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Resumo 

As características do chumbo fazem dele um metal de eleição em vários processos 

industriais. Como este não sofre biodegradação, tem uma grande capacidade poluente, 

sendo tóxico para os organismos vivos - sem função fisiológica conhecida, exerce efeitos 

adversos sobre vários sistemas biológicos. Com o avanço do conhecimento científico, os 

níveis limite fixados de exposição ao chumbo têm vindo a diminuir. No entanto, para 

alguns indivíduos, mesmo as exposições a níveis baixos do metal podem ser prejudiciais 

para a saúde, isto porque eles são mais susceptíveis à toxicidade chumbo. Os polimor-

fismos MspI, do gene ALAD, e BsmI, do gene VDR, são biomarcadores de susceptibilida-

de que vão influenciar a toxicocinética do chumbo. O gene ALAD codifica a enzima ácido 

δ-aminolevulínico desidratase (ALAD), envolvida no segundo passo da biossíntese do 

heme. O polimorfismo neste gene origina dois alelo codominantes, ALAD 1 e ALAD 2, 

sendo que o segundo está associado a níveis mais elevados de chumbo no sangue. Em 

termos de frequências, estas variam de acordo com raça e localização geográfica sendo 

que, em termos genéricos, o alelo ALAD 2 é o menos comum. Quanto ao polimorfismo no 

gene VDR (gene que codifica o receptor da vitamina D), este dá origem a dois alelos 

codominantes, VDR B e b, cujo papel no processo de toxicidade do chumbo no organis-

mo ainda não é bem conhecido. Contudo, este polimorfismo origina diferenças ao nível 

da mineralização óssea, como tal, foi apontado como factor determinante na deposição 

de chumbo no osso (este metal tem a capacidade de mimetizar o cálcio nos sistemas 

biológicos). Neste trabalho procedeu-se à genotipagem destes dois polimorfismos numa 

população da região norte de Portugal, tendo-se obtido as seguintes frequências: ALAD 

1-1: 85,8% e ALAD 1-2: 14,2%; VDR BB: 24,7%, VDR Bb: 50,0% e VDR bb: 25,3%, sen-

do estas distribuições genotípicas semelhantes às obtidas em outros estudos com popu-

lações caucasianas. Foi, também, estudada a relação entre os genótipos e dois biomar-

cadores do chumbo: plumbémia e ácido δ-aminolevulínico urinário, tendo-se verificado 

que são os portadores do genótipo ALAD 1-2 que têm os níveis mais elevados de ambos, 

o mesmo se verifica para os portadores do genótipo VDR BB. No entanto, são necessá-

rios mais estudos para melhor avaliar o significado funcional destes polimorfismos e a 

influência por eles exercida na toxicocinética do chumbo.  
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Abstract 

Lead is one of the most ubiquitous pollutants and has been detected in virtually all 

phases of the environment and biological systems. Without any physiological known func-

tion, the adverse health effects of lead have long been recognized. As the scientific know-

ledge progresses, the threshold limit values of exposure to lead are decreasing. However, 

some individuals are more susceptible to the effects of lead, even at low levels of expo-

sure. The ALAD gene polymorphism MspI and the VDR gene polymorphism BsmI are 

biomarkers of susceptibility involved in the toxicokinetics of lead. The ALAD gene codes 

for the production of δ-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD), which is the second en-

zyme in the biosynthetic pathway of heme. Lead inhibits δ-aminolevulinic acid dehydra-

tase (ALAD), an enzyme with two co-dominantly expressed alleles, ALAD 1 and ALAD 2. 

The frequency of the alleles vary according to race and geographic location, being ALAD 

1 the most common allele among human populations. The polymorphism defined by the 

restriction enzyme BsmI of the VDR gene results in three genotypes denoted VDR bb 

when the restriction site is present, VDR BB when it is absent, and VDR Bb when the two 

alleles are present. The functional significance of this polymorphism on the toxicology of 

lead is still unknown, but due to its effect on bone mineralization, it can be expected that 

these genetic variants may also influence lead accumulation in bone (due to their similar 

biochemical nature as divalent cations, lead can often interact with calcium in the same 

biologic systems). In this study, the frequencies of ALAD gene polymorphism MspI and 

VDR gene polymorphism BsmI, in a portuguese population, were analyzed, obtaining the 

following results: 85,8% of the individuals are ALAD 1-1 and the rest, 14,2%, are       

ALAD 1-2. Concerning the VDR gene, the following genotypic distribution was obtained: 

VDR BB: 24,7%, VDR Bb: 50,0% and VDR bb: 25,3%. These values are similar to those 

obtained in similar studies involving Caucasian populations. Also studied was the relation 

between ALAD and VDR genotypes with two lead biomarkers: blood lead level and uri-

nary δ-aminolevulinic acid. The carriers of genotype ALAD 1-2 presented higher levels of 

both biomarkers, the same was verified for carriers of VDR BB genotype. Further studies 

are needed to fully access the functional significance of these polymorphisms and their 

influence on the toxicokinetics of lead. 
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1 Chumbo 

O chumbo é um metal de ocorrência natural que, devido às suas características, é 

usado pelo Homem desde o período do Neolítico. Contudo, o que antes era apenas uma 

utilização algo artesanal passou, com a Revolução Industrial, a ser em grande escala, 

provocando a libertação de grandes quantidades de chumbo para todos os compartimen-

tos ambientais (bióticos e abióticos). Este metal não sofre processo algum de eliminação 

natural, tendo por isso uma grande capacidade poluente. 

Este metal não tem nenhuma função fisiológica conhecida mas, devido à exposição 

permanente, a sua presença no organismo humano é uma constante, exercendo efeitos 

adversos sobre vários sistemas biológicos. O grau de severidade vai depender, não só do 

tipo de exposição mas, também, da susceptibilidade individual (determinada por factores 

genéticos ou condições adquiridas). 

A intoxicação característica provocada pelo chumbo é designada por saturnismo, 

devido ao simbolismo alquímico geral do chumbo já que, em linguagem alquímica, era 

frequente a designação dos metais pelos nomes dos planetas: ouro/Sol; prata/Lua; fer-

ro/Marte; mercúrio; estanho/Júpiter; cobre/Vénus e, finalmente, chumbo/Saturno. O pla-

neta Saturno, que na astrologia representa a passagem do tempo, tudo o que é velho, 

decrépito, antigo e deteriorado, é associado ao chumbo, que, para os alquimistas, repre-

sentava tudo o que era pesado, denso, obscuro e lento. 

1.1 Características do chumbo 

O chumbo é um elemento cujo símbolo químico Pb deriva da sua designação em 

latim “plumbum”. É um metal abundante na crosta terrestre, tendo uma ampla distribuição 

(quer na sua forma livre, quer, como se encontra na maior parte das vezes, associado a 

outro elemento) [1]. Está referenciado no grupo IV-A (metais) da Tabela de Classificação 

Periódica dos Elementos, tendo o número atómico 82 e uma massa atómica relativa de 

207,19. 

A sua maleabilidade, facilidade de formar ligas metálicas e baixo ponto de fusão 

(327,4ºC) conferem-lhe uma grande importância comercial, sendo amplamente utilizado 

na indústria [1; 2]. O chumbo tem um fraco poder condutor da electricidade e baixa resis-

tência à tracção mecânica, mas resiste fortemente à corrosão e é um bom isolante das 

ondas sonoras e das radiações ionizantes. 

O chumbo pode estar presente no ambiente sob duas formas: inorgânico (sais e Pb 

metálico), ou orgânico (como, por exemplo, tetraetilo de chumbo e tetrametilo de chum-

bo). 
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Raramente se encontra na Natureza na sua forma elementar, sendo um constituinte 

de diversos minerais. De todos, a galena constitui a mais importante fonte primária de 

chumbo, ocorrendo principalmente em depósitos associada ao zinco. São ainda relevan-

tes os depósitos de chumbo em conjunto com a prata e o cobre e, embora em reduzidas 

quantidades, em associação com outros metais como o ouro, o bismuto, o antimónio, o 

arsénio, o cádmio, o gálio, o tálio, o germânio e o telúrio [1; 3]. 

1.2 Uso do chumbo ao longo do tempo 

O chumbo foi um dos primeiros metais a ser trabalhado pelo Homem a partir do 

momento em que este desenvolveu as técnicas para extracção de minérios e respectivo 

tratamento para obtenção dos metais. O modo como os povos antigos extraíam o chum-

bo dos seus minerais não é bem conhecido. No entanto, existem vestígios de fornalhas 

muito rudimentares, feitas de pedra, onde se supõe que estes povos aqueciam os miné-

rios de chumbo, com fogueiras que queimavam madeira e carvão, para extrair o elemen-

to. 

Com a entrada da civilização na Idade do Bronze e do Ferro, o chumbo passa a ser 

muito utilizado (directamente ou como constituinte de ligas) no fabrico de utensílios 

domésticos, urnas, apetrechos de caça e de defesa. O litargírio (óxido de chumbo), sub-

produto da refinação da prata, foi desde logo utilizado como pigmento usado na cerâmica 

e no corpo. 

A partir da Antiguidade, o uso de chumbo diminuiu, estando limitado ao uso de 

pequenas quantidades para fabricar objectos pequenos. É com a civilização romana que 

o chumbo atinge o primeiro expoente da sua utilização. Além dos usos para o chumbo já 

instituídos, os romanos desenvolveram técnicas de fusão e moldagem de modo a obte-

rem folhas de chumbo. Estas foram usadas nos reservatórios de água e condutas de 

abastecimento com que os romanos levavam água para as populações [4]. Esta também 

era usada no fabrico de utensílios domésticos e para revestir os potes de bronze onde 

eram feitos os cozinhados. Os sais de chumbo eram usados pelos romanos e pelos gre-

gos como aditivo do vinho, para o adoçar [5]. 

Com o declínio do Império Romano, as explorações de chumbo foram abandonadas. 

No início da Idade Média, este metal passou a ter uma conotação negativa por estar mui-

to associado a rituais fúnebres. No entanto, era usado pelos alquimistas que o tentavam 

converter em ouro [5]. 

Aos poucos vão-se desvanecendo as ideias negativas sobre o chumbo e o seu 

comércio, a meio da Idade Média, volta a florescer. No período da Renascença, as ligas 

ricas em chumbo eram muito utilizadas para as obras de arte no exterior, dada a resis-
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tência deste metal à corrosão. Também Gutenberg, inventor do tipógrafo, o usava para 

produzir os caracteres usados para a impressão. 

Com a chegada, no fim do século XVIII, da Revolução Industrial (caracterizada pelo 

desenvolvimento da indústria e da produção em série) o consumo de chumbo sofre um 

aumento drástico devido à grande variedade de usos do chumbo e dos seus compostos.  

Com o desenvolvimento da indústria automóvel no início de 1920s, o chumbo, na 

forma de compostos orgânicos com propriedades antidetonantes, passou a ser adiciona-

do à gasolina. Este seu uso generalizou-se, sendo que até meados de 1970s quase toda 

a gasolina usada no mundo era aditivada com chumbo. 

 

As propriedades terapêuticas do chumbo são conhecidas desde a Antiguidade, 

quando eram usados pós de óxidos de chumbo para o tratamento de diarreias, para 

estancar hemorragias e como indutor de abortamentos. Mesmo reconhecendo os efeitos 

tóxicos causados pelo chumbo, ele é considerado eficaz no tratamento de algumas doen-

ças, havendo povos mais primitivos e de países menos desenvolvidos que o continuam a 

usar [6]. 

1.3 Fontes de contaminação ambiental 

Apesar da contaminação por chumbo dos diferentes ecossistemas ter como causa 

principal as actividades antropogénicas, também existe uma pequena contribuição de 

fontes naturais como a desagregação de minerais e as emissões gasosas de actividades 

vulcânicas. 

A inexistência de um processo de eliminação natural, juntamente com a sua ampla 

utilização, promovem a acumulação de chumbo no Ambiente, criando uma poluição dis-

seminada, facto que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a incluí-lo, em 1985, 

(junto com outros metais como o mercúrio e o cádmio) no Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) [7]. 

1.4 Cinética no meio ambiente 

O chumbo está presente em todos os compartimentos da biosfera e sob diversas 

formas químicas, encontrando-se, na sua maioria, na forma de partículas e ligado a 

outros compostos, o que o torna muito pouco móvel e biodisponível. 

Chumbo no ar 

A atmosfera constitui o recipiente inicial para a maioria do chumbo libertado para o 

meio ambiente [8]. 
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As partículas de chumbo mais pequenas podem mover-se quilómetros, ao passo que 

as de tamanho superior a 2 µm precipitam rapidamente da atmosfera, sendo depositadas 

relativamente próximas das fontes de emissão. 

As concentrações de chumbo no ar ambiente variam muito, desde os 7,6 x 10-5 

mg/m3 detectados em áreas isoladas como a Antárctica, referidos por Maenhaut et al. 

(1979), aos mais de 10 mg/m3 perto de fontes de emissão, como as fundições, passando 

por uma média anual inferior a 1,0 mg/m3 nas áreas urbanas monitorizadas [2; 8]. 

Chumbo no solo 

De acordo com os dados do Sistema de Monitorização Ambiental Global (Global 

Environmental Monitoring System - GEMS) de 1985, referidos pelo Programa Internacio-

nal de Segurança Química (International Program on Chemical Safety -IPCS), as concen-

trações de chumbo nos solos variam numa escala entre 10 e 70 mg/kg [2]. Este metal é 

fortemente adsorvido à matéria orgânica, sendo pouco sujeito a lixiviação. No entanto, 

pode passar para as águas superficiais por erosão dos solos. 

A passagem para águas profundas é muito lenta na maior parte das condições natu-

rais, no entanto, certas condições facilitam este processo de lixiviação: aumento da con-

centração do chumbo no solo; a presença de materiais capazes de formar quelatos solú-

veis com o chumbo, ou o baixo pH da solução de lixiviação (por exemplo, a chuva ácida) 

[1; 2]. 

Segundo a Agência de Protecção Ambiental norte americana (Environmental Protec-

tion Agency – US EPA), o aumento das concentrações de chumbo no solo não se confi-

nam à zona envolvente das fontes de emissão, podendo verificar-se num raio de 3 km a 

partir da fonte, havendo estudos diversos como os de Djuric et al. (1971), Kerin (1973) e 

Landrigan et al. (1975) que revelaram contaminações a distâncias até 10 km [2]. 

Chumbo na água 

Os oceanos são os principais reservatórios de chumbo, recebendo-o quer directa-

mente da atmosfera, quer dos resíduos transportados pelos cursos de água. No meio 

aquático, apenas uma pequena fracção do chumbo está dissolvida na água, a maior par-

te encontra-se fortemente ligada ao sedimento [4]. 

Estudos demonstram existir uma relação entre valores de concentração do chumbo 

em águas oceânicas e os fluxos anuais do metal transportado pelo vento para essas 

zonas [9]. 
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Chumbo na biota 

A transferência de chumbo para as plantas pode realizar-se por duas vias: directa-

mente, através da deposição de partículas nas partes externas das plantas, ou indirecta-

mente, por processos de absorção a partir dos solos e da água.  

A distribuição de chumbo nas plantas e o seu grau de acumulação depende da espé-

cie e do seu grau de crescimento, sendo que, geralmente, o metal está presente em 

maiores concentrações nas raízes, apresentando valores mais baixos nas sementes e 

nos frutos [2]. 

O chumbo passa para os animais principalmente através dos alimentos [2].          

Schroeder et al. [10] mostraram existir uma correlação positiva entre a concentração do 

metal na carne e nos ovos e os seus níveis em pastagens, legumes e grãos. No entanto, 

apesar de sofrer bioacumulação, não estão registados fenómenos de bioamplificação. 

Num estudo realizado no ecossistema marinho, os peixes do topo da cadeia alimentar 

tinham níveis de chumbo inferiores aos da base [11]. 



Cinética do chumbo no organismo humano 

 

7 
 

2 Cinética do chumbo no organismo humano 

Estudos conduzidos por Grandjean e Jorgensen [12], que compararam as concentra-

ções de chumbo nos dentes de esqueletos com 5.000 anos e com 500 anos com os veri-

ficados na actualidade, concluíram que os dentes “modernos” possuíam teores de chum-

bo 10 a 100 vezes superiores. 

Mesmo com a eliminação do chumbo da gasolina e uma maior racionalização do seu 

uso nos processos industriais, a exposição ao chumbo continua a representar um grave 

problema de saúde ambiental e ocupacional. 

Embora se desconheça qualquer tipo de função fisiológica atribuível ao chumbo, este 

está sempre presente, em quantidades variáveis, no organismo humano [7]. 

No seguinte esquema, são apresentadas as principais vias de exposição, entrada, 

transporte, armazenamento e excreção do chumbo no organismo humano (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Principais vias de exposição, entrada, transporte, armazenamento e excreção do chumbo 

no organismo humano. As setas indicam o transporte e distribuição do chumbo. 

(Adaptado de Goyer, 1996 [13]. 
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2.1 Exposição humana 

As principais vias de exposição ao chumbo são diferentes consoante se esteja a falar 

de crianças ou adultos. Nas crianças, em virtude dos seus comportamentos (levarem 

constantemente objectos e as mãos à boca), a principal via de entrada de chumbo no 

organismo é por ingestão de partículas de tintas ou poeiras contaminadas. Em relação 

aos adultos, a inalação de fumos e partículas por exposição ocupacional são a maior fon-

te de risco. 

2.1.1 Ar 

As concentrações atmosféricas de chumbo mais elevadas encontram-se nas zonas 

geográficas onde estão implementadas indústrias que extraem ou utilizam o chumbo ou 

os seus compostos e, também, nos grandes centros urbanos. Contudo, por razões 

meteorológicas, é possível encontrar focos de poluição longe das fontes emissoras; de tal 

forma que nenhum grupo populacional, mesmo residindo em áreas rurais isoladas, pode 

ser considerado em absoluto como não-exposto [14]. 

Para avaliar os riscos, em termos de exposição, de crianças residentes próximas de 

focos de contaminação atmosférica por chumbo, comparativamente com as habitantes de 

zonas rurais, vários autores compararam os valores de plumbémia (teor de chumbo no 

sangue, expresso em µg/dl) entre os dois grupos. Cohen et al. [15] estudaram crianças 

até aos 4 anos de idade que residiam numa área urbana (n=272) e numa área rural 

(n=232). Constataram uma diferença significativa nos dois valores médios de plumbémia 

(32,7 µg/dl e 22,8 µg/dl respectivamente) e que os valores superiores ao limite na altura 

estabelecido (40µg/dl) eram de 23% e 9% em cada caso. Num outro estudo, levado a 

cabo por Cook et al. [16] numa cidade do Colorado (Estados Unidos da América - EUA) 

situada em zona de minas e fundições de chumbo, verificou-se que 40,7% das crianças 

estudadas tinham plumbémias superiores ao limite de 10 µg/dl estabelecido pelos Cen-

tros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América (Centers for 

Disease Control and Prevention - CDC), em contraste com outras regiões do mesmo 

Estado, sem unidades mineiras ou fabris, onde a mesma taxa não ultrapassava os 9%. 

 

Tem-se vindo a observar nos últimos anos uma descida acentuada dos níveis atmos-

féricos de chumbo nos países desenvolvidos, a par com as medidas legais por eles adop-

tadas de forma a eliminar a utilização de combustíveis com chumbo [17]. 

Nos Estados Unidos, os níveis de chumbo no sangue da população em geral decaí-

ram, entre 1976 e 1980, cerca de 37%, sendo tal redução atribuída à alteração na utiliza-

ção de combustíveis com chumbo, com base na constatação de uma correlação altamen-

te significativa entre as plumbémias e os níveis de chumbo nas gasolinas [18]. 
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Na Europa, e baseado nos relatórios nacionais oficiais de 2009 apresentados à 

Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (United Nations Economic 

Commission for Europe – UNECE) na Convenção sobre a Poluição Atmosférica Trans-

fronteiriça a Longa Distância, (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution – 

LRTAP) (Figura 2), ocorreu uma diminuição das emissões atmosféricas de chumbo (de 

perto de 24 mil toneladas/ano em 1990, para cerca de 3 mil toneladas/ano em 2006). 

