca e sucrilhos. Os autores utilizaram o mesmo método de extração como usado 

no presente experimento e descrito por Shephard et al. (1990). As recuperações médias 

também foram similares ao encontrado por Shephard et al. (1990) para produtos a base de 

milho, entretanto os procedimentos de recuperação foram realizados pela fortificação no 

extrato purificado, e não em amostras de milho. 

 

5.1.3.2.2 Avaliação de FB1 em amostras de alimentos 

Cento e vinte amostras coletadas do Grupo A e dezessete do Grupo B foram 

coletadas e analisadas em relação as concentrações de FB1 em fubá, farinha de milho em 

flocos, pipoca, polenta e sucrilhos (Tabela 15).  

 

Tabela 15 - Níveis de fumonisina B1 em amostras coletadas das residências de voluntários. 

 Níveis de Fumonisina B1 (µg kg-1) + DP NMP 

(µg kg-1)  Grupo A Grupo B 

Produto N n Média  + DP N n Média  + DP Brasil 

Fubá 32 25 (78) 474,6 + 264,6 7 4 (57) 232,3 + 96,0 2.500 

Farinha de milho em 
flocos  25 19 (76) 247,0 + 133,4 - 

- - 2.000 

Pipoca 39 32 (82) 278,3 + 221,3 4 
2 (50) 1.737,6 + 

1.537,7 
2.000 

Polenta 2 2 (100) 181,6 + 46,1 6 0 ND 2.000 

Milho enlatado 8 2 (25) 111,5 - - - 2.000 

Sucrilhos 14 7 (50) 103,5 - - - 2.000 

N: total de amostras analisadas. 

n: Concentrações de amostras acima do limite de detecção (LD). 

NMP: Nível máximo permitido. 

 

A incidência de contaminação no Grupo A foi em média de 72% dos produtos de milho 

em geral avaliado, sendo superior ao encontrado nos alimentos provenientes do Grupo B, 

35%. A maior concentração de FB1 no Grupo A foi encontrada em fubá com média de 474,6 

µg kg-1 e 78% das amostras apresentaram níveis quantificáveis de FB1. Nas amostras do 
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Grupo B, a pipoca foi o ítem alimentar mais contaminado, contendo em média 1.737,6 µg kg-

1. Uma das amostras de pipoca do Grupo B testadas para FB1 no experimento apresentaram 

concentrações acima dos limites de tolerância estabelecidos no Brasil (2.500 µg kg-1 para 

fubá e 2.000 µg kg-1 para outros produtos de milho) (BRASIL, 2011). Entretanto, duas 

amostras de fubá e duas amostra de pipoca mostraram níveis de FB1 maiores que o 

proposto pela legislação européia (1.000 µg kg-1) (EUROPEAN COMMUNITY, 2006). 

Nas Figuras 16 e 17 podem ser observados os cromatogramas obtidos com amostras 

de fubá e pipoca respectivamente, naturalmente contaminadas. 

 

Figura 16 - Cromatograma de amostra de pipoca contaminada com 100 µg kg-1 de FB1 (LQ).  

 

Figura 17-Cromatograma amostra de polenta contaminada no nível de 100 µg kg-1 de FB1 (LQ). 

 

O conteúdo de FB1 encontrado nesse estudo foi muito menor que estudos prévios 

realizados em São Paulo, onde os níveis de FB1 variaram de 1.100 a 15.300 µg kg-1 em fubá 

e de 500 a 7.200 µg kg-1 em farinha de milho em flocos (BITTENCOURT et al., 2005). 

Outros estudos preliminares reportaram elevados níveis de FB1 em produtos derivados de 

milho no Brasil (SCAFF; SCUSSEL, 2004; VAN DER WESTHUIZEN et al., 2003), indicando 

que o menor conteúdo encontrado no presente estudo pode ser consequência de melhores 

práticas de controle de qualidade pelas empresas de processamento de produtos de milho 
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no estado de São Paulo, para cumprir com a regulação vigente para fumonisinas. As 

diferenças nos níveis de ação de fumonisinas em todo o mundo reflete a preocupação geral 

de que os governos têm sobre os potenciais efeitos das micotoxinas sobre a saúde humana 

e suas implicações econômicas (FAO, 2003). 

 

5.1.3.3 Estimativa da Ingestão Diária 

O consumo médio de cada tipo de derivados de milho e cada peso corpóreo individual 

foram utilizados para calcular a ingestão diária provável de FB1, e os resultados são 

demonstrados na Tabela 16.  

 

Tabela 16 - Ingestão diária provável (IDP) de fumonisina B1 estimada para os voluntários 

pertencentes aos Grupos A e B. 

  Grupo A Grupo B 

Tipo de alimento N 
Média (ng kg-

1 p.c. dia-1)± 
DPb 

Variaçãoc N 
Média (ng kg-1 

p.c. dia 1)± DPb 
Variaçãoc 

Fubá 17 23,4 ± 26,5 0,5 - 64,8 2 7,0 ± 3,5 3,5-10,6 

Pipoca 25 13,9 ± 9,2 1,8 - 35,6 12 122,9 ± 165,9 0,8-590,1 

Polenta 26 31,9 ± 43,4 2,3 - 144,9 6 227,3 ± 216,0 7,2-567,8 

Milho enlatado 24 5,0 ± 7,2 1,0 - 15,8 - - - 

Sucrilhos 17 12,9 ± 18,5 1,0 - 61,1 - - - 

Cuscuz d 13 10,6 ± 7,4 1,0 - 22,3 - - - 

Bolo ou pão de milhod 21 28,8 ± 43,6 0,8 - 139,2 - - - 

Total produtos de milho  63,3 ± 57,9 0,5 - 243,8  190,1 ± 201,7 0,8-590,1 

a Calculados pelo tamanho das porções declaradas pelos voluntários para cada produto de milho, de 

acordo com as medidas usuais: fatias de polenta ou colheres para milho enlatado, fubá e farinha de 

milho em flocos na preparação de alimentos processados nas residências. 
b Variação expressa por indivíduos que declararam consumir os tipos de alimentos do estudo pelo 

menos uma vez ao mês.  
c Média calculada com valores diferentes de zero. 
d Produtos derivados de milho preparados nas residências a base de fubá. 

N: Número de indivíduos que declaram consumir o tipo de alimento pelo menos uma vez ao mês. 

 

A IDP de FB1 em voluntários de Pirassununga (Grupo A) foi 63,3 ng kg-1 peso (p.) 

corpóreo (c.) dia-1, que corresponde a 3,1 % da Ingestão Diária Máxima Tolerável (IDMT) de 

2.000 ng kg-1 p.c. dia-1 recomendado para fumonisinas pelo Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives (JECFA, 2011). Houve uma baixa amostragem no Grupo B 
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resultante do número de amostras disponíveis no dia das coletas de alimentos. A IDP do 

grupo apresentou uma média de 190,1 ng kg-1 p.c. dia-1  o que corresponde a 9,5% do IDMT. 

Apesar disso, o consumo de FB1 obtido no presente estudo foi muito menor que 

previamente relatado por outros autores no país. Machinski; Valente Soares (2000) 

avaliaram a incidência de fumonisinas em produtos de milho na mesma região estudada no 

presente trabalho, e encontraram um consumo de FB1 de 1.276 ng kg-1 p. c. dia-1, 

representando 63,8% da IDMT. Um estudo similar conduzido com produtos a base de milho 

no estado do Paraná, apresentou uma IDPM de 950 ng kg-1 peso corpóreo-1 dia, 

representando 47,5% da IDMT (MORENO et al., 2009). No estado de Santa Catarina, a 

IDPM foi estimada em 1.600 ng kg-1 p. c. dia-1 de produtos a base de milho, que representa 

80% da PMTDI (VAN DER WESTHUIZEN et al. 2003). Em comparação a esses trabalhos 

anteriormente realizados, os resultados obtidos pelo estudo em tela indicam que as 

empresas de manipulação de alimentos a base de milho melhoraram as práticas de controle 

de qualidade em relação às fumonisinas no estado de São Paulo. Outro estudo realizado 

recentemente indicou uma menor exposição de FB1 também no estado do Paraná, com uma 

IDPM de 120 ng kg-1 p. c. dia-1, representando 6,0% da IDMT (MARTINS et al., 2012). 

Entretanto, é difícil a comparação entre os resultados obtidos e aqueles reportados por 

outros autores, pois todos os estudos mencionados estimaram os valores de IDP em função 

das análises de produtos comerciais, e não pela determinação de fumonisina em produtos 

coletados das residências dos voluntários, e pela aplicação do QFA. 

 

5.1.3.4 Análise de Ácido Fólico  

O ácido fólico é uma vitamina hidrossolúvel, e as reservas corporais são baixas, 

podendo produzir uma deficiência de folato (BAILEY, 2009). O ácido fólico é o fator de risco 

mais importante para defeitos no tubo neural. No Brasil são escassas as publicações sobre 

a prevalência do problema, entretanto dados disponíveis estimam incidência de 0,83: 1.000 

a 1,87 a 1.000 (SANTOS; PEREIRA, 2007). Para a redução nessa incidência, a ANVISA 

estabeleceu em 2002 níveis mínimos para fortificação de ferro e ácido fólico em farinhas de 

trigo e milho de 1.500 µg kg-1 (BRASIL, 2002). 

Na Tabela 17 são apresentados os valores de ácido fólico (µg kg-1) presente em 

farinha de milho coletadas das residências dos voluntários. 

As concentrações de ácido fólico nas amostras de farinha de milho variaram de < 0,3 

µg kg-1 (LQ) a 1.705 µg kg-1, com média de 641,5 ± 455,2 µg kg-1. Somente uma amostra 

(4.2%) apresentou nível de ácido fólico acima do valor mínimo estabelecido pela legislação 

(BRASIL, 2002). As marcas e prazos de validade dos produtos não foram solicitados aos 

voluntários, não conhecendo-se o tempo que os alimentos estavam estocados nas 
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residências. Além disso, os baixos níveis de ácido fólico detectados nos alimentos, foram 

armazenados a -20oC por 2 anos, podendo também haver perdas causadas durante a 

estocagem. Os resultados obtidos no presente trabalho são inferiores a outros estudos 

anteriormente realizados avaliando amostras comercialmente disponíveis, como Soeiro et al. 

(2010) que encontraram teores de ácido fólico em farinha de milho de 2.940 a 3.280 µg kg-1 

em três diferentes marcas disponíveis no comércio de Campinas/SP.  

 

Tabela 17 - Níveis ácido fólico em amostras de farinha de milho avaliadas. 