Apesar de este decréscimo ser atribuído, principalmente, à introdução de gasolina sem 

chumbo [19], vários autores chamam a atenção para outros factores, como os relaciona-

dos com a produção e o controlo alimentares e a melhoria nas condições gerais de vida. 

De tal são exemplo estudos citados pela Comissão Europeia (CE), como os de Elwood 

(1981), no Reino Unido, que enfatiza a discrepância entre a diminuição em 60% da utili-

zação de gasolina com chumbo e o correspondente decréscimo dos níveis de plumbémia 

em apenas 5 a 10%, ou os de Millar e Cooney (1982), na Nova Zelândia, que detectaram 

decréscimos dos níveis de plumbémia em cerca de 4 a 5% por ano, sem que tenha havi-

do qualquer alteração na composição da gasolina utilizada no mesmo período [14]. 

A qualidade do ar interior está intimamente relacionada com os níveis atmosféricos 

do poluente, mas também é preciso ter em consideração as fontes de contaminação do 

ambiente interior. No caso do chumbo, um dos grandes problemas é a presença deste 

metal nas tintas usadas para pintar as habitações. Apesar das tintas com esta formulação 

terem caído em desuso, eram muito comuns até à década de 70, ainda existindo, por 

isso, muitas casas pintadas com tintas à base de chumbo. O risco parece ser considerá-

vel quando a quantidade do metal excede os 0,5 mg/cm2 e ocorre deterioração da super-

fície pintada [20]. 
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Figura 2: Evolução da emissão de alguns metais pesados em 32 países pertencentes à Agência Europeia do 

Ambiente (AEA) entre 1990 e 2007 (índice de emissões=1,0 para o ano 1990). 

(Fonte: AEA [21]) 

 

2.1.2 Água de consumo 

É genericamente assumido que os teores de chumbo em águas de consumo não são 

significativos, pelo menos quando comparados com os presentes nos alimentos e no ar 

[22]. A concentração de chumbo nestas águas está dependente, desde logo, do teor do 

metal nas águas captadas. Este é muito variável, sendo influenciado não só pela consti-

tuição natural dos solos e a sua poluição, mas também pelas características químicas 

deste, em especial o pH e o teor em sais. Outra possível fonte de contaminação são as 

redes de abastecimento com canalizações e soldas de chumbo (hoje em dia, pouco fre-

quentes); nestes casos, quanto menor for o pH da água, maior será a solubilização do 

metal. 

2.1.3 Alimentos 

Os alimentos são considerados a maior fonte de exposição não ocupacional ao 

chumbo [2]. O primeiro estudo mais completo realizado para avaliar a contribuição dos 

alimentos num cenário de exposição ao Pb, que data de 1933 [23], detectou a presença 

do metal em todos os alimentos, com maior incidência naqueles provenientes de zonas 

industrializadas. 

Os alimentos de origem vegetal sofrem contaminação através de solo e águas de 

rega, por deposição de partículas atmosféricas ou por contacto com pesticidas à base de 

arseniato de chumbo [24]. O chumbo passa depois, através da alimentação, das plantas 

e das águas para os animais. 
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Os níveis de chumbo nos alimentos (de origem vegetal ou animal) variam de região 

para região em função dos valores de contaminação local. Contudo, outros factores, 

designadamente os relacionados com os materiais e as condições de embalagem e con-

fecção, podem influenciar de forma significativa a exposição por esta via. É o caso, por 

exemplo, do vidrado de muitos recipientes de cerâmica ou barro, que contém óxido de 

chumbo. Uma técnica de vidragem deficiente permite a lixiviação do chumbo, principal-

mente sob certas condições de temperatura, duração do contacto e acidez dos alimentos. 

 

O teor de chumbo das bebidas alcoólicas pode ser muito variável. A concentração 

média do metal na cerveja é de 20µg/l, ao passo que nos vinhos este valor pode ser mui-

to superior [22]. Para tal contribuem factores como a contaminação das vinhas por fertili-

zantes ou pesticidas com arseniato de chumbo e as soldas realizadas com Pb em pipas 

de armazenagem e nas cápsulas dos recipientes [2; 8]. 

2.1.4 Fontes diversas 

Existem outras fontes que, devido à sua natureza, estão associadas a grupos mais 

restritos da população, mas também podem ser importantes em termos de risco de expo-

sição ao chumbo. É o caso, por exemplo, do tabaco, da destilação clandestina de bebi-

das alcoólicas, de alguns produtos de maquilhagem e de medicina alternativa. 

 

Das fontes referidas, é de destacar o consumo de tabaco. Um cigarro contém entre 1 

a 2 mg de metais pesados, estando o chumbo entre eles; de acordo com a Agência para 

Substâncias Tóxicas e Registo de Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry- ATSDR), o teor deste elemento pode variar entre 2,5 a 12,2 µg/unidade. Desta 

quantidade, apenas 2-6% pode ser inalado pelo fumador, ficando o restante nas cinzas e 

no fumo expelido [22]. 

Num estudo realizado por Chia et al. [25], é possível observar qual a influência dos 

hábitos tabágicos na absorção de chumbo. Ao longo de 7 anos, detectaram que os níveis 

de plumbémia de trabalhadores expostos ao chumbo eram sempre inferiores nos não 

fumadores, e que a diminuição, entre os fumadores, era mais acentuada quando eles 

deixavam de fumar. 

2.1.5 Exposição ocupacional 

São várias as situações laborais em que o chumbo se assume como factor de risco 

ocupacional, especialmente se tivermos em consideração a grande diversidade do seu 

uso. Utilizado desde a Antiguidade, com casos de saturnismo reportados nas civilizações 

grega e romana [26], foi aquando da Revolução Industrial, com a multiplicação dos pro-
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cessos dependentes do chumbo e o aumento do número de trabalhadores fabris, que a 

quantidade de casos de intoxicação profissional por chumbo aumentou vertiginosamente. 

Apesar de serem reconhecidos os riscos resultantes da exposição ocupacional, ape-

nas no final do século XIX foram introduzidas leis para protecção dos trabalhadores. Em 

1982, a União Europeia (então Comunidade Económica Europeia) aprovou uma directiva 

referente ao chumbo metálico e aos seus compostos químicos iónicos (Directiva do Con-

selho 82/605/CEE). Esta apenas foi transposta para Portugal em 1989 (Decreto-Lei 

274/89 de 21 de Agosto). 

Hoje em dia, apesar da legislação e da melhoria dos hábitos de higiene e segurança 

no trabalho, ainda existem muitas actividades ocupacionais em que os indivíduos estão 

expostos a níveis elevados de chumbo: 

a) Extracção do minério, fundição e refinamento de Pb: o chumbo ocorre 

numa grande variedade de minérios tais como galena, cerrusite e anglessi-

te; 

b) Fabrico de acumuladores eléctricos: nas baterias de veículos motorizados 

ou centrais eléctricas os compostos de chumbo são utilizados como eléc-

trodo e o ácido sulfúrico (H2SO4) como electrólito (daí a designação de 

baterias ácidas). Este uso industrial está em crescimento, devido à grande 

capacidade para armazenar energia apresentada pelo acumulador chum-

bo/ácido, e representará cerca de 70% do consumo mundial de chumbo 

[27]. A intoxicação dos trabalhadores pode acontecer em quase todas as 

fases da produção; 

c) Fabrico de tintas, corantes, vernizes e esmaltes: alguns sais e óxidos de 

chumbo são largamente usados neste sector. O mais utilizado é o óxido 

vermelho (Pb3O4); 

d) Produção de cabos eléctricos, tubos e chapas; 

e) Fabrico de cerâmicas (verniz usado na decoração das peças); 

f) Fabrico de armas de fogo e munições;  

g) Indústria química: produção, por exemplo, de cloreto de polivinilo (PVC), 

fertilizantes à base de fosfato de chumbo e insecticidas formulados com 

arseniato de chumbo; 

h) Produção de antidetonantes: proibida na maior parte dos países, a adição 

de compostos orgânicos de chumbo à gasolina ainda acontece em alguns 

países em desenvolvimento. 

 

Alguns autores consideram que a magnitude do risco de exposição é influenciada por 

três grandes grupos de factores (1) os que estão relacionados com os processos de tra-
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balho (temperatura a que é submetido, granulometria das partículas produzidas, tecnolo-

gia utilizada); (2) os que dizem respeito às medidas de protecção (ventilação, eliminação 

de resíduos); (3) os que derivam do nível geral de higiene (higiene individual, higiene dos 

locais de trabalho) [28]. Como tal, a exposição ocupacional ao chumbo não é tão linear 

quanto se poderia pensar, sendo que, por exemplo, trabalhadores da mesma fábrica e a 

realizarem trabalhos semelhantes podem estar sujeitos a diferentes exposições. Chava-

litnikul et al. [29] verificaram a existência de uma correlação, em trabalhadores expostos, 

entre a plumbémia e a quantidade de chumbo depositado na face e nas mãos, sugerindo, 

assim, que a contaminação da superfície corporal pelo chumbo, face aos maus hábitos 

de higiene, desempenha um papel relevante no total da absorção do tóxico. 

2.2 Absorção 

A absorção pelo organismo de chumbo proveniente de fontes ambientais depende, 

não só, da quantidade do metal, do seu estado físico e químico, mas também de factores 

individuais, como sendo a idade, estado fisiológico, condição nutricional e factores gené-

ticos [1; 2]. 

As vias de entrada e absorção conhecidas para o chumbo são: tracto respiratório; 

tracto gastrointestinal; pele e placenta. 

2.2.1 Tracto respiratório 

No ar, o chumbo pode estar presente na forma de vapores (compostos orgânicos), 

fumos ou poeiras. As moléculas orgânicas, quimicamente instáveis, reagem rapidamente 

originando compostos inorgânicos. 

Após inalação do chumbo ou dos seus compostos, o metal é absorvido no comparti-

mento pulmonar. Cerca de 50% do Pb depositado nos alvéolos (partículas inferiores a 

1µm) passa para a corrente sanguínea em menos de 50 horas. O restante é distribuído 

pelos tecidos e uma pequena fracção (partículas de tamanho superior a 2.5 µm) é trans-

portada pelo movimento ciliar e muco para a nasofaringe, onde poderá ser deglutido ou 

expectorado [30]. 

Além do estado físico dos compostos, a quantidade de metal absorvido nos pulmões 

também está dependente da frequência e volume de ar inspirado pelo indivíduo e do 

estado da mucosa respiratória. 

O tracto respiratório é a via de absorção mais importante, por exemplo, nos casos de 

exposição ocupacional. 

2.2.2 Tracto gastrointestinal 

A ingestão de chumbo ou dos seus compostos, que em condições normais é a princi-

pal via de entrada do tóxico no organismo, verifica-se directamente, através da introdução 
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na boca das mãos, alimentos ou objectos contaminados, e/ou indirectamente, pela deglu-

tição das partículas retidas nas cavidades nasais e faringe após inalação de ar poluído. 

Apenas uma fracção do chumbo ingerido é absorvido, sendo o restante eliminado nas 

fezes. 

A absorção ocorre na mucosa do intestino delgado e é maior nas crianças do que nos 

adultos. Nos primeiros meses de vida é absorvido 70 a 80% do chumbo ingerido. Este 

valor vai diminuindo gradualmente, passando a 50% nos primeiros anos de vida e a 10% 

na adolescência e idade adulta [1; 2]. 

Este tipo de absorção está muito ligado às condições nutricionais do indivíduo; dietas 

ricas em gordura e proteínas e pobres em metais alcalinos, ferro, zinco e cobre favore-

cem este processo [31], estando demonstrado que uma dieta pobre em metais pode 

aumentar em cerca de 63% a absorção do chumbo [32]. Pelo contrário, uma dieta rica em 

elementos como cálcio, fósforo, magnésio ou ferro (que vão competir pelos locais de liga-

ção nos transportadores da mucosa intestinal) diminui a absorção de chumbo no orga-

nismo. 

 

Um dos grandes factores de risco para as intoxicações por chumbo nas crianças é a 

deficiência de ferro, frequente nesta faixa etária [31; 33]. Quando uma dieta é pobre em 

ferro, os seus transportadores intestinais são estimulados de modo a absorverem todos 

os iões do metal que estejam no tracto gastrointestinal, ocorrendo o fenómeno de      

hiperabsorção do ferro (Fe2+); como consequência, é absorvido mais chumbo. Mas, além 

dos transportadores de ferro no intestino delgado, a estimulação também atinge transpor-

tadores presentes noutros locais, como a parte distal do intestino grosso, fazendo com 

que o chumbo que se encaminha para a excreção fecal possa ser absorvido. Nos adul-

tos, a hiperabsorção do ferro e, consequentemente do chumbo, parece não exercer uma 

influência significativa nos valores de plumbémia. 

2.2.3 Pele 

A absorção de chumbo por via cutânea vai depender das características de solubili-

dade do composto. Devido à existência da camada gordurosa da pele e da camada cór-

nea, os compostos de chumbo inorgânico (hidrofílicos), sofrem uma absorção muito pou-

co significativa, que só é maior no caso de a pele estar lesada. Já os compostos orgâni-

cos de chumbo (lipofílicos) podem ser absorvidos através de pele intacta [4]. 

Além das características do composto (como estado físico e concentração) e do 

estado da pele, a taxa de absorção cutânea está também relacionada com a quantidade 

de pele exposta ao tóxico e a duração do contacto [4]. 
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2.2.4 Placenta 

A placenta desempenha um papel de extrema importância na absorção de chumbo 

pelo feto, sendo que existe uma correlação positiva entre níveis de chumbo no sangue 

materno e no cordão umbilical. Esta é atribuída à facilidade de difusão do chumbo atra-

vés da barreira placentária [34]. 

2.3 Distribuição e armazenamento 

Uma parte do chumbo que entra no organismo é absorvido, distribuído e armazenado 

em vários órgãos e sistemas, ocorrendo bioacumulação.  

No organismo humano, o teor de chumbo (expresso em concentração molar) varia 

entre o valor mínimo de 10-8M nos fluidos biológicos, até a um máximo de 10-4M atingido 

no tecido ósseo. Os valores intermédios encontram-se nos tecidos moles; a concentração 

de chumbo na medula óssea é cerca de 50 vezes superior à do sangue, enquanto o fíga-

do e os rins também podem reter quantidades significativas do metal [35]. 

O chumbo pode ser armazenado num de três compartimentos [36]: 

a) Sangue: aqui, mais de 90% do chumbo está ligado aos eritrócitos, represen-

tando a fracção não difusível. O restante, a fracção difusível, encontra-se 

associado a proteínas plasmáticas. O teor de chumbo no sangue, conhecido 

por plumbémia, representa o equilíbrio dinâmico entre a fracção absorvida, a 

depositada nos outros compartimentos e a excretada. Representa cerca de 

4% da carga corporal de chumbo e o seu tempo de semi-vida é de, aproxima-

damente, 37 dias [37]. É eliminado por via renal [7]. 

b) Tecidos moles: com um tempo de semi-vida de cerca de 40 dias nestes teci-

dos, os principais locais de deposição são: fígado, rins, cérebro e músculos. 

Corresponde a cerca de 2% da concentração corporal e é eliminado através 

da bílis, do suor, do cabelo e das unhas [7; 38]. 

c) Ossos: o chumbo segue o movimento do cálcio no organismo, depositando-se 

na matriz inorgânica dos ossos na forma de fosfato de chumbo. Este represen-

ta o maior reservatório do metal no organismo [39]. Metabolicamente inactivo, 

o chumbo presente nos ossos pode, em certas condições (como gravidez, 

aleitamento ou cessação da exposição), ser mobilizado de novo para a circu-

lação sanguínea, constituindo uma fonte de exposição endógena [2; 7]. Em 

termos de cinética do chumbo, é necessário fazer a distinção entre tecido 

ósseo esponjoso e tecido ósseo compacto. No tecido esponjoso, o chumbo 

tem um tempo de meia-vida breve e é quelatável pelo EDTA (ácido etileno-

diaminotetracético) [40]; no tecido compacto, a mobilização do chumbo é mais 
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difícil, este apresenta um comportamento estável com uma semi-vida que 

pode chegar aos 27 anos [2; 7]. 

2.4 Biotransformação 

O chumbo não sofre desintoxicação no fígado [41], apenas os compostos orgânicos 

como o tetraetilo e o tetrametilo são sujeitos a desalquilação oxidativa catalisada pelo 

citocromo P450, resultando num metabolito activo - o chumbo trialquilado [1]. Podem 

também ocorrer ligações reversíveis entre o chumbo e várias proteínas ou aminoácidos, 

e com grupos tiol não proteicos [42]. Desta forma, a sua eliminação dependerá, quase em 

exclusivo, dos mecanismos de excreção. 

 

 

2.5 Excreção 

Pode-se considerar três fases de excreção do chumbo: 

a) Excreção rápida: eliminação do chumbo que não se fixou no organismo 

(está em circulação no sangue); 

b) Excreção lenta: fracção do metal que é facilmente libertado dos comparti-

mentos corporais (tecidos moles); 

c) Excreção muito lenta: ocorre passados vários anos após a exposição 

(excreção de chumbo ligado ao tecido ósseo, especialmente o compacto). 

O chumbo absorvido é eliminado, sobretudo, através da urina, seguido da excreção 

fecal. Também é excretado, mas em quantidades menos significativas, através de suor, 

saliva, cabelo, unhas e leite materno [1; 2]. 

Excreção urinária 

Cerca de 75% do chumbo absorvido em exposições agudas é eliminado por via renal, 

através de filtração glomerular e secreção tubular activa, enquanto nos casos de plum-

bémias normais (exposição estável a baixas doses), só ocorre filtração glomerular, 

havendo uma diminuição da percentagem de chumbo excretado para 40% [43]. O chum-

bo pode ser eliminado sob a forma de iões livres ou complexos de baixo peso molecular, 

sendo que, no caso de acidez do meio, uma percentagem destes complexos pode ser 

reabsorvido. 

Vários autores constataram que a excreção de chumbo pela urina aumenta de forma 

não-linear, provavelmente exponencial, com a elevação da concentração de chumbo no 

sangue [44], facto possivelmente correlacionado com um aumento da fracção livre plas-

mática [45]. No entanto, além da plumbémia, são vários os factores que influenciam este 

tipo de excreção; além de aumentar com a idade, poder ser maior nos homens e estar 
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dependente do ciclo circadiano (é menor durante a noite e pela manhã, altura em que a 

filtração glomerular é menor e ocorre maior absorção tubular), está muito relacionada 

com o estado fisiológico dos rins. As lesões renais favorecem a retenção de chumbo nos 

tecidos; isto faz com que, mesmo em casos de plumbémias elevadas, o valor de chumbo 

na urina permaneça normal. O uso de quelantes, como o EDTA, vai aumentar a excreção 

urinária já que estes vão formar complexos com o chumbo, impossibilitando a sua    

reabsorção devido ao tamanho das moléculas formadas. 

Excreção fecal 

O chumbo excretado nas fezes corresponde, em grande parte, àquele que é ingerido 

e que não sofre absorção no tracto gastrointestinal (TGI) [36]. Este também pode ir para 

o intestino juntamente com as secreções biliares (Ciclo entero-hepático do Pb). Em estu-

dos realizados, verificou-se que a quantidade de chumbo na bílis é cerca de 10 vezes 

superior à presente na urina, contudo, a excreção fecal de chumbo é muito inferior à 

observada pela urina, o que leva a crer que o chumbo presente na secreção biliar seja 

em grande parte reabsorvido no intestino e eliminado na urina [38]. 

A cinética de eliminação do chumbo está muito dependente do tempo de exposição e 

da concentração corporal apresentando, por isso, grande variação interindividual [46]. 

Num indivíduo com valores de plumbémia de 60 µg/dl e após 1 ano de exposição, o tem-

po requerido para eliminar metade da dose absorvida será de 50 dias, enquanto num 

indivíduo com iguais níveis de plumbémia mas com 28 anos de exposição, esse tempo 

situar-se-á em cerca de 450 dias [47]. 
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3 Toxicidade do chumbo 

O reconhecimento do chumbo como agente tóxico, capaz de criar efeitos nefastos 

para a saúde, é ancestral, sendo que já o papiro de Ebers (1500 a.C.) continha referên-

cias ao chumbo como veneno [48]. São também conhecidas as suas propriedades medi-

cinais desde 2000 a.C., designadamente no tratamento de diarreias, hemorragias e, ain-

da, por propriedades de indução do abortamento [4]. 

O primeiro caso clínico descrito com sintomatologia que pode ser imputada a uma 

intoxicação por chumbo é feita, em 370 a.C., por Hipócrates. O autor, no terceiro livro da 

sua obra “Epidemics”, refere sintomas de cólicas e paralisia num indivíduo que trabalhava 

numa mina (não chegou a identificar o chumbo como agente causador da doença). A 

primeira referência explícita aos efeitos do chumbo é feita por Nicandro, médico e poeta 

grego do século II d.C., na sua obra “Alexipharmac”. Ele descreve um quadro de cólicas, 

palidez, paralisia, perturbações oculares e morte associado ao trabalho na produção de 

litargírio e cerrusite [4]. 

Nos últimos 1600 anos têm surgido referências sobre os riscos do trabalho com o 

chumbo ou os seus compostos. Em 1406, Ellenbog chama a atenção para os riscos de 

exposição ao chumbo (e ao mercúrio) nos ourives [48]. Enquanto Paracelso (1493-1541) 

lhe chama “a doença dos mineiros” [49], Ramazzini (1633-1714), considerado o precursor 

da medicina do trabalho, descreve, no seu livro “De Morbis Artificum Diatriba”, a sintoma-

tologia clínica de mineiros, pintores e ceramistas, apontando o chumbo como causa da 

doença [26]. 

 

Não se conhecem muitos dos mecanismos bioquímicos através dos quais o chumbo 

exerce a sua toxicidade a nível celular e molecular. Sabe-se, contudo, que este pode 

afectar um vasto conjunto de sistemas biológicos, quer devido à sua grande afinidade 

com os radicais COOH, NH2 e SH (presentes em proteínas estruturais, enzimas, sistemas 

de transporte e receptores), com os quais forma ligações estáveis, podendo induzir alte-

rações na estrutura proteica ou actividade enzimática, quer pela sua capacidade de 

mimetizar o cálcio nestes sistemas devido à semelhança bioquímica e biofísica, o que 

permite o acesso do chumbo a organelos críticos, como a mitocôndria [50]. O chumbo 

tem uma toxicidade cumulativa, susceptível de provocar um diverso conjunto de efeitos 

no organismo, mesmo a baixos níveis de exposição. Torna-se, por isso, importante esta-

belecer limiares de exposição. Na Tabela 1 é possível fazer a correspondência entre 

valores de LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect), relativos à concentração de chum-

bo no sangue, e alguns dos principais efeitos adversos provocados.  
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A toxicidade do chumbo manifesta-se em diversos órgãos e sistemas do organismo, 

nomeadamente o sistema hematopoiético, o sistema nervoso, o rim, o aparelho reprodu-

tor, o sistema cardiovascular, o sistema endócrino e o sistema imunitário. Segundo 

Froom et al. (1998), manifestações clínicas desta toxicidade são evidenciáveis a partir de 

concentrações sanguíneas de chumbo de 30 µg/dl, mas efeitos precoces a nível bioquí-

mico são já detectáveis em plumbémias da ordem dos 5 µg/dl [51]. 

A diversidade de sistemas afectados gera vários sintomas que, em conjunto, levam a 

um estado patológico conhecido por Saturnismo, cujas manifestações clínicas mais 

comuns são: fraqueza, irritabilidade, astenia, náuseas, dor abdominal com obstipação e 

anemia [2]. 

 

Tabela 1: Valores de LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect) do chumbo para o parâmetro plumbémia, em que 

ALA se refere ao ácido δ-aminolevulínico, ALAD é a enzima ácido δ-aminolevulínico desidratase, PPZ é a protopor-

firina-zinco e Copro-U representa a coproporfirina urinária (são biomarcadores de efeito relacionados com a expo-

sição ao chumbo). 

 

 (Fonte: Prista e Silva, [51]) 

 

 

3.1 Efeitos sobre o sistema hematopoiético 

O mecanismo de acção do chumbo, no organismo, mais estudado e, também, mais 

conhecido, é a sua interferência no processo de biossíntese do heme (esquematizada, 

em síntese, na Figura 3). Este é um grupo prostético da hemoglobina, composto por um 

ião de ferro (Fe2+) associado a 4 anéis pirrólicos. O átomo de ferro permite ainda mais 

duas ligações: uma destina-se à globina, para a formação da molécula de hemoglobina, 
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enquanto a outra fica disponível para a ligação com o oxigénio, resultando na formação 

da oxihemoglobina. 

A primeira reacção da biossíntese do heme ocorre nas mitocôndrias e envolve a con-

densação de uma molécula de glicina e uma de succinil-CoA pela enzima                       

δ-aminolevulínico sintetase (ALA sintetase), gerando α-amino-β-cetoadipato, que é então 

descarboxilado a δ-aminolevulinato (nas plantas, algas e na maior parte das bactérias, o 

δ-aminolevulínico é formado a partir do glutamato e não da glicina). Esta reacção consti-

tui o passo limitante da biossíntese do heme, sendo a reacção sujeita a uma maior regu-

lação. O ALA mitocondrial é então transportado para o citosol onde a ALA desidratase 

(também chamada porfobilinogénio sintetase ou hidroximetilbilano sintetase) dimeriza 

duas moléculas de ALA para produzir porfobilinogénio. 

O próximo passo da biossíntese envolve a condensação de 4 moléculas de porfobili-

nogénio para produzir o intermediário hidroximetilbilano (ou preuroporfirinogénio). A 

enzima envolvida é a porfobilinogénio desaminase (PBG desaminase), também chamada 

uroporfinogénio I sintetase. O hidroximetilbilano formado vai ter dois principais destinos, 

os isómeros I e III do uroporfirinogénio (UPG). No entanto, o isómero I é não metabolizá-

vel, sendo preterido a favor do isómero III. Este forma-se pela acção conjunta da uroporfi-

rinogénio sintase e da uroporfirinogénio III cossintase. 

No citosol, o UPG é descarboxilado pela enzima uroporfirinogénio descarboxilase. Os 

produtos resultantes têm grupos metilo no lugar dos substituintes acetilo e são conheci-

dos como coproporfirinogénios (CPG), sendo o coproporfirinogénio III o intermediário 

mais comum na síntese do heme. O coproporfirinogénio III é então transportado para o 

interior da mitocôndria, onde dois grupos propiónicos são descarboxilados em grupos 

vinílicos, por acção da coproporfirinogéneo oxidase. O produto incolor desta reacção é o 

protoporfirinogénio IX. Nas mitocôndrias, este é convertido em protoporfirina IX pela pro-

toporfirinogénio IX oxidase. 

A reacção final na síntese do heme ocorre também nas mitocôndrias e envolve a 

inserção de um átomo de ferro no anel, gerando heme b. A enzima que catalisa esta 

reacção é a ferro-quelatase [38; 40]. 

A sequência de reacções é unidireccional e irreversível. Dado que o ácido                

δ-aminolevulínico produzido no organismo é utilizado quase na totalidade para a síntese 

do heme, é provável que desempenhe o papel de controlador desta síntese. Admite-se, 

assim, que a quantidade de heme produzido exerce um efeito de feedback sobre a activi-

dade da ALA sintetase: a produção de heme inibe a actividade da ALA-S e uma necessi-

dade acrescida de heme estimula-a. Da maior ou menor actividade desta enzima resulta-

rá, portanto, a maior ou menor intensidade de síntese do heme. 
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Figura 3: Esquema da biossíntese do heme. A actividade das enzimas representadas a sombreado é inibida 

pelo chumbo. 

 

O chumbo afecta várias reacções enzimáticas na síntese do grupo heme, sendo que 

a enzima mais sensível à acção do chumbo é a ALA desidratase [52; 53]. Também inibi-

das, mas em menor grau, são as enzimas ferro-quelatase, coprorfirinogénio-oxidase e 

porfobilinogénio-desaminase [40]. Como consequência, alteram-se as concentrações dos 

respectivos substratos no sangue e na urina; ocorre uma acumulação de ALA no plasma 

e na urina, aumenta a protoporfirina eritrócitária livre, a coproporfirina na urina e a proto-

porfirina-zinco no plasma. 

O mecanismo de acção mais aceite para a inibição da ALA desidratase (composta 

por oito subunidades e requer oito iões de zinco para actividade máxima) é a competição 

entre o chumbo e o zinco pela ligação a um grupo sulfidrilo presente num local da enzi-

ma. Esta inibição pode começar com níveis de plumbémia tão baixos quanto 5µg/dl; para 

valores de chumbo de 15 µg/dl de sangue a inibição chega aos 50% [54], sendo quase 

total para valores acima dos 50 µg/dl [55]. Com o condicionamento desta enzima, diminui 

a síntese do grupo heme. Por um mecanismo de feedback negativo, a enzima ALA sinte-

tase é estimulada de modo a produzir mais ALA. Este aumento, aliado ao facto da sua 

transformação em porfobilinogénio estar inibida, conduz a uma grande subida dos níveis 

de ALA no sangue e na urina [56]. 
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O chumbo também impede a incorporação do Fe2+ nos anéis porfirínicos da Protopor-

firina IX. Neste caso, o chumbo pode agir de forma indirecta, por inibição da enzima ferro-

quelatase (por ligação ao grupo sulfidrilo ou directamente ao local activo da enzima) [57], 

ou de forma indirecta, ao prejudicar o transporte de ferro na mitocôndria devido ao rom-

pimento da membrana mitocondrial [1; 58; 59]. Estando impossibilitado de se incorporar 

na protoporfirina, o ferro é substituído pelo zinco, formando a protoporfirina-zinco. Esta 

vai-se ligar à globina em substituição do heme [2; 58]. A síntese da globina, enquanto 

proteína, também pode ser afectada pelo chumbo. A explicação mais provável para este 

fenómeno prende-se com a interferência na síntese do ácido ribonucleico de transferên-

cia (tARN) por ligação do chumbo ao anião fosfato das nucleoproteínas e/ou bases piri-

midínicas, o que conduz a uma deficiência na síntese de proteínas (entre elas, a globina) 

[55]. 

 

Em termos clínicos, a depressão da síntese do heme manifesta-se pelo aparecimento 

de anemia normocítica ou microcítica [60]. Schwartz et al. [61], num estudo realizado com 

579 crianças, chegaram à conclusão que a anemia pode ocorrer com níveis de plumbé-

mia de 20 µg/dl, sendo que estudos anteriores referem que o valor mínimo a partir do 

qual se pode registar um decréscimo do hematócrito é de 50 µg/dl (40 µg/dl no caso das 

crianças) [62; 63]. 

 

O chumbo também provoca o aumento da percentagem de eritrócitos com inclusões 

de ferro (siderócitos) e de eritrócitos com pontuações basófilas [60]. Estas alterações 

observadas no sangue têm origem nos eritroblastos da medula óssea. A presença de 

siderócitos pode ser explicada pelo aumento dos níveis de ferro intracelular (devido à 

inibição da sua incorporação na protoporfirina). Em relação às pontuações basófilas, 

estas surgem devido à aglomeração e deposição de ácidos nucleicos nos eritrócitos (a 

enzima responsável pela sua metabolização, pirimidina-5-dinucleotidase eritrocitária, é 

inibida pelo chumbo). 

Outra das consequências hematológicas da exposição ao chumbo é a diminuição do 

tempo de semi-vida dos eritrócitos [63]; a deposição dos ácidos nucleicos altera o meta-

bolismo energético da membrana eritrocitária afectando a sua estabilidade e, consequen-

temente, o seu tempo de semi-vida, mas há outros factores a ter em consideração [7; 58]. 

Por inibição da bomba sódio/potássio-ATPase (Na+/K+-ATPase) na membrana eritrocitá-

ria ocorre a perda de K+ intracelular, provocando a diminuição da pressão osmótica, o 

que faz com que o eritrócito entre num estado pré-hemolítico [58; 64]. Já Horiguchi et al. 

[65] observaram que a deformabilidade dos eritrócitos (capacidade de adaptação a uma 

pressão externa por alterações da forma) diminui significativamente com o aumento da 
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dose interna de chumbo. Segundo estes autores, o chumbo induz a diminuição da per-

meabilidade membranar por aumento do colesterol e dos fosfolípidos da camada externa. 

 

3.2 Efeitos sobre o sistema nervoso 

O chumbo exerce uma acção tóxica sobre o sistema nervoso central e periférico. Cli-

nicamente, as principais manifestações associadas à intoxicação são a encefalopatia, no 

Sistema Nervoso Central (SNC) e a neuropatia periférica, no Sistema Nervoso Periférico 

(SN Periférico). A encefalopatia saturnínica aguda está associada a casos de exposição 

aguda, sendo que a intensidade pode variar de acordo com: idade, nível de absorção do 

chumbo, consumo de álcool e infecções concomitantes. No caso de intoxicações cróni-

cas, pode-se desenvolver a Síndrome cerebral orgânica, caracterizada por encefalopatias 

crónicas, alterações do comportamento, apatia, irritabilidade, perda de atenção e memó-

ria. Em casos graves, pode ocorrer delírio, convulsões, paralisia, coma, alteração perma-

nente da função cerebral e, por vezes, morte [66]. 

As alterações de carácter neuro-comportamental, ocorridas devido à toxicidade do 

chumbo sobre o SNC, têm vindo a ser avaliadas com recurso, por exemplo, a testes de 

desempenho. Jeyaratnam et al. [67] estudaram dois grupos, trabalhadores expostos e 

não-expostos, e verificaram que os primeiros tinham significativamente mais alterações 

ao nível da velocidade de percepção motora, das capacidades de atenção e concentra-

ção, da destreza manual e da coordenação olhos-mãos, bem como mais perturbações do 

humor e da ansiedade. Também Schwartz et al. [68] constataram que indivíduos com 

plumbémias elevadas obtiveram piores resultados nos testes neuro-comportamentais, 

particularmente no que respeita à destreza manual e à memória verbal. Estes e outros 

estudos sugeriram a possibilidade de interferências do chumbo com o metabolismo das 

catecolaminas como base explicativa para as alterações comportamentais, estando con-

firmada uma correlação positiva entre a excreção urinária de ácido vanilmandélico (prin-

cipal metabolito urinário da adrenalina e noradrenalina) e a plumbémia, identificando, 

além disso, um mesmo tipo de associação com os níveis de protoporfirina-zinco [69]. 

 

A neuropatia periférica provocada pelo metal, raramente observada em crianças, é a 

manifestação mais comum em exposições ocupacionais. Em exposições crónicas o 

chumbo vai provocar, no sistema nervoso periférico, a desmielinização e degeneração 

dos axónios, afectando a velocidade de condução nervosa, especialmente nos músculos 

mais activos do organismo. Assim, os extensores dos dedos, enervados pelo radial, são 

desde logo afectados, produzindo a chamada paralisia de Remak. No início, o intoxicado 

ao tentar distender os dedos, consegue elevar apenas o mínimo e o indicador, que 
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apresentam músculos próprios além dos comuns aos outros dedos. No decorrer da 

intoxicação, pode haver paralisia completa e a mão pende totalmente. Geralmente, os 

nervos sensoriais não estão comprometidos, mas podem ocorrer tremores [70]. Com a 

continuação da exposição, a neuropatia estende-se à cintura escapular e aos membros 

inferiores, afectando principalmente a flexão dorsal do pé. 

Enquanto nos adultos a neuropatia periférica é a situação mais frequente, as crianças 

estão mais sujeitas a encefalopatias. A faixa etária mais afectada compreende crianças 

dos 6 meses aos 8 anos, com especial incidência no grupo de 1 a 5 anos [71]. Os mais 

novos são particularmente sensíveis à encefalopatia causada pelo chumbo, com uma 

taxa de mortalidade a rondar os 50% e sequelas neurológicas em cerca de 50% dos 

sobreviventes [71]. 

 

Alguns estudos sugerem que o efeito tóxico do chumbo não é, pelo menos 

inicialmente, mediado directamente por ele, mas sim pela acumulação de ALA (originado 

na inibição enzimática da ALA desidratase) em células cerebrais [64]. Além do ácido      

δ-aminolevulínico ser proposto como agente pro-oxidante no processo de toxicidade do 

chumbo, é um agonista do ácido γ-aminobutírico (GABA), neurotransmissor inibidor do 

sistema nervoso. O ALA tem a capacidade de mimetizar o GABA, impedindo a ligação 

deste aos seus receptores do SNC [72]. Alguns estudos (maioritariamente realizados em 

animais) atestam outros efeitos inibitórios do ALA, mas ao nível do SN Periférico: 10 µg/dl 

pode inibir a libertação de acetilcolina ao nível das sinapses da junção neuromuscular 

[73], e uma concentração de 2,07 µg/dl pode inibir a actividade dos neurónios motores da 

espinal medula de sapos [74]. 

À medida que o nível de chumbo no sangue aumenta, este também começa a afectar 

directamente o sistema nervoso, tendo um efeito directo sobre sinapses centrais ou 

periféricas. Estes são alguns dos efeitos bioquímicos deste metal sobre o sistema 

nervoso: inibição da actividade da acetilcolinesterase; inibição da libertação, recorrente 

de estímulos, de acetilcolina nos gânglios e nas junções neuromusculares; estímulo da 

libertaçãos de dopamina e inibição da sua absorção, e inibição da adenilciclase [75]. 

 

Segundo alguns estudos realizados com adultos, os primeiros sinais de neuropatia 

manifestam-se para valores de plumbémia entre 40 e 60 µg/dl [58]. Já no caso do feto e 

da criança nos primeiros anos de vida, os resultados obtidos até finais dos anos 1980s 

referiam que valores de plumbémia inferiores a 25µg/dl podem provocar défice cognitivo 

[76]. Contudo, nesta faixa etária, têm-se vindo a observar efeitos para níveis de chumbo 

no sangue cada vez mais baixos [4], o que leva as agências responsáveis pela imposição 

de valores limite de exposição ao chumbo a baixar progressivamente os mesmos; é o 
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caso do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte americano, que entre 1960 e 

1970 tinha fixado um valor máximo de 60 microgramas de chumbo por decilitro de san-

gue, que depois passou para 30 µg/dl entre 1970 e 1985, 25µg/dl nos anos de 1985 a 

1991 e, por fim, estabeleceu o valor limite máximo de plumbémia de 10µg/dl em crianças 

[77]. 

3.3 Efeitos sobre o sistema renal 

A evidência do efeito tóxico do chumbo sobre o rim foi pela primeira vez descrita por 

Lanceraux, em 1862 [4]. A acção nefrotóxica pode provocar dois tipos distintos de lesão: 

uma alteração tubular aguda (na zona proximal), reversível, e uma nefropatia crónica 

intersticial. 

A lesão nos túbulos proximais, provocada por um grande aporte de chumbo nos rins, 

pode acarretar alterações do tipo funcional e morfológico. Ocorre a formação de inclu-

sões intranucleares em resultado da complexação do chumbo com as proteínas do 

núcleo; as células apresentam-se entumescidas e com alterações mitocondriais que 

reflectem uma inibição parcial da respiração celular e da fosforilação oxidativa [58]. Em 

termos clínicos, a lesão tubular, que vai provocar a diminuição da reabsorção renal, 

caracteriza-se por uma Síndrome de Fanconi, com proteinúria, aminoacidúria, glicosúria 

e fosfatúria [58; 64]. Este cenário é reversível caso se dê o afastamento da fonte de 

exposição ou tratamento com quelantes. 

À medida que a atrofia tubular progride, as inclusões tendem a desaparecer e desen-

volve-se uma fibrose intersticial [78]. Cramer et al. (1974, 1975) verificaram, através de 

biópsias, que as inclusões eram detectáveis em trabalhadores expostos há menos de um 

ano, sem quaisquer outro tipo de alterações, enquanto em trabalhadores com mais de 

quatro anos de exposição não se observavam as inclusões, embora se registassem 

quantidades elevadas de tecido fibroso peritubular e intersticial [78]. 