Amostra Ácido fólico (µg kg-1) 

1 1.130 

2 636 

3 1.705 

4 436 

5 <LQ 

6 623 

7 884 

8 <LQ 

9 340 

10 578 

11 1.170 

12 1.346 

13 584 

14 222 

15 <LQ 

16 232 

17 852 

18 521 

19 1.031 

20 540 

Média 641,5 ± 455,19 

1 LQ: Limite de quantificação do método (0,3 µg kg-1). 

 

Considerando os dados obtidos pelo questionário de frequência alimentar, a estimativa 

de ingestão de ácido fólico ingerido por meio da farina de milho na população estudada é 

em média de 6,3 ±  13,8 µg kg-1. Para termos uma estimativa mais precisa do problema, 



79 

 

outros alimentos deveriam ser considerados, entretanto com a farinha de milho a ingestão 

diária é de apenas 1,5 % do recomendado pela FAO de 400 µg dia-1 para adolescentes e 

adultos entre 10 a 65 anos (JEFCA, 2001). No Brasil, Amaya-Farfan et al. (2001) sugere que 

o recomendado seja de 400 µg dia-1  sendo para gestantes recomendado de 600 µg dia-1 

com referência em Food and nutritional board e o Institute of Medicine, da academia 

nacional de ciências dos EUA. Tinker et al. (2010) estimaram a ingestão de ácido fólico em 

2.617 mulheres entre 15 a 44 anos  nos Estados Unidos e apenas 23.8% consomem o 

recomendado pela FAO. Estudo avaliando a estimativa de ingestão do ácido fólico em 

mulheres gestantes estimaram o consumo em 693 µg dia-1 no Rio de Janeiro (FONSECA et 

al., 2003). 

As menores concentrações obtidas no presente trabalho podem ser devidas às perdas 

de ácido fólico nas farinhas disponíveis nas residências dos voluntários, em diferentes 

condições e tempo de armazenagem, em comparação aos produtos disponíveis no 

comércio. Este resultado ressalta a necessidade de tecnologias para prolongar a vida útil do 

ácido fólico adicionado à farinha de milho, e de orientações aos consumidores sobre 

práticas para conservação dos produtos após a abertura da embalagem. 

 

5.2 Biomarcadores em Materiais Biológicos 

5.2.1 Urina 

A avaliação de biomarcadores de fumonisina B1 em urina foi realizada apenas em 

voluntários do Grupo A (residentes de Pirassununga-SP) pela dificuldade de coleta e 

transporte de amostras referentes ao Grupo B. 

 

5.2.1.1 Análise de Creatinina 

Na Tabela 18  podem ser visualizados os resultados de creatinina em urina dos 

voluntários.  

 

Tabela 18 - Análise de creatinina na urina em homens e mulheres avaliados em diferentes coletas. 

Urina de homens Urina de mulheres 

Coletas 
Variação 
(mg dL-1) 

Média (mg dL-1) 
±DP CV (%) 

Variação (mg 
dL-1) 

Média (mg dL-1) 
±DP CV (%) 

A 13,2 - 151,5 151,5 ± 95,3 0,62 33,9 - 324,5 127,0 ± 80,1 0,63 

B 32,5 - 385,1 198,2 ± 108,1 0,54 47,5 - 247,8 123,9 ± 48,5 0,39 

C 55,2 - 420,5 193,9 ± 85,8 0,44 23,2 - 438,9 140,5 ± 86,5 1,07 

D 37,2 - 305,1 148,2 ± 72,9 0,44 37,5 - 343,6 139,2 ± 85,3 0,61 

Média 13,2 - 343,7 172,7 ± 82,0 0,49 30,4 - 296,6 132,5 ± 55,3 0,50 
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A concentração de creatinina presente em urina foi determinada em função da 

correção do volume e dos níveis de toxina na urina. O kit determina como níveis normais de 

creatinina de 39 a 259 mg dL-1 para homens e 28 a 217 mg dL-1 para mulheres. Comparado 

com esses limites, 7 amostras de urina de homens e 6 amostras de urina de mulheres 

apresentaram níveis alterados. Em urina de mulheres a creatinina obtida em amostragem 

única (primeira da manhã) variou de 23,2 a 438,9 mg dL-1 com uma média de 132,5 mg dL-1. 

Os resultados de creatinina em urina de homens variaram de 13,2 a 420,5 mg dL-1, com 

média de 172,7 mg dL-1. 

Em estudo realizado nos Estados Unidos, observaram que a idade e etnia/raça 

interferem nesses níveis. Na fronteira México- Estados Unidos, o nível de creatinina na urina 

dos voluntários foi de 44,3 mg dL-1 para indivíduos de 20 a 29 anos e de 129,3 mg dL-1 de 50 

a 59 anos. Entre não-hispânicos brancos a média foi de 55,8 mg dL-1 e para não-hispânicos 

negros a média foi de 57,5 mg dL-1 (BAR et al., 2004). Os reultados obtidos em relação aos 

níveis de creatinina foram utilizados no cálculo da determinação de FB1 na urina, com o 

objetivo de corrigir o volume das amostras. 

 

5.2.1.2 Determinação de FB1   

5.2.1.2.1 Avaliação do Método 

O coeficiente de correlação (r2) obtido foi de 0,9221 e 0,9952 preparados com extrato 

obtido a partir de amostra de urina e com solvente respectivamente (Figura 18). Pode ser 

observado um pequeno efeito da matriz, mas que foi compensado pela construção das 

curvas e cálculos, diluídos em extrato de amostras de urina.  

 

Figura 18 - Curva padrão utilizada para avaliação de FB1 em urina. 
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O limite de determinação da metodologia foi de 30 ng mL-1 em solução, calculado em 

600 pg mL-1 de urina na amostra inicial. O limite de quantificação foi determinado pela 

concentração que produz uma relação sinal ruído de 10:1, apresentando 80 ng mL-1 no 

extrato final ou seja, 1,5 ng mL-1 na amostra. Esse limite está de acordo com os limites 

obtidos por outros trabalhos de avaliação de fumonisinas em urina, realizados por 

derizatização com OPA e detecção por cromatografia líquida de alta eficiência (SHETTY; 

BHAT, 1998; SHEPHARD; THIEL; SYDENHAM, 1992). 

As recuperações foram analisadas pela preparação das amostras em triplicata em 

dois níveis de contaminação de FB1, em três diferentes dias. As médias obtidas nos ensaios 

são apresentadas na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Recuperações obtidas através da do método de determinação de FB1 em urina. 

 
FB1 adicionada (ng mL-1) 

FB1 encontrada 

1 dia 2 dia 3 dia 

        

50 53,1 45,5 45,5 

50 52,0 36,9 30,9 

50 33,2 52,2 50,3 

média 46,1 44,9 42,3 

SD % 9,1 6,3 8,6 

Recuperação % 92,2 89,8 84,5 

        

200 224,34 217,85 236,68 

200 228,29 209,21 220,00 

200 195,68 170,31 200,00 

média 216,1 199,1 218,9 

SD % 14,5 20,1 13,0 

Recuperação % 108,5 99,6 109,5 

 

As recuperações obtidas demonstraram uma boa eficiência e precisão do método de 

análise, com média de 88 % para o nível de 50 ng mL-1 e de 105% ao nível de 200 ng mL-1 

estando de acordo com o recomendado pela UE (FDA, 2012). 

A seletividade do método de detecção foi avaliada pela ausência de picos 

interferentes próximo ao tempo de retenção da FB1. Na Figura 19 e 20 são demonstrados 

cromatogramas obtidos com extrato de amostras de urina sem contaminação e do padrão 

de FB1 demonstrando o tempo de retenção do analito a 9,8 min. 



82 

 

 

Figura 19 - Cromatograma de amostra de urina sem contaminação. 

 

 

Figura 20 - Cromatograma do padrão de FB1 na concentraçãode 125 ng mL-1 diluída em fase móvel. 

 

5.2.1.2.2 Determinação de FB1 em amostras de urina 

Na Figura 21 é apresentado um exemplo de cromatograma obtidos a partir de 

amostra de urina naturalmente contaminada com fumonisina B1. 

 

Figura 21 - Cromatograma obtido através de amostra de urina contaminadacom 3,6 ng mL-1. 

 

Na Tabela 20 são demonstrados os resultados obtidos das médias, desvio padrão e a 

frequência de FB1 em urina nos voluntários do Grupo A, em cada coleta realizada. 
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Tabela 20 - Resultados obtidos de FB1 em urina nos indivíduos avaliados nas diferentes coletas. 

Coletas 

A B C D 

N  77 68 60 46 

n (frequência %) 19 (24,6) 26 (38,2) 8 (13,3) 6 (13,0) 

Média* (ng mL-1) 3,04 ± 1,85 4,52 ± 4,38 5,73 ± 2,59 2,33 ± 1,41 

Média*(ng mg-1 de creatinina) 3,12 ± 3,08 3,41 ± 3,86 5,02 ± 2,53 1,74 ± 0,90 

* Média calculada com valores diferentes de zero. 

N – no de amostras total 

N – no de amostras positivas 

 

Os níveis de FB1 apresentaram uma média de 3,81 ± 3,15 ng mL-1 com incidência de 

23,5% nas 251 amostras avaliadas nas 4 coletas. Comparando os períodos avaliados, na 

Coleta C observa-se níveis mais elevados, entretanto o baixo número de amostras avaliadas 

impossibilita uma relação estatística entre as coletas. 

Esses níveis demonstraram-se inferiores aos apresentados em estudos no México 

onde obteve-se uma incidência de contaminação por FB1 em 75% das 75 amostras 

estudadas, com níveis variando de ND a 9.312 pg mL-1 (GONG et al., 2008).  No norte da 

Nigéria foram detectados níveis de FB1 em 13 % das 16 amostras avaliadas com níveis 

médios de 4,6 ng mL-1 (EZEKIEL et al., 2014). Apesar disso, os resultados obtidos no 

trabaho em tela foram maiores que os encontrados por Abia et al. (2013) que detectaram 

FB1 na urina em 3% dos 145 voluntários soro-positivos de HIV e em 3% dos 30 voluntários 

soro-negativos, com níveis médios de 0,63 ng mL-1. No Brasil não há relatos anteriores de 

estudos avaliando a incidência de fumonisinas na urina de seres humanos.  

Com a normalização com a creatinina urinária, a média obtida foi de 3,19 ±  3,15 ng 

mg-1 de creatinina. Em outro estudo realizado, Van der Westhuizen et al. (2011), os autores 

observaram menores níveis encontrados na urina, com média de 470 pg  mg-1 de creatinina 

avaliados por cromatografia acoplada a espectrometria de massas. Os níveis encontrados 

na urina são resultantes da exposição recente, não sendo uma avaliação de frequência de 

exposição. Estudos realizados em humanos, estimam que a FB1 possui um tempo de meia-

vida de menos de 48 h quando consumido em 3 dias consecutivos e entre 48 e 72 horas 

quando consumido por 6 dias consecutivos (RILEY et al., 2012).  