 

Nos casos de intoxicações crónicas, podem-se distinguir duas fases: o estado sub-

clínico (alterações bioquímicas) e o estado clínico. Este último caracteriza-se por altera-

ções irreversíveis da função renal (quadro de insuficiência renal), acompanhado de alte-

rações anatómicas. Num estudo com 749 trabalhadores expostos a baixas doses (con-

centração média de chumbo no sangue de 8,1 µg/dl; variação entre 5 a 26 µg/dl), Payton 

et al. constataram uma associação negativa significativa entre os níveis de chumbo no 

sangue e a taxa de depuração da creatinina (medida de função renal), estimando que um 

aumento de 10µg/dl na plumbémia (PbS) originava um decréscimo de 10,4 ml/min na 

depuração. Sugeriram, tendo por base estes resultados, que a exposição a baixos níveis 

de chumbo está relacionada com um significativo decréscimo da função renal [13]. 
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Existe uma associação entre saturnismo e gota (acumulação de ácido úrico - produto 

resultante do catabolismo da purinas - no organismo). O chumbo diminui a excreção uri-

nária de ácido úrico, provavelmente por aumento da reabsorção tubular de uratos, e parte 

do ALA em excesso é usado para síntese de purinas, aumentando a sua produção e 

consequente catabolismo [58; 64]. Há também estudos que defendem que o chumbo 

provoca a diminuição dos níveis séricos de 1,25-dihidroxicolicalciferol (forma activa da 

vitamina D), por inibição da actividade da enzima hidroxilase renal, envolvida na sua sín-

tese [58]. Esta interacção parece ser independente das doses depositadas pela exposi-

ção crónica, estando apenas relacionada com os níveis de chumbo no sangue e só se 

manifestando a concentrações superiores a 60 µg/dl [79]. 

 

As referências quanto aos valores de plumbémia capazes de provocar danos renais 

não são consensuais. No seu estudo, Lauwerys e Bernard [80] referem que para níveis 

de plumbémia abaixo dos 60-70 µg/dl não ocorrem alterações significativas da função 

renal, ao passo que noutros estudos, foram detectados sinais de lesão tubular para valo-

res de plumbémia de 40 µg/dl [81], ou mesmo inferiores a 30 µg/dl [78]. Para exposições 

crónicas, e com valores de PbS superiores a 40 µg/dl, podem ocorrer casos de nefropatia 

crónica [51]. 

3.4 Efeitos sobre o sistema gastrointestinal 

Os sintomas gastrointestinais são dos primeiros a manifestar-se aquando de uma 

intoxicação por chumbo. Em casos de exposição aguda, pode dar-se a inflamação da 

boca com aparecimento de necroses, ulcerações e hemorragias estomacais, acompa-

nhadas por fortes dores gástricas, e a chamada “cólica plúmbica” (esta é provocada por 

contracções espasmódicas do músculo liso da parede intestinal, por acção do chumbo 

sobre o sistema nervoso).  

 Uma exposição ligeira ou moderada origina sintomas pouco específicos, como falta 

de apetite, distúrbios digestivos e obstipação. Em casos crónicos, um dos sinais de into-

xicação é o aparecimento da Linha Gengival de Burton: depósito intra e extracelular, de 

cor cinza, que acompanha a arcada dentária. Este é formado por cristais de chumbo 

devido à acção do H2S bucal sobre o metal; é mais frequente em indivíduos com fraca 

higiene oral. 

3.5 Efeitos sobre o sistema cardiovascular 

A exposição crónica a níveis elevados de chumbo tem vindo a ser relacionada com 

um aumento de casos de hipertensão arterial e acidentes cardiovasculares [82]. 



Toxicidade do chumbo 

 

27 
 

Ao nível da pressão arterial, alguns autores defendem que os feitos adversos do 

chumbo se começam a fazer sentir com valores de plumbémia acima dos 30 µg/dl [83], 

contribuindo, para isso, vários mecanismos de acção do metal [82]. Desde logo, o efeito 

directo do chumbo sobre o músculo liso da parede dos vasos sanguíneos, que provoca o 

mesmo tipo de contracções espasmódicas associadas à cólica plúmbica. O efeito de 

vasoconstrição, provocado pelo chumbo, também advém do facto deste originar um 

decréscimo da actividade das bombas de sódio (Na+) e potássio (K+) ligadas à ATPase e, 

assim, estimular as trocas entre cálcio (Ca2+) e sódio com aumento do cálcio intracelular 

[2; 58]. 

A sua interferência com o sistema renina-angiotensina, responsável pelo controlo 

fisiológico da pressão arterial (Figura 4), apesar de controversa, está documentada em 

alguns estudos. Campbell (1985) detectou aumentos da actividade plasmática da renina 

e da enzima conversora da angiotensina, correlacionados positivamente com a plumbé-

mia [38]. A angiotensina é uma hormona que provoca a contracção das arteríolas, cau-

sando o aumento da pressão arterial. Esta também desencadeia a libertação da hormona 

aldosterona pelas glândulas supra-renais, fazendo com que haja retenção de sal (sódio) 

e excreção de potássio. O sódio promove a retenção de água e, dessa forma, provoca a 

expansão do volume sanguíneo e o aumento da pressão arterial. 
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Figura 4: Representação do funcionamento do sistema renina-angiotensina. O sinal (+) representa reacções de 

feedback positivo. 

 

Apesar dos vários estudos, ainda não está demonstrada, com certeza, uma relação 

causal entre níveis de chumbo no sangue e aumento de pressão arterial ou outros pro-

blemas cardiovasculares [2]. 

3.6 Efeitos sobre fertilidade, gravidez e feto 

A intoxicação aguda pelo chumbo está associada a um risco acrescido de esterilida-

de e de abortamento espontâneo, bem como de morbilidade e de mortalidade peri-natais. 

Porém, os riscos de uma exposição a níveis baixos de chumbo não estão ainda comple-

tamente elucidados [38]. 

Em termos de fertilidade feminina, esta não será afectada significativamente por 

exposição a baixos níveis de chumbo (plumbémias inferiores a 15 µg/dl), sofrendo, con-

tudo, um decréscimo em exposições moderadas (plumbémias superiores a 20 µg/dl) ou 

elevadas ao metal [51]. 

Em relação ao homem, e com base numa revisão de 32 estudos experimentais e 22 

estudos epidemiológicos, Apostoli et al. [84] concluíram, em síntese, que concentrações 

sanguíneas de chumbo superiores a 40 µg/dl parecem estar associadas a alterações 

morfológicas dos espermatozóides e a um decréscimo do seu número, volume e motili-

dade. No seu entender, contudo, permanece a dúvida em relação ao mecanismo de 

acção do chumbo, se este tem por base um efeito directo a diferentes níveis dos órgãos 

reprodutores, no controlo endócrino da reprodução ou em ambos, bem como qual a 

importância do depósito de chumbo nos tubos seminíferos ou nos próprios espermatozói-

des. 



Toxicidade do chumbo 

 

29 
 

A capacidade do chumbo atravessar a placenta ficou demonstrada, pela primeira vez, 

por Baumman, em 1933. Ele injectou vários ratos com isótopos radioactivos de chumbo, 

tendo posteriormente registado a sua presença nos fetos [85]. No entanto, os riscos para 

a gravidez resultantes da exposição ao chumbo são conhecidos desde meados do século 

XIX. De tal forma, que no fim do século XIX, durante a Revolução Industrial, muitas 

mulheres que trabalhavam na indústria do chumbo em Inglaterra, usavam a gravidez 

como meio de protecção da própria saúde [4]. Estudos demonstram que o risco de abor-

tamento espontâneo também pode ocorrer em exposições a doses baixas ou moderadas 

[86]. 

A influência da exposição pré-natal ao chumbo no tempo de gestação e no peso ao 

nascer não são claros. Um estudo norueguês com 1 886 recém-nascidos de mães expos-

tas a chumbo constatou um risco aumentado de baixo peso à nascença, bem como uma 

associação dose-efeito entre os níveis de chumbo e peso à nascença e parto pré-termo 

[87]. Contudo, outros estudos não encontram ligação entre os teores de chumbo no cor-

dão umbilical e estes factores [88; 89]. 

Os possíveis efeitos teratogénicos do chumbo são pouco conhecidos, sendo que não 

existe uma relação clara entre exposição ao metal e uma anomalia em particular [88]. 

 

3.7 Efeitos ósseos 

O chumbo pode substituir o cálcio nos cristais de hidroxiapatite, armazenando-se nos 

ossos durante todas as fases de remodelação e crescimento ósseo [45]. 

O chumbo depositado no esqueleto de um adulto representar cerca de 90 a 95% da 

carga corporal total [90], sendo a distribuição e toxicocinética do chumbo no osso influen-

ciadas por: tipo de osso (quantidade relativa de osso trabecular e cortical), idade, sexo e 

polimorfismos genéticos [53; 91; 92; 93]. Em comparação com o osso cortical, o trabecu-

lar tem maior quantidade de chumbo e uma maior taxa de depuração após cessar a 

exposição. 

Os efeitos do chumbo sobre o tecido ósseo são numerosos e complexos, e incluem 

alterações ao nível da formação e desenvolvimento celular, por interferência directa nos 

processos celulares essenciais, como divisão celular, funções enzimáticas e respostas a 

estímulos [39]. Estudos com animais demonstram que o chumbo atrasa a regeneração do 

tecido ósseo [94]. 
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3.8 Efeitos carcinogénicos e mutagénicos 

Os estudos que tentam relacionar incidência de cancro com exposição ao chumbo 

demonstram pouco poder preditivo do risco específico ligado ao chumbo, sendo o seu 

potencial carcinogénico pouco conhecido [95]. Mas, com base em estudos laboratoriais 

com animais, a Agência Internacional de Pesquisa do Cancro (International Agency for 

Research on Cancer - IARC) classificam o chumbo como um carcinogénio do grupo 2B - 

“possivelmente carcinogénico para o homem” [2]. 

Uma meta-análise realizada por Fu e Boffetta [96], com base em dados publicados 

em estudos epidemiológicos, revelou uma ligeira, mas estatisticamente significativa, 

associação entre exposição ocupacional a chumbo e mortalidade por neoplasias de pul-

mão, estômago e bexiga e não significativa com as do rim. Em fábricas de baterias e fun-

dições, também detectaram um risco aumentado de neoplasias do estômago, do pulmão 

e do rim. Tais resultados, contudo, requerem grande cautela e ponderação, dado que não 

foram tidas em conta potenciais variáveis de confundimento, como sejam a exposição a 

outras substâncias químicas, ou os hábitos tabágicos e alimentares. 

Quanto à capacidade do chumbo induzir dano genético, os trabalhos existentes, tanto 

in vitro como in vivo, em animais, entram em conflito [97]. No entanto, muitos estudos 

reportam aumento de danos nos cromossomas, formação de micronúcleos e aumento da 

frequência de trocas entre cromátides irmãs [98]. Estes são alguns dos potenciais meca-

nismos de genotoxicidade [98]: 

 

a) Inibição da reparação do ADN; 

b) Capacidade de promoção de células tumorais; 

c) Geração de espécies reactivas de oxigénio (ERO). 

 

Como os iões Pb2+ não têm capacidade para gerar radicais hidroxilo a partir do supe-

róxido ou peróxido, o ALA é proposto como agente pro-oxidante no processo de toxicida-

de do chumbo, sendo que a sua acumulação gera radicais livres de oxigénio [99]. 
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4 Biomonitorização 

Avaliar a exposição de um organismo a um agente tóxico é fundamental para que 

possam ser tomadas medidas de prevenção contra os seus efeitos para a saúde (Figura 

5). Este processo, conhecido por monitorização, compreende, geralmente, duas etapas: a 

monitorização ambiental, que caracteriza os níveis do tóxico no ambiente que rodeia o 

indivíduo, e a monitorização biológica, ou biomonitorização, que centra o seu foco no 

próprio indivíduo. 

A biomonitorização humana tem vindo a assumir cada vez mais importância nos 

estudos epidemiológicos, dado que permite uma melhor avaliação tendo em considera-

ção factores de variabilidade individual, como por exemplo: exposição cumulativa; horá-

rios de trabalho; toxicocinética; susceptibilidade genética, entre outros [100]. 

Este processo consiste em protocolos que visam a avaliação periódica e nas fases 

iniciais (de preferência reversíveis) de sinais biológicos - biomarcadores - que deverão 

ser indicativos (em comparação com valores de referência) de uma situação, actual ou 

potencial, de exposição, efeito ou susceptibilidade, que possa resultar em dano para a 

saúde [101].  

O chumbo sempre foi importante em termos de biomonitorização devido ao seu papel 

como agente com potencial para causar efeitos adversos na saúde [102]. 

4.1 Biomarcadores 

Os biomarcadores são, por definição, qualquer resposta biológica, física ou compor-

tamental, ao nível do indivíduo ou inferior (celular ou molecular), à exposição a um quími-

co ambiental [103]. Estes são de grande importância no estudo de modelos animais, já 

que podem ajudar a elucidar mecanismos de toxicidade ou ser usados, por exemplo, na 

medicina, como sinais de alerta precoces, antes de o paciente manifestar os efeitos clíni-

cos causados pela doença [104]. Para tal, os biomarcadores devem ser sensíveis (capa-

cidade para evitar falsos negativos) e específicos (de modo a evitar falsos positivos). A 

primeira característica é particularmente importante em termos do seu uso para a pre-

venção da doença, sendo que a segunda está mais relacionada com a utilização dos 

biomarcadores em processos de diagnóstico [101]. 
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Figura 5: Esquema representativo do processo de monitorização de risco de exposição a agentes quími-

cos.  

(Adaptado de Lauwerys, [105]) 
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A sua utilidade está dependente: do grau de validação [106], ou seja, até que ponto 

um biomarcador se adequa ao contexto para o qual é usado, e do conhecimento do seu 

significado toxicológico: toxicocinética; destino do químico/metabolitos; mecanismo da 

doença/efeitos adversos; factores moduladores (no caso dos biomarcadores de suscepti-

bilidade) da relação entre o químico e os efeitos nefastos [107]. De notar que não se deve 

usar apenas um marcador, sendo preferível trabalhar com um conjunto de biomarcadores 

que vão avaliar diferentes aspectos da relação dose-resposta/exposição-doença [108]. 

Apesar da sua grande utilidade, também existem desvantagens no uso de biomarca-

dores nos estudos de avaliação de risco humano. Desde logo, não é possível usar para 

todos os poluentes ou agentes de interesse; mas o seu maior senão é o facto de a inter-

pretação dos dados requerer mais do que uma técnica apurada e uma análise química, 

ou seja, em muitos casos é preciso integrar dados adicionais sobre qualidade ambiental, 

farmacocinética e relações dose-resposta, tornando o processo mais complexo [109]. 

Os biomarcadores podem ser divididos em três categorias [110]: 

a) Exposição: detecção ou determinação dos níveis de uma substância exógena, 

dos seus metabolitos, ou dos seus produtos de interacção com moléculas alvo 

na matriz biológica; 

b) Efeito: reflectem alterações mensuráveis bioquímicas, estruturais, funcionais, 

comportamentais, ou outras, nos tecidos ou fluidos de um organismo que 

podem ser associadas a algum prejuízo para a saúde ou a uma doença; 

c) Susceptibilidade: factores adquiridos ou inerentes a um organismo que se tra-

duzem numa maior susceptibilidade aos efeitos causados por exposição a um 

xenobiótico específico; inclui factores genéticos e estado de saúde, entre 

outros. 

Contudo, nem sempre é possível colocar um biomarcador apenas numa categoria, a 

sua classificação depende, por vezes, do seu significado toxicológico e do contexto espe-

cífico no qual o teste está a ser usado; por exemplo, a formação de aductos no ADN e 

nas proteínas pode ser indicativo de dose interna, dose biológica efectiva, efeito precoce 

ou susceptibilidade, tudo depende de factores como: tempo da amostragem, órgão alvo 

do tóxico, tipo de efeitos no ADN/proteínas ou o papel dos genes/enzimas envolvidos 

[107]. 

4.1.1 Biomarcadores de exposição 

Avaliam a exposição do indivíduo tendo em consideração todas as vias de entrada do 

tóxico no organismo, de modo a complementar os dados obtidos na monitorização 

ambiental. São indicadores de dose interna, isto é, representam ou relacionam-se com a 

quantidade de agente químico que penetrou no organismo e foi efectivamente absorvida. 
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4.1.1.1 Plumbémia (PbS) 

O parâmetro mais estudado na biomonitorização do chumbo é a plumbémia, ou seja, 

concentração de Pb no sangue (somatório da fracção livre no plasma, cerca de 1%, com 

a retida nos eritrócitos, que representa os restantes 99% do chumbo total em circulação); 

este biomarcador desempenha um papel importante na elucidação da ligação entre o 

chumbo no meio ambiente e os efeitos na saúde como, por exemplo, neurológicos [58; 

102]. 

Este marcador reflecte o equilíbrio entre chumbo absorvido, distribuído e armazena-

do/excretado. Como o tempo de semi-vida do chumbo no sangue é curto (cerca de um 

mês), a plumbémia é indicativa de exposições recentes [36; 111], não estando necessa-

riamente relacionada com a concentração corporal [38]. 

A plumbémia começa a aumentar gradualmente após o início da exposição e, nos 

casos em que esta é mais ou menos estável, atinge um patamar sustentado em poucos 

meses [41]. Após cessar a exposição, dá-se inicialmente um rápido decréscimo, que 

depois se atenua, podendo prolongar-se por uma ou duas décadas [41; 65], estando 

o ritmo a que se dá esta diminuição dependente da absorção de natureza não ocupa-

cional, da taxa de eliminação e do intercâmbio com os outros compartimentos orgâni-

cos [112]. 

4.1.1.2 Plumbúria (PbU) 

Frequentemente utilizada no passado como marcador de exposições recentes devido 

à correlação com a plumbémia [37; 41], a determinação da quantidade de chumbo na 

urina caiu em desuso. A complexidade desta matriz biológica, a variação diária na excre-

ção urinária do chumbo e a influência exercida por qualquer tipo de insuficiência renal, 

são alguns dos factores que levaram ao abandono desta técnica nos estudos de biomoni-

torização [38]. 

Actualmente, o teste da plumbúria provocada (determinação da excreção urinária de 

chumbo após administração de um quelante como o EDTA, a penicilamina ou o ácido 

dimercaptosuccínico) é usado como método de diagnóstico em casos suspeitos de intoxi-

cação saturnínica, sendo a quantidade de chumbo urinário um bom indicador dos níveis 

do metal no sangue ou depositado no tecido ósseo trabecular [113]. 

4.1.1.3 Teor de chumbo no tecido ósseo (PbO) 

O doseamento do chumbo no tecido ósseo, sendo este o maior reservatório de 

chumbo no organismo, é uma medida de avaliação da dose acumulada, sendo, por isso, 

um bom marcador de exposições crónicas. Como é necessário recorrer a técnicas de 

raio-X fluorescente, este teste não é apropriado para vigilância periódica da exposição, 
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mas pode ser importante para a adopção de estratégias de prevenção e mitigação dos 

efeitos tóxicos causados por exposições de longa duração [114]. 

O facto do tempo de meia-vida do chumbo ser menor no osso trabecular, sugere que 

este poderá estar mais biodisponível. Logo, os níveis de Pb neste compartimento serão 

mais relevantes para a saúde do que os do osso cortical [115]. 

4.1.2 Biomarcadores de efeito 

Idealmente, este tipo de biomarcadores traduz alterações precoces e reversíveis que 

ocorrem nos órgãos e tecidos alvo. Como tal, poderão prever alterações estruturais ou 

funcionais dos tecidos que seriam irreversíveis caso só fossem detectadas mais tarde e 

levariam a doença clínica [1]. 

No caso do chumbo, os marcadores de efeito biológico revelam alterações bioquími-

cas resultantes da acção directa ou indirecta que este exerce na via metabólica da sínte-

se do Heme. 

4.1.2.1 Doseamento de ácido δ-aminolevulínico urinário 

O valor do ácido δ-aminolevulínico urinário (ALA-U) começa a relacionar-se significa-

tivamente com o de PbS a partir dos 40 µg/dl de plumbémia. Quando cessa a exposição, 

os níveis de ALA na urina voltam ao normal. Tem como valor de referência 4,5 mg/g de 

creatinina; taxas de 10 mg/g de creatinina e 15 mg/g de creatinina serão atingidas quan-

do a plumbémia atingir valores de 60 µg/dl e 70 µg/dl, respectivamente [38]. 

 

Está em desuso em países desenvolvidos, já que não sofre alterações dentro dos 

valores limite estabelecidos de plumbémia (10-25 µg/dl). Contudo, ainda é útil nos países 

em desenvolvimento (onde há maior exposição ao chumbo) e nos estudos de exposição 

ocupacional (para seleccionar trabalhadores expostos), devido à facilidade de colheita, 

transporte e armazenamento desta matriz biológica [116]. 

O valor de ALA-U também pode estar aumentado em casos de anemia ferropriva e 

dietas pobres em ferro; níveis elevados de mercúrio inorgânico e acetaldeído (formado a 

partir do álcool) vão inibir a enzima ALAD, provocando acumulação de ALA [38; 117]. 

4.1.2.2 Doseamento da coproporfirina III na urina (Copro-U)  

A inibição da CPG–oxidase (enzima envolvida na síntese do heme), pelo chumbo, 

conduz a uma acumulação da coproporfirina III que, assim, é excretada pela urina 

(Copro-U) em quantidade acrescida. 

Considerada uma alteração algo tardia e variável, só por volta dos 40 µg/dl de chum-

bo no sangue é que os níveis de coproporfirina urinária começam a ser significativamente 

alterados. Além disso, é um biomarcador pouco específico, podendo ser afectado por 
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factores tão variados como consumo de álcool, estados febris, poliomielite ou outros 

metais [116]. 

4.1.2.3 Doseamento da protoporfirina-zinco eritrocitária (PPZ) 

O chumbo interfere com a incorporação do ferro na protoporfirina IX, que origina o 

heme, com a consequente acumulação daquele substrato. Nestas condições, a maior 

parte da protoporfirina não se encontra, de facto, na forma livre, mas antes ligada ao zin-

co, originando o complexo protoporfirina-zinco (PPZ), que se vai ligar à globina [118]. 

É um dos primeiros efeitos de exposição excessiva ao chumbo (os níveis de proto-

porfirina-zinco começam a aumentar com valores de plumbémia entre 25 e 40 µg/dl, mas 

só é evidenciado cerca de 1 a 3 meses após a exposição, visto que se está a formar nos 

eritroblastos da medula óssea [119]. Só quando os eritrócitos em circulação, com níveis 

normais de chumbo, forem substituídos pelos recém formados, é que será detectada a 

alteração no nível de PPZ. Tem uma boa relação com o ALA-U mas, ao contrário deste, 

constitui uma alteração metabólica persistente (permanecendo elevada mesmo depois 

dos outros parâmetros biológicos normalizarem), por isso, é importante para ver historial 

de exposição. 

Dado que os eritrócitos não passam para a urina, este tem que ser medido no san-

gue. Contudo, e tendo em conta que a PPZ apresenta propriedades fluorescentes com 

um espectro característico, é fácilmente doseada por fluorometria, sendo necessário 

apenas uma pequena quantidade de sangue, passível de ser obtida por punção do dedo 

[4]. O seu valor de referência é de 40 µg/dl. 

4.1.2.4 Actividade da enzima ácido-δ-aminolevulínico desidratase 

Cerca de 99% do chumbo no sangue liga-se aos eritrócitos e, deste, 80 % vai-se ligar 

à enzima ácido-δ-aminolevulínico desidratase (ALAD) [120]. A determinação da activida-

de desta enzima é um dos testes mais sensíveis da disfunção metabólica provocada pelo 

chumbo na biossíntese do grupo Heme [121]; a enzima começa a ser inibida por valores 

de plumbémia inferiores a 10 µg/dl; para uma concentração de chumbo no sangue de    

15 µg/dl sofre uma inibição da sua actividade em cerca de 50% [54]. Apesar disso, o seu 

uso para estudos como os de exposição ocupacional não é aconselhado, dado que a 

taxa de inibição deixa de se relacionar com o nível de exposição para valores de plum-

bémia a partir dos 30-40 µg/dl de chumbo no sangue, logo, não é possível distinguir entre 

exposição moderada e grave. 

Esta enzima, além de muito instável (decompõe-se em 24 horas), também pode ser 

inibida por outras substâncias, como o álcool. 
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4.1.2.5 Actividade da pirimidina-5-dinucleotidase (P5N) 

A função desta enzima eritrocitária é desfosforilar o nucleotídeo pirimídico que resulta 

da degradação do ARN ribossómico. Alguns autores defendem que a diminuição da acti-

vidade desta enzima será o efeito mais precoce e sensível da exposição ao chumbo [51], 

podendo registar-se a partir de níveis de plumbémia de 10 µg/dl [122], embora Lauwerys 

[38] apenas identifique esta inibição para plumbémias inferiores a 40 µg/dl. 

Uma grande desvantagem ao seu uso para avaliação de risco profissional é a com-

plexidade técnica envolvida no seu doseamento, que é feito por métodos radioimunológi-

cos ou através de HPLC (cromatografia líquida de alta resolução) [4]. 

4.1.2.6 Marcadores genotóxicos 

Este é um importante grupo de biomarcadores de efeito, que tem sido desenvolvido 

em animais ou culturas celulares, cuja utilização em estudos de exposição ocupacional 

tem vindo a crescer. Os parâmetros avaliados são: aberrações cromossómicas; formação 

de micronúcleos (MN); trocas entre cromátides irmãs (Sister Chromatide Exchange - 

SCE) e danos no ADN (ácido desoxirribonucleico) (através do Teste do Cometa). 

Apesar da sua sensibilidade, que permite a distinção entre indivíduos expostos e não 

expostos, são inespecíficos, o que obriga a ter em consideração muitas variáveis de con-

fundimento (como hábitos tabágicos, consumo de álcool ou toma de medicamentos), tor-

nando-os de difícil interpretação. Além disso, são muito trabalhosos, não sendo possível 

o seu uso como marcador de rotina. 

4.1.3 Biomarcadores de susceptibilidade 

Estes biomarcadores reflectem características físicas, químicas, genéticas ou com-

portamentais de um indivíduo que o tornam mais susceptível aos efeitos causados por 

um agente tóxico ou doença. Estes incluem: perfil genético (polimorfismos ou mutações); 

doenças pré-existentes (podem aumentar a quantidade de tóxico absorvido ou alterar a 

resposta do tecido alvo); diferenças de metabolismo e estado nutricional; variações nos 

níveis de imunoglobulinas; género; raça; idade, entre outros (Figura 6). 

Os limites legais de exposição ao chumbo têm vindo a diminuir, contudo, indivíduos 

geneticamente susceptíveis podem não estar protegidos contra os riscos, mesmo de 

acordo com os limites estabelecidos. Torna-se necessário perceber quais os factores que 

contribuem para uma maior, ou menor, susceptibilidade à intoxicação por chumbo [123]. 
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Figura 6: Alguns dos factores que determinam a susceptibilidade de um indivíduo aos efeitos causados pela expo-

sição a uma substância tóxica. 

 

No decurso do Projecto do Genoma Ambiental, pelo Instituto Nacional de Ciências 

Ambientais e de Saúde, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos [124], três 

genes foram associados ao chumbo: a) ALAD (GenBank: NG_008716.1) : relacionado 

com a acumulação e distribuição de chumbo no sangue, órgãos internos e ossos; VDR 

(GenBank: NG_008731.1): controlo dos níveis de calcitriol no plasma, regula a absorção 

do cálcio e pode também interferir na absorção do chumbo; c) Hemocromatose (HFE) 

(GenBank: NG_008720.1): está associado a uma doença que leva à acumulação exces-

siva de ferro, a hemocromatose, e também pode influenciar a absorção de chumbo. A 

influência dos genes ALAD e VDR na toxicidade do chumbo será abordada com mais 

pormenor no ponto 5 da Introdução. 
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4.2 Biomarcadores do chumbo: Resumo 

A selecção dos biomarcadores a utilizar num programa de vigilância de saúde pública 

ou ocupacional, deve respeitar critérios que passam pelo claro conhecimento do signifi-

cado de cada um deles, do tipo de informações que cada um proporciona e da sua ade-

quabilidade em função das características da exposição em causa. 

 

Tabela 2: Comparação entre alguns biomarcadores relacionados com a exposição ao chumbo; vantagens e des-

vantagens na sua aplicação. 

 

 

Biomarcador Vantagens Desvantagens 

Exposição 

Plumbémia (chumbo 

no sangue; PbS) 

Muito específico; útil para ava-

liar exposições recentes; come-

ça a diminuir após cessar expo-

sição 

Doseamento dispendioso e 

que requer laboratório espe-

cializado; colheita facilmente 

contaminável 

Plumbúria (chumbo 

na urina; PbU) 
Muito específico 

Amostra facilmente contami-

nável 

Chumbo quelatado 

na urina 

Muito específico e sensível; 

reflecte a quantidade de chum-

bo metabolicamente activo no 

organismo 

Requer internamento hospi-

talar; inútil para rastreio, 

apenas usado como método 

de diagnóstico 

Chumbo ósseo 
Útil para avaliar exposições 

prolongadas 

Apenas usado como método 

de diagnóstico 

Efeito 

Ácido δ-

aminolevulínico uri-

nário (ALA-U) 

Eleva-se em 15 dias e volta 

rapidamente ao normal após 

cessar exposição; bom teste de 

exposição profissional de curta 

duração 

Pouco específico; não corre-

lacionado com valores bai-

xos ou intermédio de plum-

bémia 

Coproporfirina uriná-

ria (Copro-U) 
Sensibilidade média 

Pouco específico; alteração 

algo tardia e variável 

Protoporfirina eritro-

citária-zinco (PPZ) 

Permite avaliar exposições cró-

nicas; facilmente determinável; 

útil em programas de rastreio 

Pouco específico; só se alte-

ra ao fim de 2,3 meses de 

exposição 



Polimorfismos genéticos: ALAD e VDR 

 

40 
 

5 Polimorfismos genéticos 

Quando se faz a comparação entre dois genomas humanos, 99,9% dos 3.2 mil 

milhões de pares de bases que o constituem são idênticos, sendo que, a maior parte das 

diferenças encontradas se deve aos polimorfismos. Um polimorfismo genético traduz-se 

por uma variação na sequência do ADN alélico entre indivíduos, em que o alelo mais 

comum não pode estar presente em mais de 99% da população; pode ocorrer em qual-

quer região de um gene [125]. Existem diversos tipos de polimorfismos no genoma 

humano que incluem: Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), inserções ou deleções 

de uma ou mais bases, duplicações, inversões, repetições e rearranjos genéticos [126]. O 

tipo de variação mais comum, representando cerca de 90% dos polimorfismos, é a alte-

ração de uma única base, SNP [127]. 

5.1 Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) 

Este polimorfismo refere-se a um alelo em que ocorreu a substituição, inserção ou 

deleção de uma base, e ocorre com uma frequência típica de 1/1000 pb no ADN genómi-

co de 2 cromossomas aleatoriamente. Enquanto a maior parte dos SNPs não tem conse-

quências biológicas, uma fracção tem consequências funcionais e está na base da diver-

sidade entre humanos [127]. 

Os SNPs podem ser encontrados em todas as regiões genómicas, desde exões, 

intrões e regiões promotoras/reguladoras e regiões intergénicas. Os SNPs localizados em 

exões podem, por sua vez, dividir-se em SNPs sinónimos ou não-sinónimos e, dentro 

destes, dividem-se em nonsense e missense sendo estes os mais comuns em todo o 

genoma. 

 

A localização de cada polimorfismo é determinante para se saber quais as conse-

quências que este acarreta a nível fenotípico. Um SNP localizado numa região codifican-

te (cSNP) pode: afectar directamente a função e estrutura de uma dada proteína no caso 

de ser não sinónimo (conduzem à alteração de aminoácido - missense); provocar a for-

mação de codões stop prematuros no caso de ser nonsense; alterar diferentes caracterís-

ticas individuais e gerar diferentes respostas a fármacos, ou diferentes susceptibilidades 

para determinadas patologias, no caso de ser sinónimo, e finalmente, conduzir a altera-

ções de splicing no caso de ser sinónimo e se situar na fronteira intrão/exão (cerca de 

10bp a montante / jusante) [127]. Um SNP num intrão pode afectar a estabilidade do 

mARN (ácido ribonucleico mensageiro) e a eficiência na transcrição e, quando localizado 

numa região promotora ou reguladora, pode influenciar a expressão de um determinado 
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gene [127]. Os SNPs situados em regiões não codificantes intergénicas podem even-

tualmente alterar a expressão através de mecanismos potenciadores (enhancer) [128]. 

 

Os SNPs que ocorrem dentro de um grupo étnico com uma frequência de pelo menos 

1%, têm interesse do ponto de vista genético e de saúde devido à sua possível influência 

nos efeitos para a saúde, estando o foco da pesquisa voltado para os SNPs que ocorrem 

em regiões codificantes do genoma já que são as que têm maior probabilidade de afectar 

o fenótipo de um indivíduo [129]. 

Em relação à intoxicação por chumbo, dois SNPs têm sido muito estudados já que 

podem afectar a susceptibilidade individual a este metal. São eles: a transversão de G 

para C na posição 177 da região codificante do gene ALAD, resultando na substituição da 

asparagina por lisina no codão 59 da proteína ALAD (refSNP: rs1800435), e a transição 

de G para A numa região intrónica do gene VDR (refSNP: rs1544410), não originando 

alterações estruturais na proteína VDR (receptor da vitamina D). 

5.2 Polimorfismo MspI no gene ALAD 

O decréscimo da actividade da enzima ALAD desde cedo que está implicada no pro-

cesso de intoxicação por chumbo [130].  

Esta proteína é codificada por um único gene, localizado no cromossoma 9q34 [131]. 

Em 1981, Battistuzzi et al. [132] demonstraram, por fenotipagem com recurso à técnica 

de electroforese, que a proteína ALAD é uma enzima polimórfica. Na sequência desta 

descoberta, Wetmur et al. [131] desenvolveram uma técnica baseada na reacção em 

cadeia da polimerase, clonaram o cADN e sequenciaram o gene, detectando duas formas 

polimórficas do ALAD que dão origem a dois alelos codominantes, denominados ALAD 1 

e ALAD 2. Estes dois alelos determinam, fenotipicamente, 3 isozimas: ALAD 1-1, ALAD 

1-2 e ALAD 2-2; as formas ALAD-1 e ALAD-2 têm actividade semelhante mas carga dife-

rente, já que a alteração alélica provoca a alteração do aminoácido asparagina (neutro) 

em ALAD-1 por lisina (carga positiva) em ALAD-2 (  Figura 7), daí ser possível a identifi-

cação deste fenótipo por electroforese [132]. 

 

    

 

 

 

 

  Figura 7: Relação, em termos de electronegatividade, das três isozimas ALAD. 

 

1-1 1-2 2-2 

Electronegatividade 
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A prevalência do alelo ALAD 2 é maior na população caucasiana, com cerca de 18% 

dos indivíduos com genótipo ALAD 1-2 e aproximadamente 1% a serem ALAD 2-2. As 

populações asiáticas e africanas têm frequências muito baixas para o alelo ALAD 2, 

havendo investigadores que sugerem que este SNP pode até nem estar presente na 

população africana [133]. Em Portugal, Amorim et al. [134] realizaram a fenotipagem da 

enzima ALAD em 1 043 indivíduos (da população em geral) da região Norte, obtendo as 

seguintes frequências:  

 ALAD 1-1: 82,7%; 

 ALAD 1-2: 16,5%; 

 ALAD 2-2: 0,8%. 

 

5.2.1 Influência do polimorfismo MspI na toxicidade do chumbo 

Apesar da actividade da enzima ALAD poder ser inibida por uma grande variedade 

de químicos, como bromobenzeno, tricloroetileno ou estireno [135], as diferenças gera-

das pelo polimorfismo MspI têm sido mais estudadas para o chumbo. 

 

Existem cada vez mais evidências de que este polimorfismo tem um importante papel 

na toxicidade de chumbo, sendo propostos dois cenários possíveis: 

a) Devido à maior afinidade de ligação entre o alelo ALAD 2 e o chumbo, 

ocorre maior retenção do metal no sangue e nos órgãos (principalmente 

cérebro e rins) dos indivíduos com este alelo (ALAD 1-2 e 2-2). Alguns 

autores defendem que a presença do alelo ALAD 2 torna os indivíduos 

menos capazes para tolerar exposições agudas [136]; 

b) Para outros autores, a enzima ALAD funciona como reservatório, manten-

do o chumbo retido no sangue, diminuindo a sua capacidade para causar 

danos nos órgãos e a sua deposição nos ossos. Segundo esta teoria, os 

indivíduos com o alelo ALAD 2 estariam mais protegidos contra o chumbo 

do que os que têm genótipo ALAD 1-1, conseguindo tolerar exposições 

mais prolongadas [137]. 

 

São vários os estudos que tentam obter conclusões sobre estes cenários através do 

estudo da relação entre os biomarcadores de exposição/efeito e o polimorfismo (Tabela 

3). 
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Tabela 3: Relação entre os genótipos ALAD 1-1 e ALAD 1-2/2-2 e alguns biomar-

cadores do chumbo (válido para níveis elevados de exposição ao metal). 

Biomarcadores 1-1 1-2/2-2 

PbS < > 

PbO (cortical) > < 

DMSA-Pb > < 

Copro-U > < 

ALA-P > < 

PPZ > < 

 

5.2.1.1 ALAD e Plumbémia 

Ziemsen et al. [138] foram os primeiros a descrever diferenças nos níveis de plum-

bémia relacionadas com os diferentes fenótipos das enzimas eritrocitárias ALAD 1-1, 

ALAD 1-2 e ALAD 2-2 (38 µg/dl, 44 µg/dl e 56 µg/dl, respectivamente). Apesar de não se 

detectarem diferenças significativas na sua actividade, foi determinado in vitro, por   

Bergdhal et al. [53], que a subunidade ALAD-2 se liga mais fortemente ao chumbo do que 

a subunidade ALAD-1. A maior afinidade da isoforma ALAD-2 para o chumbo pode ser 

explicada pela diferente carga das subunidades ALAD-1 e 2. Sendo mais electronegativa, 

esta última liga-se ao chumbo iónico (catião bivalente) mais fortemente do que a primeira. 

 

Astrin et al. [54] determinaram o genótipo em mais de 1000 amostras de sangue 

submetidas a um programa de rastreio de exposição ao chumbo (“New York Lead Scree-

ning”). Detectaram uma frequência acima do esperado do alelo ALAD 2 nos trabalhado-

res expostos, sendo que, para níveis de exposição mais elevados, estes tinham valores 

de plumbémia até 4 vezes mais elevados do que os indivíduos ALAD 1-1 (só 8% dos que 

possuíam o alelo ALAD 2 tinham níveis de plumbémia abaixo dos 30µg/dl). Neste estudo, 

concluiu-se que a presença do ALAD 2 está relacionada com o aumento do teor de 

chumbo no sangue dos indivíduos expostos. 

Em contraste, Smith et al. [139] estudaram 600 carpinteiros expostos a baixas con-

centrações de chumbo (plumbémias inferiores a 10 µg/dl) para prevenir o enviesamento 

entre genótipo e elevados níveis de PbS, não tendo encontrado qualquer associação 

entre ambos. Para exposições a níveis baixos de chumbo, está demonstrado que não há 

diferenças significativas entre os diferentes fenótipos na determinação da plumbémia. 