A absorção da FB1 estimada é geralmente inferior a 6%, com menos de 1% 

recuperada em urina (SHEPHARD; VAN DER WHESTHUIZEN; SEWRAM, 2007). Em 

estudo realizado, a fumonisina eliminada através da urina foi estimada em 0,075% de média 
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(0,054 - 0,104%) (VAN DER WHESTHUIZEN, et al., 2011). Riley et al. (2012) observaram 

uma eliminação através da urina de 0,5% do total ingerido avaliado em 8 voluntários sob 

condições controladas. A baixa absorção e consequente baixa biodisponibilidade das 

fumonisinas pode ser proveniente do baixo transporte ao longo do epitélio do intestino e 

também a associação das fumonisinas com o conteúdo intestinal permanece incerto 

(DILKIN et al., 2010). 

Na Figura 22 são apresentados os dados dos 59 participantes avaliados ao menos em 

uma das 4 coletas realizadas, com média de FB1 em urina/ mg de creatinina obtidas. Não 

houve um comportamento linear do número de amostras corrido em relação aos níveis de 

creatinina, sendo a maior parte dos voluntários (30,5%) apresentou níveis de 1 a 2 ng mg-1 

de creatinina na urina.  

 

 
Figura 22 - Número de indivíduos com contaminação média de FB1 em urina. 

 

5.2.1.3 Avaliação dos níveis de Esfinganina e Esfingosina 

5.2.1.3.1 Avaliação do método 

Na Tabela 21 são mostrados os parâmetros de validação do método de Sa e So em 

urina, preparados em fase móvel e em extrato de urina de homem e de mulheres. No artigo 

onde originalmente está descrita a metodologia (LEE et al., 2011), os limites de detecção e 

quantificação também são inferiores para urina de homens. Os LQ obtidos no mesmo 

trabalho foram de 1,5 e 2,16 ng mL-1 para esfinganina e em urina de homem e mulheres 

respectivamente, e em relação a esfingosina os níveis foram em média 3,33 ng mL-1 em 

urina de homens e 3,72 ng mL-1 em urina de mulheres. Os autores descrevem que os 

maiores níveis de LDs e LQs em urina de mulheres foram devido aos efeitos de 

componentes endógenos.  
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Tabela 21 - Validação do método otimizado para determinação de esfinganina (Sa) e Esfingosina (So) 

em urina. 

Parâmetro 
analítico 

Padrão Urina de Homens Urina de mulheres 

 Sa So Sa So Sa So 

ra 0,993 0,994 0,995 0,990 0,995 0,995 

LDb 0,16 0,21 0,35 0,50 0,83 0,70 

LQc 0,55 0,71 1,17 1,67 2,77 2,35 

a Coeficiente de correlação 

b Limite de detecção (ng mL-1) 

c Limite de quantificação (ng mL-1) 

 

Os coeficientes de correlação (r2) obtidos para Sa e So apresentaram boa 

reprodutibilidade do método utilizado, com r2 superior a 0,990. Além disso, a seletividade 

também foi verificada e demonstrou a ausência de picos próximos ao tempo de retenção do 

So (5,3 min) e Sa (6,4 min) com uso do método selecionado. 

Para avaliação do efeito de matriz, foram preparadas curvas padrões construídas com 

extrato de urina obtida a partir dos procedimentos realizados em amostras (Figura 3). Na 

Figura 23  pode ser observado um efeito de matriz, comparado com a curva preparada em 

extrato e em fase móvel, entretanto as quantificações foram realizadas pelas curvas 

preparadas em extrato, considerando esse efeito tanto em urina de homens quanto 

mulheres.  

 

(a) Esfingosina      (b) Esfinganina  

Figura 23 - Curva padrão utilizada para avaliação de FB1 em urina. 
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Na Tabela 22 estão apresentadas as recuperações obtidas a partir de três diferentes 

níveis de contamninação, preparados em triplicata em três diferentes dias para a 

quantificação de esfinganina e esfingosina em urina de homens e mulheres. 

 

Tabela 22 - Recuperações obtidas com o método de detecção de esfinganina (Sa) e esfingosina (So) 

em urina de homens e mulheres. 

Urina de mulheres Urina de homens 

 
Sa So Sa So 

Adicionado Detectado Detectado Detectado Detectado 

 (ng mL-1)  (ng mL-1)  (ng mL-1)  (ng mL-1)  (ng mL-1) 

5 4,7 5,6 3,8 4,1 

5 3,9 4,4 4,2 4,8 

5 5,4 5,2 4,6 5,2 

Média 4,5 4,8 4,3 4,7 

CV (%)a 14,9 13,1 16,0 16,0 

Recuperação (%)b 90,9 96,8 83,5 88,8 

20 20,4 21,0 17,1 14,5 

20 15,6 15,0 16,3 19,4 

20 15,6 16,7 16,6 18,7 

Média 17,6 17,0 16,7 18,1 

CV (%)a 19,1 16,0 14,2 17,6 

Recuperação (%)b 88,2 90,4 94,5 90,6 

80 66,2 57,8 65,7 61,9 

80 93,3 76,0 65,9 70,8 

80 69,1 88,1 67,2 68,3 

Média 74,0 68,9 66,2 66,3 

CV (%)a 17,9 18,3 5,2 12,9 

Recuperação (%)b 92,6 91,0 82,7 92,7 

a Coeficiente de variação. 
b Média das recuperações em triplicate em três dias, n= 27. 

 

As recuperações médias de esfingosina foram de 92,7% e 90,7% em urina de 

mulheres e homens respectivamente. A média de recuperações de esfinganina foi de 90,5% 

em urina de mulheres e 86,9% em urina de homens.  Essas recuperações demonstraram 
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uma boa eficiência do método, de acordo com o estabelecido por Brito et al. (2003), com 

recuperações estabelecidas de 60 a 115% e coeficiente de variação menor que 20%. 

 

5.2.1.3.2 Determinação de Sa e So em amostras de urina 

Todas as análises foram realizadas em duplicata, bem como a quantificação de cada 

amostra (injeção no sistema CLAE). Um exemplo de cromatograma obtido por amostra de 

urina apresentando níveis detectáveis de Sa e So pode ser visualizado na Figura 24. 

 

Figura 24  - Cromatograma de determinação de Sa e So em amostra de urina. 

 

Na Tabela 23 podem ser visualizados os resultados obtidos atrvés das 

determinações dos níveis de Sa, So e relação Sa/So em urina, durante as 4 diferentes 

coletas entre os diferentes sexos e em combinação.  

Os níveis de So, Sa bem como a relação Sa/So foram mais elevadas em urina de 

mulheres do que amostras de urina de homens. A incidência de Sa quantificável foi mais 

elevadas em mulheres (25%) enquanto que amostras de urina de homens, apenas 10,4%. 

Em outro estudo realizado com voluntários de Portugal, a frequência de Sa em amostras de 

urina de mulheres também foi mais elevado, 68,4% (13/19), em comparação com urina 

masculina, 5,3% (1/19) (SILVA; LINO; PENA, 2009). Da mesma forma, os níveis de 

esfingosina quantificáveis tiveram uma frequência de 44,8% em amostras de urina de 

mulheres e de 6,2 % em amostras de urina de homens. No estudo realizado por Silva; Lino; 

Pena (2009), os autores também observaram maior ocorrência, em amostras de urina de 

mulheres 94,7%, em comparação com urina de homens 68,4%.  

A esfinganina apresentou média de 4,67 ng mL-1 em amostras de urina de mulheres,  

1,69 ng mL-1 em urina de homens e 3,91 ng mL-1 em combinação. Esses valores corroboram 

com os resultados obtidos por Silva; Lino; Pena, (2009), onde os valores obtidos para Sa em 

urina de mulheres foi de 2,53 e 1,30 ng mL-1 para população urbana e rural respectivamente. 

Nesse mesmo estudo, foram obtidos níveis de 0,01 ng mL-1 de esfinganina em homens 

residentes da zona rural e 0,1 ng mL-1 na zona urbana. Em outro trabalho realizado na 
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Malasia, os autores detectaram níveis de esfinganina em homens saudáveis em média de 

11,93 ng mL-1 e para mulheres de 3,24 ng mL-1 (LEE et al., 2011), acima dos resultados 

obtidos nesse trabalho.  

 

Tabela 23 - Análise de Esfinganina (Sa), Esfingosina (So) e relação Sa/So em urina de seres 

humanos. 

    Esfingosina Esfinganina 

Relação 
Sa/So Coletas N 

Positivas 
(Frequência) 

Média  

(ng mL-1)  

± DP 
Positivas 

(Frequência) 

Média  

(ng mL-1)  

± DP 

Mulheres 

A 34 15 (44,1) 4,09 ± 2,03 5 (14,7) 6,80 ± 5,03 1,34 ± 0,26 

B 28 16 (57,1) 7,89 ± 5,87 13 (46,4) 4,45 ± 2,45 0,69 ± 0,29 

C 27 7 (25,9) 4,72 ± 1,49 5 (18,5) 4,36 ± 0,84 1,05 ± 0,29 

D 27 14 (51,8) 4,10 ± 1,49 6 (22,2) 3,62 ± 1,16 0,82 ± 0,30 

Média 116 52 (44,8) 5,35 ± 3,95 29 (25,0) 4,67 ± 2,92 0,91 ± 0,37 

Homens 

A 30 0 - 2 (6,6) 1,71 ± 0,46 - 

B 25 2  (8,0) 1,19 ± 0,18 4 (16) 1,92 ± 0,48 0,87 ± 0,10 

C 24 1 (4,1) 2,81 ± 0 1 (4,1) 1,22 ± 0 0,43 ± 0 

D 17 3 (17,6) 1,92 ± 0,37 3 (17,6) 1,53 ± 0,10 0,82 ± 0,15 

Média 96 6 (6,2) 2,09 ± 0,43 10 (10,4) 1,69 ± 0,43 0,77 ± 0,18 

Combinado 

A 64 15 (23,4) 4,09 ± 2,03 7 (10,9) 5,35 ± 4,84 1,34 ± 0,26 

B 53 18 (33,9) 7,24 ± 5,84 17 (32,0) 3,86 ± 2,41 0,72 ± 0,27 

C 51 8 (15,7) 4,48 ± 1,53 6 (11,7) 3,84 ± 1,40 0,95 ± 0,35 

D 44 17 (38,6) 3,72 ± 1,60 9 (20,4) 2,93 ± 1,37 0,82 ± 0,26 

Média 212 58 (27,3) 5,01 ± 3,87 39 (18,4) 3,91 ± 2,84 0,89 ± 0,35 

 

Os níveis de esfingosina foram em média 5,35 ng mL-1 para urina de mulheres, 2,09 

ng mL-1 para homem e de 5,01 ng mL-1 para amostras  de ambos os sexos. Esses valores 

corroboram com os dados obtidos por Silva; Lino; Pena (2009), com concentrações médias 

apresentadas de 5,89 e 3,85 para esfingosina em urina de mulheres residentes da zona 

urbana e rural respectivamente (SILVA; LINO; PENA, 2009). Na mesma amostragem, foram 

obtidos níveis de 0,17 de So em voluntários residentes na zona urbana e 0,42 ng mL-1 em 

residentes da zona rural. Lee et al. (2011) também observaram níveis médios superiores ao 
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obtido no presente trabalho para urina masculina e inferiores para urina de mulheres, com 

médias dos níveis quantificáveis de 5,90 ng mL-1 e de 3,22 ng mL-1 respectivamente, 

avaliados em indivíduos saudáveis. 