Este facto poderá estar relacionado com a cinética de uptake de chumbo e a sua ligação 

a outras proteínas. Este metal tem grande afinidade para algumas formas de hemoglobi-

na [140] logo, o efeito do fenótipo ALAD-2 pode apenas ser significativo após saturação 
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dessas formas. No entanto, estudos demonstram que ALAD é a proteína do sangue com 

maior afinidade para o chumbo [53]. 

 

5.2.1.2 ALAD e chumbo ósseo 

No estudo realizado por Smith et al. [139], também analisaram o teor de chumbo nos 

ossos, não encontrando relação entre polimorfismo e quantidade de chumbo na patela e 

na tíbia. Contudo, assinalam que os indivíduos ALAD 1-1 têm maior quantidade do metal 

nos ossos (não significativo). Estas conclusões também são apoiadas por Fleming et al. 

[141], cujo estudo verificou maior quantidade de PbO nos trabalhadores expostos ao 

chumbo com genótipo ALAD 1-1. 

 

Não tendo sido encontrada uma associação significativa entre este polimorfismo e o 

teor de chumbo ósseo, alguns autores sugerem que este parâmetro poderá ser mais 

influenciado pelo SNP em estudo do gene VDR [93; 142]. 

5.2.1.3 ALAD e plumbúria provocada 

Para avaliar a biodisponibilidade do chumbo entre os diferentes genótipos,          

Schwartz et al. [143] administraram um quelante (Ácido dimercaptosuccínico - DMSA) em 

57 indivíduos de uma fábrica de baterias. Nas 4 horas seguintes, registaram uma excre-

ção urinária de chumbo mais elevada nos indivíduos ALAD 1-1 do que nos portadores 

dos genótipos ALAD 1-2/2-2. Concluíram que, como os portadores do alelo ALAD 2 têm 

menos chumbo biodisponível, estão sob menor risco do que os homozigótico ALAD 1-1. 

No entanto, o facto de os indivíduos ALAD 1-2/2-2 excretarem menos chumbo, tam-

bém pode indicar maior dano renal [137]. Estudos realizados em que se compararam os 

indicadores de função renal (creatinina sérica e quantidade de azoto no sangue sob a 

forma de ureia - BUN) em indivíduos expostos ocupacionalmente, concluem que os por-

tadores do alelo ALAD 2 parecem ser mais susceptíveis aos efeitos nefrotóxicos, espe-

cialmente a níveis de exposição mais elevados [120; 139]. 

5.2.1.4 ALAD e biomarcadores de efeito 

Os indivíduos ALAD 1-2/2-2, apesar de terem maior quantidade de chumbo no san-

gue, poderão ter níveis mais baixos de ALA e PPZ no plasma, indicando menor inibição 

da síntese do heme [141]. 

Como referido anteriormente, o chumbo também inibe a enzima ferro-quelatase 

(enzima mitocondrial que catalisa a inserção do ferro no anel de porfirina para formar o 

heme). Esta redução da sua actividade liberta a protoporfirina, que se vai juntar ao zinco 

para formar a PPZ. Contudo, em virtude da menor biodisponibilidade do chumbo nos por-
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tadores do alelo ALAD 2, a quantidade de metal disponível para inibir a enzima é menor. 

Como os homozigóticos ALAD 1-1 sofrem maior inactivação da ferro-quelatase, terão 

níveis superiores de PPZ em circulação, mas menor produção de heme e, consequente-

mente, de hemoglobina [137]. 

 

Quando o chumbo se liga à ALAD, dá-se o aumento da sua expressão para compen-

sar a inibição, fazendo com que haja menos ALA livre [144]. Sendo esta indução maior 

nos portadores do alelo ALAD 2, os indivíduos homozigóticos ALAD 1-1 apresentam um 

risco mais elevado de sofrer efeitos neurotóxicos provocados pela acumulação de ALA no 

plasma [143]. 

Num estudo com adolescentes expostos ambientalmente, os que tinham o alelo 

ALAD 2 obtiveram melhores resultados nos testes neurocomportamentais do que os 

homozigóticos ALAD 1-1 [145]. Do mesmo modo, trabalhadores ALAD 1-1 expostos a 

níveis elevados obtiveram piores resultados nos testes de rapidez e percepção motora, 

sugerindo que o alelo ALAD 2 parece ter algum papel protector contra a neurotoxicidade 

[146]. Em contraste, num outro estudo, observou-se que os indivíduos ALAD 1-2/2-2 

tinham mais tremores, podendo este ser um sinal de dano cerebral por exposição a níveis 

elevados de chumbo [147]. 

 

Apesar de, em condições de exposição a níveis elevados de chumbo, os portadores 

do alelo ALAD 2 terem maior quantidade de chumbo no sangue, são os homozigóticos 

ALAD 1-1 que poderão sofrer efeitos mais severos no cérebro, ossos e hematopoiese 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8: Influência dos alelos ALAD 1 e 2 na cinética do chumbo e nos efeitos para a saúde. 
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5.3 Polimorfismo BsmI no gene VDR 

As interacções entre cálcio e chumbo há muito que são reconhecidas; por exemplo, 

quando há uma deficiência em cálcio ou calcitriol, ocorre um aumento da absorção de 

chumbo no tracto gastrointestinal. Pelo contrário, o valor de plumbémia é menor em 

crianças com maior aporte de cálcio na dieta [148]. 

Devido à semelhança na estrutura bioquímica como catiões bivalentes, muitos dos 

efeitos do chumbo no organismo ocorrem devido à sua interferência sobre o normal fun-

cionamento dos sistemas dependentes de cálcio, competindo pelos mesmos locais de 

ligação e absorção [149]. O metabolismo do cálcio é gerido, em parte, pelo sistema 

endócrino da vitamina D e do seu receptor, o VDR (Vitamin D Receptor) [150]. 

 

Localizado no cromossoma 12 cen-q12, o gene VDR, que codifica a proteína recepto-

ra da vitamina D, tem várias formas polimórficas em humanos [151]. As variações alélicas 

podem ser usadas para prever a densidade óssea, podendo influenciar cerca de 75% do 

efeito genético sobre este factor [152]. Três polimorfismos identificados por RFLP     

(Restriction Fragment Length Polymorphism) estão associados à densidade óssea e aos 

níveis em circulação de osteocalcina (intervêm na ligação do cálcio à matriz óssea), são 

eles: TaqI; FokI e BsmI [153]. 

 

O polimorfismo em estudo é definido pela enzima de restrição BsmI e origina três 

genótipos: VDR BB (sem local de corte para a enzima), VDR Bb e VDR bb. O alelo    

VDR B está associado a baixa densidade óssea, principalmente nas mulheres, podendo 

também ter um papel no desenvolvimento da osteoporose e da artrite reumatóide [153]. A 

frequência do genótipo VDR BB é de 17,2% na população caucasiana, 4,9% nos africa-

nos e 2,3 % nos asiáticos [91]. 

Este SNP está localizado numa região não codificante do VDR, por isso, não seria de 

esperar que afectasse a ligação entre o receptor e o seu ligando, o calcitriol [154]. No 

mesmo estudo, testaram a hipótese de que talvez houvesse interferências ao nível da 

densidade de receptores, o que também não se veio a confirmar. 

Devido ao efeito deste polimorfismo na mineralização óssea e nos níveis em circula-

ção da osteocalcina, é de esperar que também tenha influência na deposição de chumbo 

nos ossos e/ou na sua libertação [153]. 

 

5.3.1 Papel do receptor VDR  

O calcitriol (forma activa da vitamina D) em circulação no sangue vai-se ligar ao VDR 

no núcleo das células da mucosa intestinal, ossos e rins. Esta ligação vai activar a 
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expressão de genes que codificam proteínas de ligação ao cálcio, como a calbindina D, 

envolvida no transporte intestinal de cálcio [155]. 

 

5.3.2 Influência do polimorfismo na toxicidade do chumbo 

O alelo VDR B está associado a uma menor densidade óssea e maior concentração 

de chumbo nos ossos [91; 154]. Como o genótipo VDR influencia tanto o conteúdo do 

cálcio no osso, como o do chumbo, este aumento de PbO pode ser devido ao aumento 

da absorção intestinal do metal, à diminuição da do cálcio, ou a ambos [92]. Contudo, não 

se conhece o mecanismo através do qual este polimorfismo influencia estes parâmetros. 

 

No primeiro estudo realizado para avaliar esta relação, Schwartz et al. [92] detecta-

ram que este polimorfismo desempenha um papel na bioacumulação de chumbo no osso, 

já que observaram diferenças significativas entre os três genótipos (Tabela 4). Num estu-

do conduzido por Ye et al. [156], também se verificou que os indivíduos com o alelo   

VDR B tinham maior valor de plumbémia (n=216). 

Num estudo com 798 trabalhadores e 135 controlos, Schwartz et al. [93] chegaram à 

conclusão de que o valor de plumbémia é mais afectado pelo alelo VDR B do que pelo 

alelo ALAD 2. Apesar de ambos estarem associados à plumbémia, apenas na presença 

do VDR B é detectado um aumento da concentração de chumbo na tíbia. Também 

encontraram maiores diferenças nos valores de PbS entre indivíduos com diferentes 

genótipos VDR (portadores do alelo VDR B tinham mais 4,2 µg/dl do que os homozigóti-

cos VDR bb), do que quando compararam a relação PbS-ALAD (indivíduos com alelo 

ALAD 2 tinham mais 3,6 µg/dl do que ALAD 1-1).  

 

Tabela 4: Relação entre alguns biomarcadores e o polimorfismo BsmI no gene VDR. 

Biomarcador Alelo B Alelo b 

PbS > < 

PbU provocada > < 

PbO (tíbia) > < 

(Fonte: Schwartz et al.,[92]) 

 

Mas a influência deste polimorfismo é posta em causa em vários estudos que não 

encontram relação entre a presença dos alelos VDR B/b e os biomarcadores plumbémia 

[157; 158] e chumbo na tíbia/patela [158]. 
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Este polimorfismo encontra-se no local de restrição BsmI, num intrão entre os exões 

VIII e IX. O genótipo VDR BB está associado a um receptor menos funcional, afectando a 

absorção de cálcio e a sua distribuição [159]. Contudo, como este SNP está localizado 

num intrão, e, aparentemente, não afecta o processo de excisão dos intrões, é imprová-

vel que vá afectar directamente a função do VDR. Uma das explicações avançadas é a 

de que este polimorfismo está em desequilíbrio de ligação (LD- linkage disequilibrium) 

com variantes funcionais do VDR ou de genes próximos. 

O facto de haver polimorfismos que são transmitidos de geração em geração de for-

ma não aleatória, e sim combinados entre si, leva à formação de haplótipos específicos, 

em que a presença de um determinado alelo pode ser inferida pela detecção de outro 

alelo com o qual esteja em desequilíbrio de ligação. Aparentemente, os alelos VDR B e b 

não têm significado funcional, logo, as alterações provocadas na cinética do cálcio e do 

chumbo poderão, de facto, dever-se a um ou mais alelos do VDR ou de genes próximos 

que estejam em desequilíbrio de ligação no mesmo haplótipo. 

O polimorfismo BsmI encontra-se em desequilíbrio de ligação com outros dois poli-

morfismos, definidos pela presença dos locais de restrição ApaI (intrão VIII) e TaqI (exão 

IX) (Figura 9); o significado funcional destes polimorfismos também não é conhecido (o 

SNP em TaqI é sinónimo, ou seja, não provoca alterações na sequência proteica). O blo-

co Bsm-Apa-Taq também está em LD com um microssatélite poli(A) na região 3’ não tra-

duzida (3’ UTR: untranslated region) na população caucasiana [160], cujos alelos são: 

(A)14-17= S e (A)18-24= L. Apesar do haplótipo formado por estes quatro polimorfismos ser 

observado nesta população, a grande variedade genotípica do VDR faz com que os ale-

los VDR B e b não sejam indicativos dos polimorfismos ApaI e TaqI (não estão fortemen-

te ligados em alguns grupos étnicos). O LD é mais forte entre BsmI e poli(A) em 3’UTR, 

com uma co-segregação de VDR bb com VDR LL, detectada num estudo em mulheres 

britânicas. Estudos sugerem que polimorfismos em 3’UTR podem estar envolvidos na 

estabilidade do mARN [161].  

Como foi referido, mesmo não tendo significado funcional, os polimorfismos BsmI, 

ApaI e TaqI podem continuar a ser úteis como marcadores: a sua presença é indicativa 

de um alelo funcional (que influencia o fenótipo) nas proximidades. Uma desvantagem 

relacionada com a análise de haplótipos (vários polimorfismos associados), consiste em 

não se saber ao certo qual o alelo causador de determinado fenótipo. 
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Figura 9: Posição dos polimorfismos no gene VDR. Os polimorfismos assinalados com (*) encontram-se em exões.  

(Fonte: Uitterlinden et al., [162]) 

 

Por enquanto, o polimorfismo FokI (que não se encontra em desequilíbrio de ligação 

com os quatros polimorfismos já referidos no VDR) é o único, conhecido, que provoca 

alterações na proteína. Este vai criar um novo local de iniciação da transcrição, dando 

origem a uma proteína de tamanho diferente; está associado a diferenças na mineraliza-

ção óssea [163]. Estudos sugerem que o genótipo VDR FF, por ser mais eficiente na 

absorção do cálcio, conduz a níveis mais elevados de chumbo no sangue [164]. 
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5.4 Identificação de Single Nucleotide Polymorphisms 

A detecção de SNPs tem por base duas grandes áreas: a análise do genoma para a 

descoberta de novos SNPs (scanning) e a identificação de polimorfismos já conhecidos, a 

genotipagem (screening). 

A genotipagem, processo de identificação do genótipo ou, neste caso, dos alelos pre-

sentes numa amostra, compreende três partes: a reacção bioquímica, que forma produ-

tos específicos (geralmente, amplificação do alvo), o procedimento de detecção para 

identificar esses produtos (discriminação alélica) e a identificação em si (Figura 10). 

Dependendo dos processos, estes passos podem ser combinados ou executados em 

paralelo. 

 

 

Figura 10: Sequência de trabalho para a genotipagem de SNPs. Os protocolos típicos são compostos por três 

partes: amplificação do alvo, discriminação alélica e identificação.  

(Adaptado de Chen e Sullivan, [165]). 

 

5.4.1 Amplificação do fragmento de ADN alvo 

Comparado com o número total de pares de bases existentes no genoma humano, o 

alvo da genotipagem, que pode ter apenas algumas centenas, representa uma fracção 

muito pequena. É precisamente por isso que a maior parte das técnicas de genotipagem 

começa com a amplificação dos fragmentos de interesse, sendo o método mais usado a 

reacção em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR). 
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Durante o PCR, o calor separa a cadeia dupla de ADN e, depois, cada uma das 

cadeias é copiada com uma ADN polimerase e oligonucleótidos iniciadores termoestáveis 

(primers). Este processo pode repetir-se 30 a 40 vezes; no final, a quantidade de frag-

mentos do ADN alvo aumentou cerca de 109 ou mais. 

 

As técnicas que utilizam este passo são onerosas e pouco eficientes para utilização 

em grande escala. Com o PCR também é possível amplificar mais do que um fragmento 

alvo em cada reacção – Multiplex PCR – mas torna-se menos eficiente (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Comparação entre o PCR de um único fragmento (Single PCR) e o Multiplex PCR. 

Método 
Taxa de sucesso da  

amplificação (%) 
(a)

 

Taxa de sucesso da 

genotipagem (%) 
(b)

 

Single PCR 85 >95 

Multiplex PCR 50-70 60-80 

(a) A taxa de sucesso da amplificação refere-se à quantidade de amostras correctamente amplificadas 

(incluindo a amplificação por igual de todos os fragmentos alvo). 

(b) Taxa de sucesso da genotipagem se refere à quantidade de amostras que, após submetidas ao 

PCR, são correctamente genotipadas. 

 

5.4.2 Discriminação alélica: Hibridação e extensão por primers 

A discriminação alélica é o passo nuclear da genotipagem, consistindo em reacções 

que vão produzir produtos específicos para cada alelo. Se o mecanismo seleccionado 

não interferir com o processo de amplificação do fragmento alvo, estes podem ser combi-

nados. Dos métodos moleculares existentes, dois grupos servem-se da versatilidade da 

enzima Taq ADN polimerase nos seus ensaios, são eles: hibridação de uma sonda espe-

cífica para o alelo e extensão por primers (Figura 11). 

5.4.2.1 Hibridação 

São desenhadas sondas específicas para cada alelo, que vão hibridar com a 

sequência alvo, mas apenas quando a correspondência entre as duas sequências for 

perfeita. A sequência das sondas é idêntica, variando apenas numa base, que corres-

ponde ao SNP. 

FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)  

A transferência de energia entre fluoróforos ocorre quando estes estão próximos 

entre si, devido ao facto do espectro de emissão de um se sobrepor ao espectro de exci-

tação do outro. Quando estes se afastam, é detectada a emissão de fluorescência por 



Polimorfismos genéticos: ALAD e VDR 

 

52 
 

PCR em tempo real, podendo ser usada para quantificar o ADN, já que a emissão de 

fluorescência é proporcional à quantidade de ADN que se está a formar. 

 

 

Figura 11: Técnicas de discriminação alélica. (A) Hibridação. (B) Extensão por 

primers. 

 

 

Das técnicas que se baseiam neste princípio, são de destacar: 

a) Sonda TaqMan: cada uma das sondas tem dois fluoróforos (um em cada 

extremidade); este ensaio é baseado na actividade 5’nuclease da Taq ADN 

polimerase, que vai hidrolisar a ligação da sonda ao alvo, possibilitando a 

emissão de fluorescência pelo fluoróforo repórter aquando da extensão da 

nova cadeia de ADN [166]. 
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b) Molecular Beacon: ao contrário das sondas TaqMan, que são lineares, estas 

sondas têm uma estrutura em ansa devido às extremidades complementares. 

Quando a sonda encontra a sequência alvo vai emparelhar, emitindo fluores-

cência [167]. 

Chips de ADN (Microarrays) 

Método útil para analisar grandes amostras e vários SNPs em simultâneo. Várias 

sondas de ADN, com sequências conhecidas, são fixadas num suporte sólido. As molé-

culas alvo de ADN são marcadas com fluoróforos e postas em contacto com as sondas. 

No fim, procede-se à lavagem do suporte, ficando apenas os fragmentos de ADN que se 

ligaram às sondas complementares. Por detecção da marcação das moléculas, e saben-

do a localização de cada sonda, é possível determinar a sequência dos fragmentos de 

ADN. 

5.4.2.2 Extensão por primers 

Este método de discriminação alélica baseia-se na capacidade da enzima Taq ADN 

polimerase em adicionar bases complementares à sequência de uma cadeia molde. 

Minissequenciação 

O primer vai emparelhar imediatamente antes do SNP para se dar a incorporação de 

um ddNTP (didesoxinucleótido trifosfato). Segundo o método de detecção escolhido, a 

base pode estar ou não marcada [168]: 

a) MALDI-TOF MS: usa ddNTPs não marcados, detectando qual a base incorpo-

rada por comparação dos pesos moleculares dos produtos da reacção de 

minissequenciação. 

b) Microarray: neste caso, os ddNTPs têm marcações fluorescentes. 

Pirossequenciação 

Nesta técnica, as moléculas de ADN de cadeia simples estão emparelhadas com os 

primers. A esta mistura adiciona-se Taq ADN polimerase, ATP sulfurilase, luciferase e 

apirase. Depois, adiciona-se um nucleótido de cada vez. Caso este seja complementar à 

cadeia será incorporado, provocando a libertação do pirofosfato. Este vai ser convertido 

em ATP pela ATP sulfurilase; a luciferase vai usar este ATP para gerar um sinal luminoso 

quantificável (será tanto maior quantas mais bases forem incorporadas de cada vez) 

[168]. A enzima apirase vai degradar os nucleótidos não incorporados e o ATP, para que 

possa ser adicionado à reacção um novo nucleótido. Neste caso, além do SNP, este tipo 

de sequenciação permite conhecer as regiões flanqueadoras do polimorfismo. 
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Extensão segundo o alelo específico 

A última base de cada primer é complementar com o SNP (é preciso um primer 

específico para cada alelo). Caso a extremidade 3’ do primer não seja complementar, a 

Taq ADN polimerase não vai fazer a extensão da cadeia. O produto de reacção pode ser 

detectado pela emissão de fluorescência dos nucleótidos marcados [168]. 
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Objectivos do estudo 

Como ferramenta no processo de avaliação de risco de exposição a agentes tóxicos, 

os biomarcadores são de uma utilidade incalculável. Enquanto uns servem para avaliar a 

concentração em meios biológicos do tóxico ou seus efeitos pré-clínicos (antes do indiví-

duo desenvolver sintomatologia), outros há, os biomarcadores de susceptibilidade, que 

permitem saber se o indivíduo é mais ou menos susceptível aos efeitos do tóxico; é este 

o caso dos polimorfismos genéticos. 

 

O objectivo principal deste trabalho foi determinar qual a frequência de dois polimor-

fismos genéticos (genes ALAD e VDR) relacionados com a toxicocinética do chumbo em 

trabalhadores ocupacionalmente expostos ao metal, na região Norte de Portugal. 

 

A genotipagem do ALAD (MspI) foi realizada por PCR em tempo real, tendo sido 

necessário desenvolver um protocolo para a aplicação desta técnica ao polimorfismo em 

causa. Para o VDR (BsmI) recorreu-se à técnica de RFLP. 

 

Secundariamente, avaliou-se a possível influência dos dois polimorfismos nos níveis 

do biomarcador de exposição PbS (chumbo no sangue) e do biomarcador de efeito ALAU 

(ácido δ-aminolevulínico na urina). 
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1 Desenho experimental geral 
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2 Preparação das amostras 

2.1 População analisada 

As amostras de sangue foram recolhidas por venopunctura, como parte do processo 

de monitorização de exposição ocupacional ao chumbo em trabalhadores de várias 

empresas da região Norte de Portugal Continental (Tabela 6). Além das amostras de 

sangue, também estavam disponíveis os valores dos biomarcadores PbS e ALAU. 

 

Tabela 6: População em estudo. 

Composição da população em estudo 

n 304 

Homens 220 

Mulheres 84 

 

2.2 Extracção de ADN genómico 

O ADN foi extraído a partir de 1,5 ml de sangue total, com recurso ao Perfect Pure ™ 

DNA Blood Kit e foi seguido o protocolo fornecido no kit para purificação de ADN a partir 

de 0,4 a 10 ml de sangue total congelado. 

O ADN purificado foi armazenado a uma temperatura de -20 ºC. 

3 Genotipagem do polimorfismo BsmI no gene VDR por RFLP 

Os polimorfismos genéticos podem criar ou abolir locais de corte de enzimas de res-

trição. A digestão com a enzima dá origem a fragmentos de diferentes tamanhos que 

podem ser separados por electroforese, estes fragmentos são conhecidos por RFLPs 

(Restriction Fragment Length Polymorphisms). 

O protocolo de genotipagem deste polimorfismo assenta em dois passos: amplifica-

ção dos fragmentos de interesse do gene VDR por PCR, seguido da digestão do produto 

de PCR com a enzima de restrição BsaMI (isosquizómero da enzima BsmI, ambas reco-

nhecem a mesma sequência de corte). Os fragmentos foram separados num gel de aga-

rose 2% (p/v) e os genótipos foram identificados. 
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3.1 PCR 

A reacção em cadeia da polimerase foi realizada com os seguintes primers [92]: 

Forward 5’-CAACCAAGACTACAAGTACCGCGTCAGTGA-3’ 

Reverse 5’-AACCAGCGGGAAGAGGTCAAGGG-3’ 

 

A mistura de reacção usada e as condições do PCR estão descritos na Tabela 7 e na 

Tabela 8, respectivamente. Para cada reacção, usou-se 5 µL de ADN extraído. O termo-

ciclador usado foi o Biotech Primus (MWG). Com estes primers são amplificados frag-

mentos com 825 pb. 

 

Tabela 7: Mistura de reacção usada para realizar o PCR, num volume total 

de reacção de 50 µL (45 µL mistura de reacção+5 µL ADN genómico). 

Mistura de reacção Volume (µL) 

Água (Molecular Biology Grade, Eppendorf) 27,75 

Buffer Green Go Taq 5x (Promega) 10,00 

MgCl2 - 25 mM (Promega) 4,00 

dNTPs – 10 mM (Promega) 1,00 

primer F (Thermo Electron) 1,00 

primer R (Thermo Electron) 1,00 

Taq polimerase - 5 u/µl (Promega) 0,25 

ADN genómico 5,00 

Volume Total 50,00 

 

 

 

Tabela 8: Programa de PCR para amplificação do fragmento de interesse no gene VDR. 

Ciclo (n.º repetições) Passo Temperatura (ºC) Tempo (minutos) 

1 (1x) Desnaturação 95 5 

2 (35x) 

Desnaturação 95 0,5 

Emparelhamento 60 0,5 

Extensão 72 0,5 

3 (1x) Extensão 72 5 

 

 



Material e Métodos 

 

61 
 

3.2 Ensaio de restrição 

Os fragmentos resultantes da amplificação foram sujeitos a digestão com a enzima 

de restrição BsaMI, num banho a 65 ºC, durante 3 horas. Usou-se 1 µL de produto de 

PCR em cada reacção (mistura descrita na Tabela 9). 

 

Tabela 9: Mistura para o ensaio de digestão com a enzima BsaMI, num 

volume total de 20 µL (19 µL de mistura de reacção+1 µL de ADN amplifi-

cado). 

Mistura de reacção Volume (µL) 

Água (Molecular Biology Grade, Eppendorf) 16,3 

Buffer D - 10x (Promega) 2,0 

BsaMI - 20 u/µl (Promega) 0,5 

BSA acetilada – 10mg/ml (Promega) 0,2 

ADN amplificado 1,0 

Volume Total 20,0 

 

3.3 Identificação do polimorfismo BsmI 

Procedeu-se à electroforese dos produtos de digestão num gel de agarose (Bioline) a 

2% (p/v), preparado com TBE 0,5x (Eppendorf), sob uma corrente de 80 V, durante         

1 hora. De seguida, o gel foi posto a corar numa solução de TBE 0,5x com brometo de 

etídio a 4%, durante 1 hora. O marcador de pesos moleculares (escada de ADN) usado 

foi de 100 pb (Fisher BioReagents). A electroforese ocorreu numa tina horizontal       

(BioRad), em tampão TBE 0,5x.  

As bandas de ADN foram observadas com luz UV no aparelho Gel Doc 2000      

(BioRad), tendo sido identificados os genótipos VDR BB (825 pb), VDR bb (650-175 pb) e 

VDR Bb. 
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4 Genotipagem do polimorfismo MspI no gene ALAD 

Devido às dificuldades geradas na aplicação do método RFLP (semelhante ao usado 

para o VDR) a este polimorfismo, desenvolveu-se um novo método que utiliza uma das 

técnicas mais promissoras no campo da identificação de SNPs: PCR em tempo real. Este 

método vem simplificar em muito a identificação de polimorfismos, pois permite monitori-

zar, em tempo real e com recurso a sondas fluorescentes específicas para cada SNP, a 

acumulação de um produto em particular. Isto é feito através de instrumentos acoplados 

ao aparelho de PCR que medem as alterações na fluorescência emitida pela sonda den-

tro de cada poço de reacção, ao longo dos ciclos. 

Questões preliminares 

Foi necessário criar um protocolo para a aplicação desta técnica ao polimorfismo em 

questão dado que, salvo melhor conhecimento, é uma técnica não descrita na literatura. 

4.1 Desenho dos primers e das sondas 

Inicialmente, procedeu-se ao desenho dos primers e das sondas (Tabela 10). Para 

tal, recorreu-se ao software Beacon Designer™ 7. A sonda que emparelha com o alelo 

correspondente ao polimorfismo ALAD 1 denomina-se sonda AAG e está marcada com o 

fluoróforo FAM. Em relação à que vai emparelhar com o alelo variante –ALAD 2- deu-se o 

nome de sonda AAC e está marcada com o fluoróforo Cy5. FAM e Cy5 (BioRad) foram 

escolhidos devido aos diferentes comprimentos de onda em que emitem a sua fluores-

cência (515 e 670 nm, respectivamente). Os primers e as sondas foram produzidas pela 

Eurofins MWG Operon (Alemanha). 

 

Tabela 10: Sequência nucleotídica dos primers e das sondas. 

primer forward 5’-CTTCCTTCAACCCCTCTA-3’ 

primer reverse 5’- GATCAAGACACAGCGTAG-3’ 

Sonda AAG 5’- FAM- TGGTGTGAAG1CGGCTGGA-BHQ1-3’ 

Sonda AAC 5’-Cy5- TGGTGTGAAC1CGGCTGGA-BHQ2-3’ 

1 Base que difere na sequência das duas sondas. 

4.1.1 Escolha dos fluoróforos 

A emissão de fluorescência decresce com o aumento da temperatura, devido ao 

aumento das colisões. Este processo de supressão colisional ocorre devido à transferên-

cia de energia entre as moléculas excitadas e o solvente ou outros solutos em solução 

(conversão externa). Devido ao grande decréscimo na emissão de fluorescência por par-
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te do fluoróforo Cy5, que representa quase metade da fluorescência emitida pelo FAM 

aos 62ºC (Figura 12), eles estavam presentes na solução numa proporção de 2:1 (a con-

centração da sonda Cy5 era o dobro da sonda FAM). 

 

 

Figura 12: Efeito da temperatura na emissão de fluorescência. Enquanto o FAM é moderadamente afectado (à 

temperatura de emparelhamento apenas perde 30 %), o Cy5 é dos fluoróforos que sofre um maior decréscimo de 

emissão de fluorescência com o aumento de temperatura (aos 62ºC, apenas emite 40% de fluorescência). 

 

4.2 Obtenção do controlo positivo para a sonda AAC 

Uma outra questão que se colocou foi em relação à necessidade de usar um controlo 

positivo para cada sonda: um homozigótico ALAD 1-1 para a sonda marcada com FAM e 

um homozigótico ALAD 2-2 para a sonda marcada com Cy5. Contudo, e como não havia 

ADN genómico para este último, foi necessário traçar uma estratégia para obter o frag-

mento de ADN com o alelo AAC (ALAD 2) (Figura 13). Resumidamente, procedendo à 

amplificação por PCR do gene de interesse de um indivíduo heterozigótico, obtém-se 

estatisticamente 50% de fragmentos de ADN com alelo AAC e 50% de fragmentos de 

ADN com alelo AAG (ALAD 1). A inserção destes fragmentos amplificados na proporção 

50:50 em plasmídeos permite obter, na mesma proporção, plasmídeos com o alelo AAC 

ou o alelo AAG. 
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Figura 13: Desenho experimental para a obtenção do controlo positivo para a sonda AAC. 

 

4.2.1 Plasmídeo pGEM-T Easy 

O vector pGEM-T Easy (Promega), apresentado na Figura 14, foi usado para a clo-

nagem dos produtos obtidos por reacção de polimerase em cadeia (PCR). Como é 

comercializado na forma linear e possui timinas nas extremidades, os produtos de PCR 

que possuem nas suas extremidades resíduos de adeninas, podem ser ligados directa-

mente por complementaridade ao vector pGEM-T Easy através de uma ligase. 

O plasmídeo pGEM-T Easy, com 3015 pb, contém um local de clonagem (MCS –

multiple cloning site) com vários locais de corte para diferentes enzimas de restrição, no 

qual se encontra também o local de inserção por complementaridade com resíduos de 

timina. Este plasmídeo possui ainda a origem de replicação do fago f1, o promotor da 

ARN polimerase T7 e da ARN polimerase SP6, o gene que confere resistência a ampicili-

na (Ampr), o codão inicial do lacZ e a sequência do operão Lac. O MCS encontra-se no 

meio do gene que codifica para a β-galactosidase e, quando há inserção de ADN, o gene 

é interrompido, deixando de existir transcrição. Assim, quando se procede ao crescimento 

dos clones em meio LB-agar suplementado com 5-Bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-

galactopiranosideo (X-Gal) e isopropil-β-D-tiogalacto- piranosídeo (IPTG), surgem     
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colónias de cor branca. Quando a inserção não ocorre, o vector vai, recircularizar. As 

colónias apresentam cor azul devido à degradação do Xgal pela actividade enzimática da 

β-galactosidase, induzida pela presença de IPTG no meio, que produz um precipitado de 

cor azul. 

 

Figura 14: Representação do mapa circular do vector pGEM-T Easy (Promega). 

4.2.2 Ligação ao plasmídeo 

Para a reacção de ligação ao vector pGEM-T Easy usou-se 2 µl da amostra purifica-

da de ADN (de um indivíduo heterozigótico) amplificado por RT-PCR (a purificação do 

produto de PCR foi realizada com o kit illustra™ GFX™ PCR DNA and Gel Band Purifica-

tion Kit, da GE Lifescience, seguindo as instruções do fabricante). Aos 2 µl da amostra 

adicionou-se 1 µl do vector pGEM-T Easy, 5 µl de tampão da enzima ADN ligase 2x 

(Promega) e 1 µl (3u/ µl) de enzima DNA T4 Ligase (Promega), perfazendo um volume 

final de 10 µl. Esta reacção ocorreu à temperatura ambiente. 

4.2.3 Preparação de células competentes 

Preparou-se 10 ml de uma pré-cultura da estirpe de Escherichia coli (E. coli) XL1, e 

deixou-se crescer durante a noite a 37 ºC. Inocularam-se 100 ml de meio LB, com 1 ml da 

pré-cultura e incubou-se a 37 ºC durante cerca de 3 horas. A cultura foi colocada em gelo 

durante 5 minutos e procedeu-se à recolha das células por centrifugação a 4000 rpm, 

4ºC, durante 5 minutos. 
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Ressuspendeu-se o pellet celular em tampão frio TFB1 (30 ml para culturas de 100 

ml) (Tabela 11), deixando-se a suspensão em gelo durante 90 minutos. Centrifugou-se a 

4000 rpm, 4 ºC, durante 5 minutos. O pellet foi ressuspendido em 4 ml de tampão frio 

TFB2 e prepararam-se alíquotas de 100-200 µl, tendo-se armazenado a -80 ºC. 

 

Tabela 11: Composição dos tampões TFB1 e TFB2 usados na preparação de células competentes. 

Composição dos tampões 

TFB1 
100 mM RbCl, 50 mM MnCl

2
, 30 mM Acetato de potássio, 10 mM CaCl

2
, 15% glice-

rol, pH 5.8 

TFB2 10 mM MOPS, 10 mM RbCl, 75 mM CaCl
2
, 15% glicerol, pH 6.8 

 

4.2.4 Transformação das bactérias 

Juntou-se 100 µl de células E. coli competentes com 10 µl da mistura da ligação e 

incubou-se em gelo durante 20 minutos. Efectuou-se um choque térmico a 42 ºC, durante 

2 minutos, e voltou-se a incubar em gelo por 1 minuto. Adicionou-se 500 µl de meio LB e 

incubou-se durante 1 hora e 30 minutos, a 37ºC. Plaqueou-se 200 µl da mistura em pla-

cas LB/ampicilina/IPTG/X-Gal (100 µg/ml ampicilina, 1 mM IPTG e 42.5 µg/ml X-Gal). 

Os transformantes que apresentavam cor branca foram repicados para culturas líqui-

das de LB/Ampicilina e, posteriormente procedeu-se à extracção do ADN plasmídico com 

o kit WizardR Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega) seguindo as instru-

ções fornecidas pelo fabricante. 

 

4.2.5 Confirmação dos transformantes 

A confirmação dos transformantes foi obtida por PCR do ADN plasmídico extraído de 

quatro colónias positivas. As condições de PCR – mistura de reacção e programa de 

PCR- encontram-se descritas nas tabelas 12 e 13, respectivamente.  

 

Foram usados os oligonucleótidos iniciadores (primers) desenhados para o PCR em 

tempo real. Os produtos de PCR foram submetidos a electroforese em gel de agarose a 

3% (p/v), preparado com tampão TBE 0,5x. Foi usado o marcador de peso molecular Low 

Range DNA ladder 50 bp to 1kb linear scale (Jena Bioscience). A electroforese ocorreu 

em tina horizontal (BioRad), a 90 V, em tampão TBE 0,5x. 

Os géis foram visualizados com luz UV no aparelho Gel Doc 2000 (BioRad), após 

serem corados com brometo de etídio (4%). 
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Tabela 12: Mistura de reacção usada para realizar o PCR, num volume total de 50 µl. 

Mistura de reacção Volume (µl) 

Água (Molecular Biology Grade, Eppendorf) 36,75 

Buffer D – 10x (Promega) 5,00 

dNTPs – 10mM (Promega) 3,00 

MgCl
2
 – 25mM (Promega) 1,00 

Primer F – 100pmol/ µl (Thermo Electron) 1,00 

Primer R – 100 pmol/ µl (Thermo Electron) 1,00 

TaqPolimerase – 5 u/µl (Promega) 0,25 

ADN plasmídico 2,00 

Volume total 50,00 

 

 

 

Tabela 13: Programa de PCR para amplificação dos fragmentos inseridos nos plasmídeos clonados. 

Ciclo (n.º repetições) Passo Temperatura (ºC) Tempo (minutos) 

1 (1x) Desnaturação 95 2 

2 (35x) 

Desnaturação 95 1 

Emparelhamento 55 0,5 

Extensão 72 1 

3 (1x) Extensão 72 5 

 

4.3 Identificação dos plasmídeos com fragmento AAC 

Os produtos de PCR obtidos do passo de “Confirmação de transformantes” foram 

submetidos a um ensaio de restrição com a enzima MspI. A reacção ocorreu num banho 

a 37ºC e teve a duração de 3 horas (a mistura de reacção encontra-se descrita na Tabela 

14. 

 

Tabela 14: Mistura de reacção usada para realizar o ensaio de restrição dos 

fragmentos de ADN obtidos por PCR do ADN plasmídico. 

Mistura de reacção Volume (µl) 

Água (Molecular Biology Grade, Eppendorf) 8,5 

Buffer B – 10x (Promega) 2,5 

MspI – 10 u/µl (Promega) 4,0 

ADN amplificado 10,0 

Volume total 25,0 
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4.3.1 Sequenciação 

Os resultados obtidos por RFLP foram confirmados por sequenciação na Eurofins 

MWG Operon (Alemanha). As sequências obtidas foram analisadas através da ferramen-

ta BLASTN (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

4.4 RT-PCR (PCR em tempo real) 

A discriminação alélica para este polimorfismo foi realizada por detecção da fluores-

cência emitida pelas sondas AAC e AAG. Durante as fases de emparelhamento do PCR, 

a sonda, no caso de ser complementar à sequência alvo do fragmento que está a ser 

amplificado, vai emparelhar com ele. Depois, à medida que a nova cadeia vai sendo pro-

duzida, a ligação sonda-alvo vai ser clivada pela Taq ADN polimerase, o que faz com que 

o fluoróforo repórter se afaste da molécula quencher, que está a impedir a emissão natu-

ral de fluorescência (Figura 15). Como tal, por cada ciclo de amplificação, a intensidade 

do sinal de fluorescência emitida vai ser proporcional à quantidade de ADN alvo. 

 

 

 

Figura 15: Representação esquemática do funcionamento das sondas usadas. Esta sonda tem o fluoróforo na 

extremidade 5’ (R), cuja fluorescência está a ser absorvida pelo quencher (Q) na extremidade 3’. Por hidrólise da 

sonda, causada pela actividade de exonuclease da TaqDNA polimerase quando está a realizar a extensão da nova 

cadeia, estas duas moléculas afastam-se o suficiente para que possa ser detectada a emissão de fluorescência. 

 

Após a obtenção dos primers, das sondas fluorescentes e dos respectivos controlos 

negativos, procedeu-se à optimização das condições do RT-PCR, de modo a ser possível 

identificar os alelos presentes em cada amostra através da medição da fluorescência 
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emitida. Deste processo resultaram a mistura de reacção e o programa de RT-PCR des-

critos nas tabelas 15 e 16, respectivamente. 