O estudo conduzido por Solfrizzo et al (2004) demonstrou que em diferentes regiões, 

incluindo a região Sul do Brasil, avaliando voluntários com elevada exposição a toxina, os 

voluntários apresentaram relação de 1,27 na população com IDP de 350 µg FBs kg-1.  A 

relação Sa/So no presente trabalho apresentou nível de Sa/So mais baixo (0,89) bem como 

a IDPM de 63,3 ng kg-1 p.c. dia-1.  Apesar disso, Sancho et al (2011) observaram a relação 

Sa/So de apenas 0,56 em população com IDP de 1.400 ng FBs kg p.c.-1 dia-1 e relação 0,40 

em indivíduos com IDP de e 20 ng FBs kg p.c.-1 dia-1. Segundo SANCHO et al (2011), 

estudos realizados em humanos demonstram uma baixa correlação entre a ingestão de 

fumonisinas e a relação Sa/So quando avaliado em animais com baixa exposição, <1 mg-1 

kg p.c. dia-1 (SANCHO et al., 2011). Dessa forma, a baixa exposição a FB1 pelo grupo 

avaliado não induziu efeitos significativos.  

 A menor incidência de níveis quantificáveis de Sa e So no presente estudo 

provavelmente é resultante das características da população e dos hábitos alimentares. Os 

níveis de Sa e So inidividuais, bem como a relação Sa/So variam de acordo com parâmetros 

desconhecidos até o momento, sendo relacionados com fatores nutricionais (SHEPHARD; 

VAN DER WHESTHUIZEN; SEWRAM, 2007; SANCHO et al., 2011). Além disso, o método 

apresentado por Silva; Lino; Pena, (2009), possui uma maior sensibilidade na metodologia 

utilizada, detectando níveis mais baixos das bases esfingóides.  

 

5.2.2 Soro 

5.2.2.1 Determinação de Fumonisina B1 

5.2.2.1.1 Avaliação do Método 

O limite de quantificação do método de determinação de FB1 em soro foi de 80 pg 

mL-1  e de quantificação o nível mínimo foi de 160 pg mL-1 de soro, obtidos através da 

relação sinal/ruído de 3:1 e 10:1 respectivamente. O método original obteve níveis inferiores 

ao encontrado nesse estudo, com 2 ng mL-1 de soro, avaliando multi-micotoxinas 

(DEVREESE et al., 2012). Shephard; Thiel; Sydenham (1992), apresentaram com método 

de determinação de fumonisina B1 em plasma de ratos por CLAE - fluorescência com uso de 

OPA, um limite de quantificação do método de 50 ng mL-1. 

A partir desses limites, foram delimitados os níveis de diluição para preparação das 

curvas-padrões. Foram utilizadas as concentrações de 20; 50; 80; 110; 140; 170 e 200 pg 

mL-1 e relacionados com o padrão interno. A contrução da curva padrão foi repetida 
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diariamente e as corridas avaliadas em triplicata. Um exemplo de curva padrão pode ser 

visualizado na Figura 25. 

 

Figura 25 - Curva padrão utilizada para avaliação de FB1 em soro. 

  

O coeficiente de determinação (r2) foi de 0,980831, demonstrando boa 

reprodutibilidade do método.  A equação da reta resultante foi de y = 1,14596 * x – 1,228.  

Na Tabela 24 podem ser visualizados os resultados de recuperação preparados em 

sextuplicata em cada nível, em cada um dos três diferentes dias (n=54). 

 

Tabela 24- Recuperações obtidas com o método de detecção de FB1 em soro humano. 

  Nível de fortificação (ng mL-1) 

Dias 160 800 1.680 

1 165,9 854,2 1872,1 

2 153,5 875,9 1903,0 

3 204,7 865,7 1516,5 

média 119,6 865,9 1740,9 

DP % 19,3 16,2 3,4 

recuperação % 111,4 108,2 109,7 

 

As recuperações foram obtidas com fortificação em amostras com padrões analíticos 

de FB1 nos níveis de 160, 800 e 1.680 ng mL-1 com adição do padrão interno a 1.600 pg mL-

1. Os resultados demonstram uma boa exatidão do método analítico utilizado, com uma 

recuperação média de 109,7%. 

Na Figura 26  pode ser visualizado um cromatograma obtido pela injeção de padrão 

interno 13C34 – FB1 e pela fortificação da amostra com FB1 e FB2, demonstrando uma boa 

seletividade do método utilizado. 
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Figura 26 – Cromatograma de SIM de amostra em branco (adição  de 13C34 – FB1 na concentração 

de 1.600 pg mL-1, seguida de fortificação do extrato com padrões fumonisinas B1 e B2 nas 

concentrações de 800 pg mL-1. 

 

5.2.2.1.2 Determinação em amostras de soro 

Neste estudo, foram avaliados no total 221 amostras de soro provenientes das 4 

coletas no Grupo A e dos 20 voluntários avaliados do grupo B. Nenhuma das amostras 

apresentou níveis quantificáveis de FB1 em soro utilizando o método descrito anteriormente 

com limite mínimo de 160 pg mL-1. Os baixos níveis de exposição à FB1 foram confirmados 

pelos dados obtidos da estimativa de ingestão diária, bem como outros biomarcadores 

avaliados no presente estudo. 

Em humanos não há relatos disponíveis até o momento investigando os níveis de 

fumonisina B1 em soro. Estudos realizados com animais experimentais demonstram uma 

baixa disponibilidade e rápida eliminação da toxina pelo organismo. Em primatas não-

humanos foram administrada por gavagem uma dose única de 1,6 mg de fumonisina B1 kg-1
 

peso corpóreo, sendo eliminada rapidamente com um tempo de meia-vida durante a fase de 

eliminação de 40 min (SHEPHARD et al., 2004). Em ratos tratados oralmente, o tempo de 

meia-vida de eliminação da FB1 em plasma foi menor que 4 horas e a disponibilidade de FB1 

foi menor que 5% (CAI; TANG; WANG, 2007). 

Ratos experimentais foram intoxicados por gavagem uma dose única de 0, 10 ou 25 

mg FB1 kg p.c. ou repetidas doses de 0; 1,0; ou 2,5 mg FB1 kg p.c. dia-1 por 5 semanas, 

entretanto nenhuma das amostras apresentou níveis quantificáveis de FB1 (CAI; TANG; 

WANG, 2007). Em suínos administrados com 5 mg FB1 kg p.c. em dose única, a fumonisina 

foi detectada em plasma entre 30 min e 36 horas de administração. A concentração mais 

elevada foi observada após 2 horas de intoxicação, com concentração média de 282 µg mL-1 

(DILKIN et al., 2010).  
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Em vacas Holandesas, um estudo avaliou a fumonisina B1 pela administração 

intravenosa (0,05 ou 0,2 mg kg-1) e por gavagem (1,0 ou 5,0 mg kg-1). Após a administração 

intravenosa, o perfil da concentração plasmática de FB1 sofreu uma rápida diminuição, com 

queda após 120 min a níveis não detectáveis. A semelhança nos parâmetros 

farmacocinéticos entre os animais de baixa e alta dosagem sugerem que a distribuição e 

eliminação da FB1 não foi dependente da dose a esses níveis de administração da toxina 

(PRELUSKY et al., 1995).  

Além da rápida eliminação da toxina, também pode haver interações da FB1 

absorvida com lipídeos ou proteínas presentes no soro, tornando o complexo não-detectável 

na forma livre (CAI; TANG; WANG, 2007). 

 

5.2.2.2 Avaliação dos níveis de Esfinganina e Esfingosina 

5.2.2.2.1 Avaliação do Método 

Na Tabela 25 são apresentadas as recuperações médias obtidas com o método de 

detecção de esfinganina e esfingosina em soro respectivamente.  

 

Tabela 25 -  Recuperações obtidas com o método de detecção de esfinganina e esfingosina em soro. 

  Esfinganina (Sa) Esfingosina (So) 
Adicionado  
(ng mL-1) 

Detectado 
 (ng mL-1) 

Recuperação 
(%) 

Detectado 
(ng mL-1) 

Recuperação 
(%) 

2 1,5 75,8 1,7 88,2 

2 1,0 71,0 1,7 85,3 

2 1,2 62,5 1,8 92,1 

Média (ng mL-1) b 1,4 71,2 1,7 88,6 

CV (%)a 11,2 13,6 

8 6,7 84,4 5,7 71,5 

8 5,5 68,8 6,4 80,0 

8 6,0 75,3 7,8 97,9 

Média (ng mL-1) b 5,9 74,6 6,7 84,6 

CV (%)a 8,7 14,3 

32 22,9 71,6 24,4 76,4 

32 23,4 73,3 26,0 81,4 

32 26,0 81,5 28,7 89,7 

Média(ng mL-1) b 23,9 74,7 26,1 81,6 

CV (%)a 6,8   8,0   

a Coeficiente de variação. 
b Média das recuperações em triplicate em três dias, n= 27. 

 

As recuperações obtidas avaliadas apresentaram em média 84,93% de recuperação 

de esfingosina e 73,50% de esfinganina nos diferentes níveis avaliados (2, 8 e 32 ng mL-1).  

Essas recuperações estão dentro das exigências determinadas pela União Européia que 
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recomenda recuperações entre 60 a 120 % com CV menor que 20%, estando de acordo 

com o presente trabalho (FDA, 2012). 

A seletividade do método foi verificada pela injeção branco extraído com solvente 

seguindos os mesmos procedimentos para a amostras; e também amostras obtidas sem 

níveis quantificáveis e sem interferentes nos tempos de retenção do So (4,6 min) e Sa (5,4 

min). Nas Figuras 27, 28 e 29 são apresentados cromatogramas obtidos através de branco, 

sem adição de amostra,soro sem níveis quantificáveis de Sa e So  e de padrão analítico 

preparado na concentração de 40 ng mL-1 de Sa e So.   

 

Figura 27 - Cromatograma obtido através de branco realizado sem adição de amostra. 
 

 

 

Figura 28 - Cromatograma obtido através de amostra de soro sem níveis quantificáveis de Sa e So. 

 

 

Figura 29 - Cromatograma obtido através de padrão de Sa e So na concentração de 40 ng mL-1 

preparados com extrato de soro 
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A curva padrão preparada com o extrato de soro obteve um r2 = 0,9972 para 

esfinganina e r2= 0,9981 demonstrando uma boa linearidade do método de detecção. A 

curva preparada com o extrato foi comparada a curva preparada com solvente, 

demonstrando um efeito de matriz com concentrações mais elevadas (Figura 30).  

Os padrões preparados em extrato de soro apresentaram níveis mínimos com S/R 

de 3:1 de 0,11 e 0,10 ng mL-1 de soro para esfinganina e esfingosina respectivamente. O LQ 

para esfinganina foi de 0,35 ng mL-1 para esfinganina e 0,33 ng mL-1 para esfingosina em 

soro.  

 

 

  (a)        (b) 

 

Figura 30 - Curvas padrões utilizadas para avaliação de esfingosina (a) e esfinganina (b) 

preparadas com extrato de soro e solvente. 

 

 O método descrito por Sancho et al. (2011) com derivatização com OPA e detecção 

por CLAE-fluorescência, obteve maior sensibilidade em comparação ao presente estudo,  

apresentando LQs 0,15 e 0,14 ng mL-1 em esfingosina e esfinganina respectivamente. 

 

5.2.2.2.2 Determinação de Sa e So em amostras de soro 

Nas Tabelas 26 e 27, são demonstradas as concentrações de esfinganina e 

esfingosina, bem como a relação Sa/So em soro de indivíduos residentes de Pirassununga 

e Erval Velho respectivamente.  
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Tabela 26 - Análise de Esfinganina (Sa), Esfingosina (So) e relação Sa/So em urina de seres 

humanos no Grupo A. 

Coletas N 
So média (ng mL-1) 

± DP 
Sa média (ng mL-

1) ± DP 
Relação 
Sa/So 

Variação Sa/So 

Mulheres 

A 38 2,37 ± 2,79 1,09 ± 0,66 0,81 ± 0,59 0,06 - 3,19 

B 31 1,59 ± 0,95 1,05 ± 0,64 0,88 ± 0,57 0,20 - 2,54 

C 25 2,88  ± 3,75 1,38  ± 2,77 0,76 ± 2,77 0,18 - 2,09 

D 21 1,94  ± 2,77 1,32  ± 2,77 0,79 ± 2,77 0,13 - 1,73 

Média 115 2,22 ± 2,50 1,17 ± 0,75 0,63 ± 0,54 0,06 - 2,54 

Homens 

A 26 2,22 ± 2,80 1,16 ± 0,87 0,86 ± 0,61 0,08 - 3,19 

B 31 2,28 ± 1,48 1,12 ± 0,51 0,71 ± 0,58 0,12 - 2,23 

C 15 3,38 ± 3,73 1,41 ± 0,72 0,76 ± 0,54 0,16 - 2,07 

D 14 4,70 ± 3,81 1,87 ± 1,42 0,64 ± 0,51 0,13 - 2,03 

Média 86 2,85 ± 2,96 1,31 ± 0,90 0,75 ± 0,58 0,08 - 3,19 

Combinado 

A 64 2,37 ± 2,79 1,09 ± 0,66 0,81 ± 0,59 0,06 - 3,19 

B 62 1,94 ± 1,29 0,58 ± 0,58 0,79 ± 0,58 0,12 - 2,54 

C 40 3,04 ± 3,71 1,39 ± 0,76 0,76 ± 0,52 0,16 - 2,09 

D 35 3,04 ± 2,94 1,55 ± 1,29 0,73 ± 0,49 0,13 - 2,03 

Média 201 2,48 ± 2,72 1,23 ± 0,82 0,79 ± 0,56 0,06 - 3,19 

 

Tabela 27- Análise de Esfinganina (Sa), Esfingosina (So) e relação Sa/So em urina de seres 

humanos no Grupo B. 

N 
So média (ng mL-

1) ± DP 
Sa média (ng 

mL-1) ± DP 
Relação Sa/So Variação Sa/So 

Mulheres 6 4,88 ± 2,10 4,68 ± 2,17 0,81 ± 0,59 0,47 - 1,52 

Homens 12 5,07 ± 2,65 2,65 ± 1,71 0,88 ± 0,57 0,06 - 1,59 

Combinado 18 5,01 ± 2,95 3,32 ± 2,11 0,78  ± 0,41 0,06 - 1,59 

 

 

Os níveis de esfingosina foram 2,48 ng mL-1 em média para o Grupo A e 5,01 ng mL-1 

para o Grupo B. O Grupo B apresentou maiores teores de So, assim como uma maior 

estimativa de IDP de 190 ng FBs kg p.c.-1 dia-1 em comparação ao Grupo A. Esses 

resultados estão menores em comparação ao estudo feito por Castegnaro et al. (1998) 
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avaliando indivíduos residentes da França onde observou concentrações de So médias de 

17,55 ng mL-1  entre mulheres e 23,28  ng mL-1  em soro de homens.  

A concentração média de esfinganina presente em amostras de soro foram de 1,23 ng 

mL-1 para os voluntários do Grupo A e 3,32 ng mL-1 para os indivíduos do Grupo B. A 

estrutura e os níveis dos esfingolipídeos podem variar consideravelmente entre organismos 

(MERRIL; SCHMELZ, 2000). Apesar disso, os valores estão de acordo com apresentado por 

Castegnaro et al. (1998) que obteve variação de ND a 29 ng mL-1  em voluntários saudáveis 

com ausência de câncer. 

A relação esfinganina/esfingosina variou de 0,06 a 3,19 com média de 0,79 para os 

voluntários do Grupo A e 0,78 para os participantes do Grupo B. No presente estudo, não 

houve correlação com a estimativa de IDP calculados para os grupos A e B.  

Sancho et al. (2011), observaram relação de Sa/So em plasma de 0,46 para 

voluntários com IDP de 0 e relação Sa/So de 0,53 ng FBs kg p.c.-1 dia-1 para indivíduos com 

maior consumo, obtendo uma IDP de 230 ng FBs kg p.c.-1 dia-1.   

A média de Sa/So em plasma dos voluntários avaliados por Van der Whesthuizen et al 

(1999), não variou significativamente entre os grupos avaliados, com níveis médios de 

Sa/So de 0,41 na região de Transkei, com IDP de 3.800 ng FBs kg p.c.-1 dia-1 e de 0,34 na 

região de Bomet com IDP de 60 ng FBs kg p.c.-1 dia-1. O presente estudo demonstrou IDP 

inferiores aos estudos relacionados (63 FB1 kg p.c.-1 dia-1 Grupo A e 190 FB1 kg p.c.-1 dia-1 

Grupo B), entretanto maiores valores da relação Sa/So, possivelmente pois a relação não 

tenha sido sensível bastante para ser usado como biomarcador de exposição de 

fumonisinas. 

Para avaliar uma correlação real entre as bases esfingóides e a ingestão por 

fumonisinas na população, é necessário o uso de  dados analíticos e de consumo confiáveis 

(SANCHO et al., 2011). Além disso disso, o método de avaliação da ingestão dietária 

utilizado no presente estudo não descreve dados precisos, dependendo da descrição dos 

voluntários. 

 

5.2.2.3 Análise de Ácido Fólico 

O ácido fólico é uma vitamina hidrossolúvel, e as reservas corporais são relativamente 

baixas, podendo facilmente originar uma deficiência de folato. O teor de ácido fólico em soro 

é considerado o indicador mais sensível para avaliação da ingestão de folato (BAILEY, 

2009).  

Os valores de referência podem variar significativamente entre as populações e 

regiões com diferentes dietas (GALUKANDE et al., 2011). Além disso, a detecção de ácido 
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fólico em soro varia com o método de detecção. No método microbiológico com L. Casei 

geralmente utiliza-se como parâmetro valores normais >3 ng mL-1 (BAILEY, 2009).  

Nesse trabalho, os valores de referência utilizados, foram o estabelecidos, segundo 

fabricante do kit de detecção (Centaur- Siemens) que estabelece um limite  de 5,38 ng mL-1 

de ácido fólico e máximo de 24 ng mL-1, para níveis normais, obtidos com 370 e 286 

amostras com homens e mulheres. Segundo a Siemens (2009), devido a fatores 

demográficos das populações, a dieta e aos métodos de ensaio, cada laboratório deve 

determinar seus limites de referência para avaliação do diagnóstico.  

No Grupo A foram avaliados 24 voluntários nas 4 coletas realizadas, e no Grupo B, 20 

participantes. Nas Tabelas 28 e 29 são apresentados os valores de ácido fólico (ng mL-1) em 

diferentes faixas etárias para ambos os sexos, nos Grupos A e B respectivamente. 

  

Tabela 28 - Níveis médios de ácido fólico (ng mL-1) e desvio padrão nas 4 coletas de voluntários 

homens e mulheres pertencentes ao Grupo A. 

 Coletas 

 
A B C D 

Idade 
(anos) 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

10 - 20 13,1±3,5 - 8,0±3,5 - 9,3±4,9 - 16,1±0,8 - 

21 - 40 12,5±6,0 11,4±12,2 11,1± 5,6 10,2±9,9 13,9±6,9 12,1±11,5 15,2±5,3 13,8±9,5 

41 - 70 8,7±0,1 11,9±4,9 8,5±3,0 9,7±5,0 8,84±1,9 12,7±6,0 11,5±5,3 11,4±3,7 

 

 

Tabela 29 - Níveis ácido fólico (ng mL-1) e desvio padrão das amostras avaliadas do Grupo B. 

Idade (anos) Feminino Masculino 

10 - 20  - 13,8 

21 - 40  8,8 13,6 ± 5,6 

41 - 70  11,08 ± 1,7 12,8 ± 3,5 

 

Das amostras analisadas no Grupo A e Grupo B, todas estão dentro dos limites 

estabelecidos pelo fabricante do kit. Além disso, esses dados estão dentro dos valores 

normais segundo Wolinsky; Driskell (2006) onde variam de 3,0 –17,0 ng mL-1. Um estudo 

feito com 200 estudantes na Uganda estabeleceu como faixa padrão entre 3,1 a 17,5 ng mL-

1 de soro. Na Austrália os valores observados variaram entre 5,7 > 20,0 ng mL-1, na Europa 

de 3,8 - 16,0 ng mL-1 e EUA de 8,4-35,2 ng mL-1 (GALUKANDE et al., 2011). 
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5.2.2.3.1 Relação de ácido fólico em soro e alimentos e a exposição a FB1 

Os resultados das análises de FB1 e ácido fólico nas amostras de farinha de milho e 

soro foram utilizados para determinar o coeficiente de correlação de Pearson (r) e avaliar a 

correlação entre os fatores, sendo a significância testada ao nível de probabilidade de 0,05 

(BERQUÓ; SOUZA; GOTLIEB, 1981). 

No presente estudo, não houve correlação significativa entre os níveis de ácido fólico 

no soro dos indivíduos e as concentrações de FB1 na farinha de milho (r = - 0,22; p = 0,28) 

ou mesmo de ácido fólico neste alimento (r = 0,04; p = 0,83). Considerando os níveis baixos 

de ácido fólico nas amostras de farinha de milho analisadas, a ausência de correlação entre 

esses níveis e os de ácido fólico no soro dos indivíduos indica uma baixa participação deste 

alimento para a ingestão global da vitamina, e que outras fontes nutricionais de ácido fólico 

estão presentes na dieta dos voluntários.  

 

5.2.2.4 Determinação de uréia e creatinina 

A nefrotoxicidade da Fumonisina B1 vem sendo relatada em diferentes espécies, e 

em ratos e coelhos, o rim tem sido caracterizado como o órgão-alvo mais sensível (BUCCI 

et al., 1998). A creatinina é o produto da degradação da creatina. Após a degradação da 

creatina nas fibras musculares, a substância transpostada para o plasma e excretada quase 

que exclusivamente pelos rins (FETTMAN; REBAR, 2004; LANIS et al., 2008).  

Na Tabela 30 são demonstrados os resultados de uréia e creatinina pertencentes ao 

Grupo A, numa amostragem de 12 participantes de cada coleta, e os 20 voluntários do 

Grupo B, sendo avaliados segundo a idade e sexo. 

 

Tabela 30 - Médias das análises de uréia e creatinina em homens e mulheres pertencentes aos 

Grupos A e B. 

    Masculino (idade, anos) Feminino (idade, anos) 

Parâmetro   Grupo 21-40 40-60 21-40 40-60 

Uréia (mg dL-1) A 37,5 ± 0,7 37,25 ± 5,9 25 ± 6,24 30,6 ±  2,9 

B 38 ± 0 43,7 ± 7,9 - 49,7 ± 16,9 

Creatinina (mg 
dL-1) 

A 1,1 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

B 0,7 ± 0,2 0,9 ± 0,2 - 0,9 ± 0,3 

Relação Uréia 
sérica/ creatinina 
sérica 

A 33,5 ± 1,5 42,1 ± 6,8 31,3 ± 4,3 44,4 ± 8,6 

B 55,7 ± 15,5 52,4 ± 8,2 - 52,4 ± 8,2 

A: Pirasununga/SP; B: Erval Velho/SC. 
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O kit utilizado da Eurotech delimita como valores de referência para uréia de 15 a 39 

mg dL-1 . Os níveis de creatinina são estabelecidos dentro da normalidade para homens de 

0,9 a 1,3 mg dL-1 e mulheres de 0,6 a 1,1 mg dL-1. Dessa forma, no Grupo A avaliado, 41,6% 

dos participantes apresentaram média entre as coletas abaixo abaixo dos limites para 

creatinina e do Grupo B, 20% dos voluntários apresentaram creatinina elevada e 15% o 

nível de creatinina estava abaixo do limite. Esses resultados são corroborados com o 

trabalho descrito por Bellomo et al. (2004), em seu experimento realizados com voluntários 

de diferentes idades, sexo e raça. Segundo Thrall, estudos em humanos têm demonstrado 

que a idade e sexo influenciam a concentração de creatinina (FETTMAN; REBAR, 2004; 

LANIS et al., 2008). 

Os maiores valores de uréia são encontrados no Grupo B (elevado consumo de 

produtos de risco). No Grupo A,16% dos voluntários apresentaram níveis médios acima do 

estabelecido e no Grupo B, 65% apresentaram uréia elevada. Apesar disso, Gomes; 

Dantas; Cameron, (2003) estabeleceram níveis normais de uréia entre 5 a 50 mg dL-1, 

estando os resultados obtidos dentro desses limites. Além de indicador de danos renais, 

níveis elevados de uréia no plasma podem ser consequência do aumento do catabolismo 

protéico, indicando uma grande ingestão de proteína (HARTAND; KINTER, 2004). 

A relação uréia/creatinia também foi mais acentuada para o Grupo B. Se a relação 

entre a uréia e creatinina é elevada (>40:1), como consequência da elevação de ambos os 

analitos, a causa pode ser primariamente doença renal; entretanto, extremamente elevada 

uréia-creatinina, quando ambas são elevadas (onde somente a uréia é elevada), 

provavelmente há uma diminuição do fluxo sanguíneo renal (a diminuição do fluxo tubular 

aumenta a excreção de creatinina, enquanto aumenta a reabsorção de uréia), obstrução do 

trato urinário (pela mesma razão), ou extravasamento de urina para a cavidade peritoneal 

(porque a ureia é mais prontamente reabsorvidos que a creatinina do peritônio) (HARTAND; 

KINTER, 2004).  

 

5.2.3 Cabelo 

5.2.3.1 Determinação de FB1   

5.2.3.1.1 Avaliação do Método 

Os valores de LD e LO para o método de detecção de FB1 em amostras de cabelo 

humano foram 3,3 e  5,5 ng g-1, respectivamente. Os resultados são apresentados na 

Tabela 31. 
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Tabela 31 - Recuperações obtidas para a metodologia adotada para determinação de FB1 em cabelo. 

Fortificação (ng g-1) Detectado (ng g-1) Recuperação (%) 

20 

36,5 91,4 

25,9 64,9 

28,2 70,6 

33,1 82,8 

34,2 85,5 

34,9 87,4 

10 

14,5 72,4 

17,8 89,4 

18,6 92,9 

22,1 110,8 

21,7 108,6 

16,5 82,5 

 

 

Os resíduos de FB1 em amostras de cabelo foram determinados por Selected Ion 

Monitoring (SIM) ajustado o detector de massas para a m/z de 721. O espectro de massas 

obtido para FB1 e o Total Ion Chromatogram (TIC) da amostra positiva podem ser 

visualizados nas Figura 31 e 32Figura 32, respectivamente. 

 

 

 

Figura 31 - Espectro de TIC obtido para FB1. 
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Figura 32 - Cromatograma de monitoramento seletivo de íons de cabelo humano contaminado com 

FB1. 

O coeficiente de determinação (r2) foi 0.9913 e os resíduos plotados não 

demonstraram tendência da linearidade. A recuperação média foi 86,6%, com desvio padrão 

relativo de 12,4%. 

 

5.2.3.1.2 Determinação de FB1 em amostras de cabelo 

Na Figura 33 são apresentados os níveis de FB1 em amostras de cabelo de  

voluntários de Pirassununga (Grupo A) e Erval Velho (Grupo B). 

 

 

 

Figura 33 – Níveis de FB1 em amostras de cabelo individuais de Pirassununga e Erval Velho, Brasil, 

e a respectiva estimativa de ingestão diária (ID) de fumonisina B1 

 

A fumonisina B1 foi detectada em 4 (7,2%) das amostras de cabelo, com média de 

21,3 ± 12,1 ng g-1. Há apenas um relato sobre a incidência de FB1 em cabelo humano, que 

foi conduzido em 3 regiões da África do Sul (SEWRAM et al., 2003). Os autores 

descreveram as concentrações de FB1 obtidas em amostras de cabelo das regiões de 

Centane e Butterworth, com nível próximos a 27,0 µg kg-1 cabelo, que é similar aos níveis 
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encontrados no presente estudo. Em contrapartida, as amostras de cabelo de Bizana 

apresentaram conteúdo mais elevado de  FB1 (média 33,0 µg kg-1 cabelo). O baixo número 

de amostras de cabelo que contendo níveis detectáveis de FB1 no presente estudo indica 

uma baixa exposição a FB1 na população estudada. Entretanto, a composição do cabelo 

varia com a idade, sexo, cor do cabelo, de origem étnica, geográfica e com fatores dietéticos 

(MIEKELEY; DIAS CARNEIRO; PORTO DA SILVEIRA, 1998; CHOJNACKA; GORECKA; 

GORECKI, 2006). Além disso, a análise de cabelo está sujeita a certas limitações, como a 

ocorrência de contaminação exógena de sebo, suor, resíduos de poluição pelo ar ou por 

cosméticos, que pode interferir na análise de contaminantes (RODRIGUES et al., 2008).  

A deposição de fumonisinas no cabelo pode positivamente correlacionar com o seu 

comprimento ou o tempo de exposição uma vez que o cabelo da cabeça cresce 

continuamente a uma taxa de cerca de 1 cm por mês  (BACIU et al., 2014). No entanto, não 

há dados experimentais indicando uma relação quantitativa entre o período de exposição a 

fumonisinas e os níveis encontrados no segmento de cabelo humano. Dessa forma, mais 

estudos são necessários para compreender a significância de fumonisina residual em cabelo 

humano.  

Apesar de somente 4 amostras de cabelo terem sido detectados níveis de FB1, as 

concentrações foram associadas com a IDP de fumonisina B1 de voluntários, como 

presentado na Figura. Um efeito polinomial foi observado (r2 = 0,8851), indicando que a 

concentração de FB1 em cabelo aumenta com o aumento nos valores de IDP. Sewram et al. 

(2003) evalaram a incidência de FB1 em cabelo de humanos  em três diferentes regiões da 

África do Sul, e a IDP estimada pelos dados de extrapolação de estudos preliminares com 

primatas não-humanos. Os autores encontraram uma média de IDP de 13.800 ng 

fumonisina kg-1 p.c. dia-1 (Sewram et al., 2003), que é muito maior que a IDP obtida no 

presente estudo. Apesar disso,  deve ser determinado se os dados de extrapolação em 

animais em elevados níveis de exposição a FB1 poderiam ser usados para a estimativa de  

de IDP de níveis de FB1 residual em cabelo humano. Este estudo é o primeiro relato da 

incidência de FB1 em cabelo humano individual no Brasil, em comparação com a IDP 

indicando a possibilidade de avaliar cabelo como biomarcador para avaliação da exposição 

dietária de fumonisinas. 

 

5.3 Correlação entre os biomarcadores e a estimativa de ingestão de FB1 

O coeficiente de correlação de Pearson varia de -1 a 1. O sinal positivo indica uma 

relação diretamente e negativo inversamente proporcional, sendo que o valor sugere a força 

da relação entre as variáveis. Uma correlação é perfeita quando os níveis são -1 ou 1, 
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podendo determinar uma variável conhecendo a outra, por outro lado, quando a correlação 

foi 0 indica que não há relação entre as variáveis (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 

2009). 

Com relação as classificações, Cohen (1988) determina que valores entre 0,10 e 

0,29 podem ser considerados pequenos; 0,30 e 0,49 podem ser considerados médios e 0,50 

e 1 podem ser interpretados como grandes. Dancey; Reidy (2006) sugerem que r = 0,10 até 

classifica-se como 0,30 (fraco); r = 0,40 até 0,6 (moderado); r = 0,70 até 1 (forte). 

Na Tabela 32 podem ser visualizadas as correlações obtidas entre a exposição 

alimentar a FB1 e os marcadores biológicos avaliados em urina. 

 

Tabela 32 - Correlação de Pearson obtido entre os dados de estimativa da exposição a FB1 e dos 

biomarcadores avaliados em urina (p < 0,05). 

  

Freq. 
Consumo 

milho       
(g dia-1) 

IDP (ng 
kg-1 p.c. 

-1dia) 

So (ng   
mL-1) 

Sa (ng 
mL-1) 

Sa/So  
FB1  (ng mg-1 

creatinina) 
QIR - 24 

h (g) 

Freq. 
Consumo 

milho (g dia-1) 
1,000 1,000 0,108 -0,775 -0,357 0,489 -0,308 

IDP (ng kg-1 
p.c. -1dia) 

1,000 1,000 0,108 -0,775 -0,357 0,489 -0,308 

So (ng mL-1) 0,108 0,108 1,000 0,542 0,181 -0,038 0,612 

Sa (ng mL-1) -0,775* -0,775* 0,542 1,000 0,924* -0,861 0,539 

Sa/So  -0,357 -0,357 0,181 0,924* 1,000 -0,989* 0,568 

FB1 (ng mg-1 
creatinina) 

0,489 0,489 -0,038 -0,860 -0,989* 1,000 -0,448 

QIR - 24 h (g) -0,308 -0,308 0,614 0,539 0,568 -0,444 1,000 

IDP: Ingestão diária provável; Sa: Esfinganina; So: Esfingosina. 
* Resultados que apresentaram correlação significativa com p< 0,05. 
 

Os resultados de estimativa de exposição de FB1 através do consumo de derivados 

de milho declarados nos QFA e QIR-24h e a ingestão diária provável de toxina foram 

comparados com dados obtidos de diferentes biomarcadores presentes em sangue e urina 

(resíduos de FB1 e relação Sa/So). 

Houve relação entre a relação Sa/So e os níveis de FB1 em urina, entretanto a 

relação foi negativa e não pode ser explicada desde que a exposição é baixa e o 

biomarcador utilizado apenas para elevada exposição. Além disso, não houve correlação 

entre os biomarcadores presentes em urina e os dados de estimativa de exposição da FB1, 

com p < 0,05. A exposição de fumonisinas demonstrada pelos dados de IDP bem como dos 
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biomarcadores presentes em urina, resíduos de FB1 e relação Sa/So, sugerem que os 

baixos níveis de exposição da população avaliada, foi não suficiente para haver efeito de 

forma significativa. Os estudos avaliando a relação Sa/So como biomarcador de exposição a 

fumonisina B1 demonstram resultados divergentes, em populações com baixo e elevado 

consumo sugerindo que a relação não é alterada a baixos níveis de contaminação. Além 

disso, os elevados níveis de relação Sa/So podem ser resultantes de variações individuais 

ligados a alimentação e genética. Na Tabela 5 podem ser observados os resultados obtidos 

de correlação de Sa, So e a relação Sa/SO presentes em soro bem como os níveis de uréia 

e creatinina.  

Na Tabela 33 são apresentadas as correlações obtidas  com dados de exposição no 

soro e os biormadores obtidos de amostras de soro. Houve uma relação significativa entre a 

ingestão diária provável (IDP) e os níveis de esfingolipídeos no soro. Os níveis de 

esfingosina podem variar em decorrência de diversos fatores genéticos e de consumo 

alimentar como idade, colesterol no soro, carotenoides, retinol, tocoferóis e consumo de 

vegetais e frutas secas e desidratados (ABNET et al., 2001). Dessa forma, os níveis de 

esfingosina podem ser relacionados a outros fatores alimentares e individuais, podendo não 

ser um efeito causado pela FB1. 

 

Tabela 33- Correlação de Pearson obtido entre os dados de estimativa da exposição a FB1 e dos 

biomarcadores avaliados em soro, bem como os níveis de uréia e creatinina. 

  

Freq. 
Consumo 

milho       
(g dia-1) 

IDP 
(ng kg-

1 p.c. -
1dia) 

QIR - 
24 h 
(g) 

So (ng   
mL-1) 

Sa (ng    
mL-1) 

Sa/So  
Uréia 
(mg 
dL-1) 

Creatini
na (mg 
dL-1) 

Freq. 
Consumo 

milho (g dia-1) 
1,000 0,603* 0,050 0,251 0,022 -0,083 0,033 -0,108 

IDP (ng kg-1 
p.c. -1dia) 

0,603* 1,000 -0,155 0,465* -0,157 -0,265 -0,081 0,125 

QIR - 24 h (g) 0,050 -0,155 1,000 0,171 0,864* 0,574* 0,770* -0,122 

So (ng mL-1) 0,251 0,465* 0,171 1,000 0,145 -0,428 0,206 0,128 

Sa (ng mL-1) 0,022 -0,157 0,864* 0,145 1,000 0,690* 0,829* -0,020 

Sa/So  -0,083 -0,265 0,574* -0,428 0,690* 1,000 0,373 -0,157 

Uréia 0,033 -0,081 0,770* 0,206 0,829* 0,373 1,000 0,157 

Creatinina -0,108 0,125 -0,122 0,128 -0,020 -0,157 0,157 1,000 

IDP: Ingestão diária provável; Sa: Esfinganina; So: Esfingosina. 
* Resultados que apresentaram correlação significativa com p< 0,05. 
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Uma correlação significativa também foi observada entre os dados do QIR - 24 h e 

os níveis de esfinganina bem como a relação Sa/So (p < 0,05). O Questionário de Inquérito 

Recordatório de 24 horas relata informações sobre o consumo de produtos de risco 

recentemente, nas últimas 24 horas. Estudos demonstram, que a FB1 o tempo de meia vida 

da toxina em animais e humanos é baixo, sendo rapidamente absorvida pelo organismo e 

rapidamente eliminada. Dessa forma, o aumento nos níveis de esfinganina, bem como da 

relação Sa/So, pode ser resultante dos efeitos da FB1 no organismo.  

Em relação  a uréia e creatinina encontrados em soro, houve uma relação 

significativa entre os níveis de uréia e o QIR - 24 h bem como dos níveis de esfinganina, 

apesar disso, não houve correlação com a creatinina. A creatinina é eliminada 

preferencialmente por filtração glomerular, e a sua retenção, sendo um bom indicador de 

insuficiência renal. Apesar disso, a uréia é sintetizada a partir do fígado a partir de CO2 , e a 

alteração nos níveis não são específicos para problemas renais. Dessa forma, com a 

correlação obtida de QIR-24h e a esfinganina com os níveis de uréia, podem não estar 

relacionados aos efeitos nefrotóxicos da toxina, uma vez que a creatinina não foi 

significativamente alterada.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Inicialmente, deve-se ressaltar que os métodos analíticos otimizados no experimento 

demonstraram bons resultados nos parâmetros de validação, podendo ser aplicados em 

amostras com boa confiabilidade dos dados. 

Considerando os objetivos propostos, os resultados obtidos no presente trabalho 

permitem concluir que: 

• A incidência de FB1 nos alimentos foi, em média, 72% nas amostras do Grupo A 

(Pirassununga/SP) e 35% no Grupo B (Erval Velho/SC), porém com níveis baixos e 

somente uma amostra excedendo o limite de tolerância estabelecido no Brasil (2,500 

µg kg-1).  

• As IDPM de FB1 nos Grupos A e B foram de 63,3 e 190,1 ng kg-1 p.c. dia-1, 

respectivamente, que correspondem a 3,1% e 9,5% da IDMT recomendada para 

fumonisinas (2.000 ng kg-1 p.c. dia-1) 

• A concentração média de ácido fólico nas amostras de farinha de milho foi de 713 ± 

435 µg kg-1, sendo que somente uma amostra apresentou nível de ácido fólico acima 

do valor mínimo estabelecido pela ANVISA. 

• A concentração de ácido fólico no soro variou de 6,7 a 24,0 ng mL-1 (média de 13,4 ± 

5,4 ng mL-1), com ambos os grupos (A e B) apresentando resultados dentro dos 

valores de referências. 

•  Não houve correlação entre níveis de ácido fólico, uréia e creatinina no soro e as 

concentrações de FB1 presentes em derivados de milho.  

• Resíduos de FB1 foram encontrados em 33,4% das amostras de urina, com níveis 

médios de 3,19 ± 3,15 ng mg-1 de creatinina. Entretanto, não houve correlação entre 

as concentrações de FB1 na urina e nos alimentos. 

• A relação Sa/So na urina apresentou valores médios de 0,91, 0,77 e 0,89 em 

mulheres, homens e em combinação, respectivamente, não havendo correlação 

entre esta variável e os demais parâmetros estudados no experimento. 

• Embora tenha havido correlação positiva entre a relação Sa/So no soro e os dados 

de consumo de milho e derivados obtidos no QIR-24 h, não foram observadas 

correlações entre a ingestão de FB1 e a relação Sa/So na urina ou soro. 

• Houve correlação inversamente proporcional entre os níveis de FB1 presentes em 

urina e a relação Sa/So entretanto não pode ser explicada pela baixa exposição. 

• Não foram observados níveis detectáveis de FB1 nas amostras de soro, indicando 

baixa exposição recente dos voluntários à FB1. 
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• FB1 foi detectada em 4 amostras de cabelo humano (7,2%) dos Grupos A e B, em 

concentração média foi de 21,3 ± 12,1 ng g-1, observando-se uma correlação positiva 

com a IDP individual dos voluntários. 

• Em síntese, os resultados obtidos nas análises de biomarcadores de FB1 no 

presente trabalho estão de acordo com os valores de IDPM encontrados, indicando 

uma baixa exposição humana à FB1 pelo consumo dos principais produtos a base de 

milho nas populações estudadas. 

• Nas condições do presente experimento, nas quais constatou-se uma baixa 

exposição à FB1 da população estudada através da dieta, a relação Sa/So e a 

determinação de FB1 no soro ou urina, não foram aplicáveis como biomarcadores de 

exposição à FB1. Entretanto, a determinação de FB1 residual no cabelo humano 

apresentou resultados promissores para futuras aplicações como biomarcador de 

exposição humana às fumonisinas em estudos populacionais. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Embora tenham sido encontrados baixos níveis de fumonisinas em trigo, há poucas 

metodologias disponíveis para essa investigação. Assim, o desenvolvimento de métodos e 

propostas de otimização poderia ser explorado, avaliando o risco de um maior número de 

produtos, com condições analíticas precisas e eficientes. 

Estudos toxicológicos realizados em humanos são fundamentais para o 

conhecimento dos riscos da toxina. A toxicodinâmica e toxicocinética das fumonisinas ainda 

não foram completamente elucidadas. Nesse contexto, mais estudos devem ser realizados 

na tentativa de melhor compreender o mecanismo e os efeitos das fumonisinas em 

humanos.  

A avaliação de biomarcadores fornece informações importantes sobre a exposição 

de determinada população. O presente trabalho constitui uma contribuição para o estudo de  

biomarcadores de fumonisinas no Brasil, porém são necessários outros trabalhos que 

avaliem a exposição a diferentes micotoxinas em materiais biológicos, especialmente 

avaliações abrangentes em diferentes regiões do país, levando em consideração o tamanho 

e a diversidade cultural e hábitos alimentares da população brasileira. 

O elevado consumo de derivados de milho e massas a base de milho e trigo em 

algumas regiões do país, como nos estados do Nordeste, indica uma exposição 

potencialmente elevada às micotoxinas. Dessa forma, os autores sugerem que mais 

trabalhos sejam realizados nessas populações englobando outras micotoxinas importantes e 

frequentemente encontrados no país como aflatoxinas, tricotecenos e zearalenona. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa Avaliação da 
exposição humana à Fumonisina B1 nos alimentos utilizando biomarcadores em materiais biológicos,  
no caso de você concordar em participar, favor assinar ao final do documento. Sua participação não é 
obrigatória, e a qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 
recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do pesquisador 
principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 
 
NOME DA PESQUISA: Avaliação da exposição humana à Fumonisina B1 nos alimentos utilizando 

biomarcadores em materiais biológicos 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Carlos Augusto Fernandes de Oliveira  
ENDEREÇO: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos- FZEA/USP   
TELEFONE: 19- 3654179 
PESQUISADORES PARTICIPANTES: Keliani Bordin, Roice Eliana Rosim e Dr. José Carlos 

Mantovani 
 
OBJETIVOS: O objetivo do trabalho é avaliar a interação da micotoxina Fumonisina B1 com o 
organismo de seres humanos, conhecendo a dieta e investigando os resíduos e indicadores 
presentes em sangue, urina e cabelo. 
 
PROCEDIMENTOS: Se concordar em participar da pesquisa, inicialmente você terá que responder a 
um questionário sobre os hábitos alimentares, qual a frequência e quantidade de produtos a base de 
milho e trigo, além de forma que adquire esses alimentos, plantio ou compra de produtos. Os 
procedimentos do estudo serão realizados da seguinte forma: será coletada uma amostra de 
aproximadamente 50 gramas de milho, trigo e derivados antes de processar (cozinhar, cortar) e outra 
amostra desses alimentos prontos para o consumo, depois do processamento, no máximo 6 amostras 
por residência. No dia posterior, serão coletadas as amostras de sangue, urina e cabelo. As amostras 
de sangue e cabelo devem ser coletadas na parte da manhã, na Unidade Básica de Saúde (UBAS) 
do campus, não é exigido jejum. Será fornecido recipiente adequado para coletar a urina. O 
experimento será realizado 4 vezes durante 12 meses, isto é, a cada 3 meses será realizada uma 
análise.   
 
RISCOS E DESCONFORTOS: Existe um desconforto mínimo a você que se submeter à coleta de 
sangue, urina e cabelo, sendo que se justifica pela necessidade de coletarmos esse material para 
sabermos o quanto da toxina permanece no nosso organismo e o quanto é excretado. 
 
BENEFÍCIOS: Conhecendo o quanto o organismo absorve essa toxina temos suporte para estudar 
como podemos reduzir essa absorção podendo evitar possíveis doenças decorrentes dessa 
interação. Os resultados podem auxiliar também na elaboração de uma legislação para esse tipo de 
toxina, já que no Brasil ainda não existe nenhuma diretriz específica nessa área. 
 
CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Você não terá que arcar com nenhum gasto 
decorrente da sua participação, além de fornecer uma amostra dos alimentos, nas 4 repetições do 
experimento. Você não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à participação 
na pesquisa. 
 
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem 
a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste 
estudo. Serão divulgados dados diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa. 
 
Assinatura do Pesquisador Responsável: ____________________________________ 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 
SUJEITO 

 

 

 

 

Eu, _______________________, RG                           e CPF_____________, 
declaro que li as informações contidas nesse documento, fui devidamente informado(a) pelo 
pesquisador(a) – Dr. Carlos Augusto Fernandes de Oliveira - dos procedimentos que serão 
utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, custo/reembolso dos participantes, 
confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em participar da pesquisa. Foi-me 
garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 
qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. 

 

 

LOCAL E DATA: 

 

 

Pirassununga, abril de 2012. 

 

 

NOME E ASSINATURA DO SUJEITO OU RESPONSÁVEL (menor de 21 anos):  

 

 

 

__________________________________         _______________________________ 

    (Nome por extenso)              (Assinatura) 
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APÊNDICE B. Procedimentos para a coleta de cabelo 

 
 

 Procedimentos: 

a) Higienizar as mãos; 

b) Higienizar a tesoura com álcool 70%; 

c) Posicione-se atrás da pessoa da qual deverá ser coletada a amostra de cabelo; 

d) Caso seja necessário separe um chumaço de cabelo e prenda-o com o clipe 

acima da área a ser coletada; 

e) Selecione uma pequena porção de cabelo e corte-o o mais rente possível do 

couro cabeludo (lado das raízes) com um diâmetro de aproximadamente 6 mm (mais ou 

menos a espessura de um lápis),  o mais próximo possível da raiz, da região vértice 

posterior da cabeça;  

 

 

            

 

  

f) Pressione as pontas recém cortadas do cabelo em seus dedos e coloque-as na 

folha de alumínio, com o lado das raízes (do corte) para o lado da folha “pontudo”. 

Certifique-se que as pontas estejam alinhadas. Se o cabelo foi muito comprido, pode utilizar 

as folhas de alumínio maiores e dobrá-las no meio, mas sempre com o lado do corte para o 

lado pontudo do papel; 

f) Dobre a folha de alumínio firmemente de maneira que esta fique perfeitamente 

fechada. Coloque a folha de alumínio dentro do pacote plástico identificado;  

g) Armazenar a -20ºC; 
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APÊNDICE C. Questionário de Frequência Alimentar 
 
1. Dados gerais 

Nome:___________________________________________________________________________ 
Endereço:________________________________________________________________________ 
Idade:____________________________________________Peso:___________________________ 
Data da Aplicação:__________________________________Telefone:________________________  
        
2. Quais os alimentos e as porções que você costuma comer? Por favor, responda a porção 

estimada. 
 

Polenta: 
(  ) 1 fatia (  ) 2 fatias (  ) 3 fatias Outros:_______________________________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Pamonha: 
(  ) 1 unidade (  ) 2 unidades (  ) 3 unidades  Outros:___________________________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Curau ou cus-cuz: 
(  ) 1 fatia (  ) 2 fatias (  ) 3 fatias Outros:____________________________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Bolo ou pão de milho: 
(  ) 1 fatia média (  ) 2 fatias médias (  ) 3 fatias médias Outros:________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Creme de milho: 
(  ) ½ concha (  ) 1 concha (  ) 2 conchas Outros:___________________________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Farinha de milho amarela (cuscuz, cuscuz salgado, farofa): 
(  ) 2 colheres sopa (  ) 4 colheres sopa (  ) 6 colheres sopa   Outros:__________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Milho enlatado: 
(  ) 1 colher sopa (  ) 2 colheres sopa (  ) 3 colheres sopa Outros:________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Milho cozido: 
(  ) ½ espiga (  ) 1 espiga  (  ) 2 espigas  Outros:___________________________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Flocos de milho (cereal matinal sucrilhos ou similares): 
(  ) ½ xícara/copo (  ) 1 xícara/copo (  ) 2 xícaras/copos Outros:____________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
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Salgadinhos (Fandangos, Cheetos e similares, EXCETO BATATA FRITA): 
(  ) 1 pacote pequeno (  ) 1 pacote médio (  ) 1 pacote grande Outros:________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Pipoca: 
(  ) 1 pcte pequeno  (  ) 1 pcte médio (  ) 1 pcte grande Outros:_____________________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
Canjica: 
(  ) ½ concha (  ) 1 concha (  ) 2 conchas Outros:___________________________________ 
(  )Nunca ( )Menos de 1 vez por mês ( )1-3 vezes por mês ( )2-4 vezes por semana ( )todos os dias (  
)2 vezes ao dia 
 
 
 
3. Qual é o local que você costuma fazer as refeições? 

0- Não faz     3- Restaurante Universitário (      ) Café da Manhã  
1- Casa    4- Outro restaurante/lanchonete (      )  Almoço 
2- No trabalho, mas leva de casa 5- Escola   (      ) Jantar 

 
 
4. Qual é a origem dos alimentos de sua casa? 

0- Não compra     (      ) Supermercado   (      ) Sacolão 
1- Compra sempre   (      ) Feira/ambulante   (      ) Padaria  
2- Compra às vezes   (      ) Produtor     
3- Raramente    (      ) Produção própria      

 
 
5. Conhecimento sobre fungo e micotoxina: 

 
a) Você ou alguém da sua família sabe algo sobre fungos (mofos ou bolores) nos alimentos? E 

sobre toxinas ou venenos produzidos por fungos (mofos)? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

b) E quanto aos problemas causados pelos fungos (bolores e leveduras) conhece algum? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

c) Você e sua família descartam os alimentos contaminados mofados? Se sim, a parte 
contaminada ou todo o alimento? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

d) Você ou alguém de sua família conhece alguma forma para prevenir a contaminação dos 
alimentos por fungos (mofos)? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO A. Aprovação do Comite de Ética em Pesquisa. 
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ANEXO B. Adendo Comitê de Ética. 
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ANEXO C. Artigos publicados 
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