O termociclador usado foi o iCycler iQ RealTime PCR (BioRad), com o iCycler Optical 

Module (BioRad). 

 

Tabela 15: Composição da mistura de reacção usada para 

o PCR em tempo real. 

Mistura de reacção Volume (µL) 

iQ Supermix ® (BioRad) 10,0 

Água (Eppendorf) 5,2 

primer F – 100 pmol/µl 0,8 

primer R – 100 pmol/µl 0,8 

Sonda AAG – 100 pmol/µl 0,4 

Sonda AAC – 100 pmol/µl 0,8 

ADN genómico 2,0 

Volume Total 20,0 

 

Tabela 16: Programa do PCR em tempo real. 

Ciclo (n.º repetições) Passo Temperatura (ºC) Tempo (minutos) 

1 (1x) Desnaturação 95 3 

2 (40x) 

Desnaturação 95 0,5 

Emparelhamento 62 0,5 

Extensão 72 0,5 

3 (1x) Extensão 72 5 

 

 

A discriminação alélica foi realizada com o iCycler iQ Optical System Software,     

versão 3.1. 

Para confirmar os resultados obtidos, algumas amostras foram sujeitas ao PCR con-

vencional, seguido de um ensaio de restrição com a enzima MspI. Foram utilizados os 

seguintes primers:  

 

 

 

 

Primer F 5’ AGACAGACATTAGCTCAGTA 3’ 

Primer R 5’ GGCAAAGACCACGTCCATTC 3’ 
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Os produtos de restrição foram visualizados em gel de agarose 2% (p/v), após colo-

ração com brometo de etídio (4%). 

5 Análise estatística 

Para avaliar o equilíbrio de Hardy-Weinberg da distribuição genotípica dos genes 

ALAD e VDR utilizou-se o teste χ2, com um nível de significância de 5%. 

 

Para testar a normalidade das variáveis dependentes (plumbémia e ALA na urina), foi 

usado o teste Kolmogorov-Smirnov, tendo-se verificado que estas não têm uma distribui-

ção normal. Para avaliar as diferenças relativas aos valores dos biomarcadores de expo-

sição PbS e de efeito ALAU em função dos genótipos estudados, utilizou-se o teste 

Mann-Whitney para comparar dois grupos e o teste Kruskall-Wallis, quando se estava a 

comparar os valores dos biomarcadores em mais de dois grupos, com o programa SPSS 

Statistics 18 (Figura 16), ambos os testes com um nível de significância de 5%: 

 

 

 

Figura 16: Análise estatística para avaliar as possíveis influências dos genótipos ALAD e VDR nos biomarcadores 

plumbémia e ALAU. (A) Influência dos genótipos ALAD 1-1 e ALAD 1-2; teste Mann-Whitney. (B) Influência dos 

genótipos VDR bb, VDR Bb e VDR BB; teste Kruskall-Wallis. (C) Influência da combinação dos diferentes genótipos 

estudados; testes Mann-Whitney e Kruskall-Wallis. 
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1 Polimorfismo BsmI do gene VDR 

O amplificado, produto da reacção em cadeia da polimerase, com 825 pb (Figura 17) 

foi sujeito a uma digestão enzimática com a endonuclease de restrição BsaMI. Esta vai 

cortar o ADN de cadeia dupla ao reconhecer a seguinte sequência:  

 

 

 

O polimorfismo BsmI caracteriza-se pela troca nucleotídica de A para G, sendo que, o 

alelo VDR B não possui local de corte para esta enzima: em vez de 3’ CTTACG 5’ (como 

o alelo VDR b), tem 3’ CTTACA 5’ (Figura 18). Assim sendo, é possível diferenciar este 

polimorfismo por RFLP. 

 

 

Figura 17: ADN amplificado (fragmentos com 825 pb) a partir de ADN genómico por PCR, corrido em gel de agaro-

se (2%), corado com brometo de etídio (4%). Escada de ADN: 10 bandas em intervalos de 100 pb: 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000 pb. 

 

 

 

Figura 18: Mapa de restrição dos fragmento amplificados do gene VDR, usando a enzima BsaMI. (1) Apenas o alelo 

VDR b tem um local de corte para esta enzima. (2) O alelo VDR B não sofre restrição. 

5’ GAATG CN▼3’ 

3’ CTTAC▲GN 5’ 
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Figura 19: Digestão enzimática do produto de PCR que contém o SNP reconhecido pelas enzimas BsmI e BsaMI 

(pista 1: escada de ADN de 100 pb; pista 2: controlo negativo; pista 3: genótipo Bb, fragmentos de 825, 650 e 175 

pb; pistas 4 e 6: genótipo BB, só fragmentos com 825 pb; pista 5: genótipo bb, fragmentos 650 e 175 pb). 

 

 

Por análise dos fragmentos de restrição nos géis de agarose (Figura 19), foi possível 

determinar a frequência dos genótipos VDR BB, Bb e bb na população em estudo, apre-

sentada na Tabela 17, sendo que a frequência do alelo VDR B é 0,496 e a do VDR b é 

0,501. A distribuição observada está em equilíbrio Hardy-Weinberg (χ2= 0,001; p=0,974). 

 

 

Tabela 17: Frequência dos genótipos VDR bb, Bb e BB na população em estudo e a frequência esperada. 

Genótipo Frequência (%) Frequência esperada
 (1)

 (%)
 

bb 77,0 (25,3%) 77,2 (25,4%) 

Bb 152,0 (50,0%) 152,0 (50,0%) 

BB 75,0 (24,7%) 74,8 (24,6%) 

Total indivíduos            304,0 (100,0%)               304,0 (100,0%) 

(1)
 Frequência calculada com base nas frequências alélicas. 
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2 Polimorfismo MspI do gene ALAD 

Os plasmídeos das colónias de E.coli transformadas foram submetidos a PCR, usan-

do os primers desenhados para o PCR em tempo real, que originam fragmentos com  

103 pb (Figura 20-A). Para seleccionar quais as amostras que seriam enviadas para 

sequenciação, foi realizada de seguida a restrição destes fragmentos com a enzima 

MspI. Como cada colónia de bactérias apenas continha plasmídeos com o alelo ALAD 1 

(AAG) ou com o alelo ALAD 2 (AAC) (nunca os dois em simultâneo), os fragmentos de 

ADN genómico inseridos, amplificados por PCR e sujeitos a restrição, formaram bandas 

semelhantes às observadas para os indivíduos homozigóticos ALAD 1 ou 2 (Figura 20-B). 

Nos fragmentos obtidos por PCR com estes primers sobre os plasmídeos isolados, a 

enzima MspI pode, ou não, cortar o fragmento, dependendo da base presente. Caso se 

trate do alelo ALAD 1 (G), a enzima não vai cortar, já se for o alelo ALAD 2 (C), a MspI 

vai reconhecer um local de corte e produzir dois fragmentos (46pb+57pb): 
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Figura 20: Gel de agarose 3% (p/v) (A) Fragmentos de ADN amplificados a partir do ADN plasmídico. As bandas do 

marcador de peso molecular (pista 3) têm os seguintes tamanhos (pb): 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 

e 1000. (B) Produtos resultantes da restrição dos fragmentos amplificados por PCR com a enzima MspI (pistas 1 e 

2: alelo AAG, fragmentos com 103 pb; pista 3: escada de ADN: semelhante à usada no gel A; pistas 4 e 5: alelo 

AAC, duas bandas com fragmentos de 46 pb e 57 pb). 

 

Após a restrição, duas amostras, correspondentes ao alelo ALAD 1 e ALAD 2, foram 

enviadas para sequenciação, tendo-se confirmado os resultados anteriormente obtidos 

(Figura 21). 

 

 

Figura 21: Sequenciação do ADN (fragmentos inseridos nos plasmídeos). Estão assinaladas com setas a bases 

polimórficas, sendo que o resultado da sequenciação foi dado em reverse complement. (A) Fragmento correspon-

dente ao alelo ALAD 2 (AAC). (B) Fragmento correspondente ao alelo ALAD 1 (AAG). 
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2.1 RT-PCR 

A emissão de fluorescência foi quantificada e traduzida nos gráficos que se seguem 

(obtidos após eliminação do ruído de fundo, ou seja, da fluorescência residual emitida 

pelas sondas não emparelhadas) (Figura 22). 

 

 

Figura 22: Gráficos de emissão de fluorescência ao longo dos ciclos de PCR. (A) Quantificação da fluorescência 

emitida pela sonda AAG-FAM; tendo em conta que cada amostra foi analisada em duplicado, os números represen-

tam: 1- controlo positivo (ADN plasmídico- alelo ALAD 1); 2- ADN genómico homozigótico ALAD 1-1; 3- ADN hete-

rozigótico ALAD 1-2; 4- controlo negativo (ADN plasmídico – alelo ALAD 2) e branco (sem ADN) (linhas estão 

sobrepostas). (B) Quantificação da fluorescência emitida pela sonda AAC-Cy5: 1- controlo positivo para esta son-

da (ADN plasmídico – alelo ALAD 2); 2- ADN genómico heterozigótico ALAD 1-2; 3: controlo negativo para esta 

sonda (ADN plasmídico – alelo ALAD 1) e branco (sem ADN) (linhas estão sobrepostas). 

 

 

Nestes gráficos, a linha horizontal a tracejado representa um limiar, momento a partir 

do qual o sistema começa a detector um aumento do sinal de fluorescência associado a 
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um aumento exponencial do produto de PCR durante a fase log-linear. Com base nestas 

quantificações (intensidade do sinal de fluorescência emitido no ciclo correspondente ao 

limiar), o próprio software realiza a análise de discriminação alélica (Figura 23). 

 

 

Figura 23: Discriminação alélica das amostras analisadas. Amostras: ( ) ADN plasmídico com o fragmento do 

alelo ALAD 1 e ADN genómico homozigótico ALAD 1-1; ( ) ADN genómico heterozigótico; ( ) ADN plasmídico 

com o fragmento do alelo ALAD 2; ( ) Branco (sem ADN). 

 

O PCR convencional com os primers usados originou fragmentos com 917 pb, que 

foram clivados pela enzima MspI segundo o mapa de restrição apresentado na Figura 24. 

 

 

Figura 24: Mapa de restrição dos fragmentos amplificados do gene ALAD, usando a enzima MspI. 
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Os produtos de PCR e, posteriormente, do ensaio de restrição, foram visualizados 

em gel de agarose a 2% (p/v) (Figura 25), confirmando a discriminação alélica realizada 

por análise da quantificação da fluorescência emitida pelas sondas. 

 

 

Figura 25: Gel 2% (p/v) agarose. (A) Pistas: 1, 2, 4 e 5: produto de amplificação do gene ALAD por PCR (917 pb); 

pista 3: marcador de peso molecular de 100 pb (igual ao usado na figura B). (B) Digestão do produto de PCR por 

restrição com a enzima MspI; pista 1: marcador de peso molecular de 100 pb; pista 2: ADN de indivíduo homozigó-

tico ALAD 1-1 (584+158+139 pb); pistas 3, 4 e 5: ADN genómico de indivíduos heterozigóticos ALAD 1-2 

(583+513+158+139 pb). Além destas bandas visíveis, a restrição dos alelos ALAD 1 e 2 forma ainda fragmentos 

com 36 pb, e a restrição do alelo ALAD 2 também origina fragmentos com 71 pb (ambos não visíveis no gel de 

agarose a 2%). 

 

 
Dos 304 indivíduos, apenas foi possível proceder à genotipagem de 295 amostras, 

estando a frequência observada (Tabela 18) sob equílibrio de Hardy-Weinberg              

(χ2 =1,733; p=0,188). A frequência alélica é 0,929 para o alelo ALAD 1 e 0,071 para o 

ALAD 2. 
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Tabela 18: Frequência observada dos genótipos ALAD 1-1, 1-2 e 2-2 e frequência esperada. 

Genótipo Frequência (%) Frequência esperada 
(1)

 (%) 

1-1 253,0 (85,8%) 254,6 (86,3%) 

1-2 42,0 (14,2%) 38,9 (13,2%) 

2-2 0,0 (0,0%) 1,5 (0,5%) 

Total indivíduos 295,0 (100,0%) 295,0 (100,0%) 

(1) 
Frequências calculadas com base nas frequências alélicas. 
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3 Influência dos polimorfismos MspI (ALAD) e BsmI (VDR) nos 

níveis dos biomarcadores PbS e ALAU 

3.1 Influência do polimorfismo BsmI (VDR) 

Os valores médios de PbS e ALAU, em função dos genótipos do gene VDR estuda-

dos, estão apresentados na  Tabela 19. 

É possível verificar que os indivíduos VDR BB têm níveis de chumbo no sangue signi-

ficativamente mais elevados do que os indivíduos que possuem o genótipo bb, ou seja, 

são os portadores do alelo VDR B que têm níveis mais elevados de chumbo no sangue 

(VDR BB>Bb>bb). Relativamente aos níveis de ALAU, não se verificam diferenças esta-

tisticamente significativas entre os diferentes genótipos VDR estudados. No entanto, são 

também os indivíduos portadores do alelo B que apresentam maior quantidade de ácido 

δ-aminolevulínico na urina. 

 

 

 Tabela 19: Valores médios das variáveis PbS e ALAU em função dos genótipos VDR estudados. 

Biomarcador VDR n Média ± D.P.
(1) 

PbS  

(µg/dl) 

bb 68 16,40 ±11,32*
 

Bb 130 18,17 ± 15,60 

BB 67 23,78 ±16,64*
 

ALAU  

(mg/g creatinina) 

bb 53 1,44 ± 0,93 

Bb 105 1,51 ± 0,87 

BB 56 1,62 ± 0,86 

(1) 
D.P.- Desvio Padrão. 

*p= 0,011 (comparação dos níveis de PbS dos indivíduos VDR bb com VDR BB). 

3.2 Influência do polimorfismo MspI (ALAD) 

Na   Tabela 20 estão apresentados os valores médios de PbS e ALAU em função dos 

genótipos ALAD estudados (ALAD 1-1 e 1-2). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois genó-

tipos ALAD e os valores de plumbémia e ALAU. No entanto, é possível observar que os 

portadores do alelo ALAD 2 apresentam maior nível de chumbo no sangue; já os valores 

de ALAU são muito próximos entre si. 
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  Tabela 20: Valores médios de PbS e ALAU em função dos genótipos ALAD estudados. 

Biomarcador ALAD n Média ± D.P 
(1) 

PbS 

(µg/dl) 

1-1 222 18,96 ± 14,71
 

1-2 34 22,26 ± 16,71 

ALAU 

(mg/g creatinina) 

1-1 179 1,52 ± 0,90 

1-2 32 1,58 ± 0,81 

(1) 
D.P. – Desvio Padrão.

 

 

3.3 Níveis de PbS e ALAU em função da combinação dos genótipos 

VDR e ALAD estudados 

 

Na Tabela 21, são apresentados os níveis de PbS e ALAU para as diferentes combi-

nações genotípicas ALAD/VDR. 

 

Verifica-se que os níveis de ALAU são superiores nos portadores do alelo ALAD 2. 

Este caso apenas não se verifica entre os genótipos VDR bb/ALAD 1-1 e bb/1-2 (mas 

este facto poder-se-á dever ao reduzido número de indivíduos com a segunda combina-

ção genotípica). 

 

Em relação aos valores de plumbémia, é possível observar que os portadores dos 

alelos VDR B e ALAD 2 têm níveis mais elevados de chumbo no sangue (apesar de não 

ter significância estatística). 
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Tabela 21: Análise da influência da combinação dos genótipos ALAD e VDR sobre PbS e ALAU, em função 

do genótipo VDR. 

(1) 
D.P.- Desvio Padrão. 

 

Para uma melhor interpretação dos resultados, os dados contidos na Tabela 21 são 

apresentados segundo uma outra ordem na Tabela 22, ou seja, os genótipos VDR estão 

representados em função dos genótipos ALAD. 

 

 

 VDR ALAD n Média ± D.P.(1) 

P
b

S
 (

µ
g

/d
l)
 bb 

1-1 64 15,45 ± 12,24 

1-2 4 23,69 ±12,90 

Bb 
1-1 106 18,43 ±14,74 

1-2 19 18,71 ± 15,48 

BB 
1-1 52 23,72 ± 16,44 

1-2 11 28,20 ± 19,34 

A
L

A
U

 (
m

g
/g

 c
re

a
ti
n
in

a
) 

bb 
1-1 49 1,45 ± 0,96 

1-2 4 1,30 ± 0,48 

Bb 
1-1 85 1,52 ± 0,88 

1-2 17 1,56 ± 0,85 

BB 
1-1 45 1,60 ± 0,86 

1-2 11 1,72 ± 0,88 
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Tabela 22: Análise da influência da combinação dos genótipos ALAD e VDR sobre PbS e ALAU, em função 

do genótipo ALAD. 

 ALAD VDR n Média ± D.P.(1) 
P

b
S

 (
µ

g
/d

l)
 

1-1 

bb 54 15,45 ± 12,24* 

Bb 106 18,43 ± 14,47 

BB 52 23,72 ± 16,44* 

1-2 

bb 11 23,69 ± 12,90 

Bb 19 18,71 ± 15,48 

BB 4 28,20 ± 19,34 

A
L

A
U

 (
m

g
/g

 c
re

a
ti
n
in

a
) 

1-1 

bb 49 1,45 ± 0,96 

Bb 85 1,52 ± 0,88 

BB 45 1,60 ± 0,86 

1-2 

bb 4 1,30 ± 0,48 

Bb 17 1,56 ± 0,85 

BB 11 1,72 ± 0,88 

(1) 
D.P.- Desvio Padrão. 

(
*

) 
p= 0,013 (Comparação dos valores de PbS entre os genótipos ALAD 1-1/VDR BB e 1-1/bb) 

 

Observou-se que os indivíduos ALAD 1-1/ VDR BB têm níveis de plumbémia signifi-

cativamente mais elevados do que os portadores dos genótipos ALAD 1-1/ VDR bb. À 

semelhança do que acontece com a presença do alelo ALAD 2, são os portadores do 

alelo VDR B que têm mais chumbo no sangue. 

 

Relativamente aos níveis do biomarcador ALAU, estes também são superiores nos 

indivíduos com o alelo VDR B. 
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Da análise dos resultados obtidos, verifica-se que as frequências genotípicas obser-

vadas dos genes ALAD e VDR estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg, sendo este um 

bom indicador da qualidade da genotipagem [169]. 

 

Relativamente ao gene VDR, 50,0% dos indivíduos são heterozigóticos VDR Bb, 

24,7% são VDR BB e os restantes 25,3% são homozigóticos VDR bb, o que se aproxima 

dos valores expectáveis teoricamente (50,0% VDR Bb, 24,6% VDR BB e 25,4% VDR bb). 

A distribuição genotípica do polimorfismo BsmI varia consoante a etnia das populações 

em estudo; a frequência do alelo VDR B é superior nos indivíduos caucasianos (segundo 

Cooper et al., [91] com percentagens que variam entre os 7,0 e os 32,0%), estando o 

genótipo VDR BB pouco representados nas populações africanas e asiáticas (cerca de 

4,9% e 2,3%, respectivamente) [93]. Em estudos realizados com populações asiáticas 

verificou-se que a prevalência do genótipo VDR bb ronda os 90,0% [142]. 

 

Durante a genotipagem do gene VDR, foi possível observar, em algumas amostras 

de indivíduos heterozigóticos, uma subexpressão de um dos alelos. Este facto também 

foi reportado noutros estudos, sendo que este fenómeno poder-se-á dever a um não 

emparelhamento do primer, causado pela presença de um polimorfismo no seu local de 

ligação, reconhecido pela enzima de restrição Tru9I. Para testar esta hipótese, Ye et al. 

[170] amplificaram a região do gene que continha o local de emparelhamento do primer 

reverse. Depois de sequenciarem as amostras, detectaram a substituição do G (corres-

pondente ao C na posição 18 do primer reverse) por um A nos indivíduos heterozigóticos 

cuja amplificação de um alelo (VDR b ou B) tinha sido muito inferior ao outro alelo. A pre-

sença do A vai criar um local de corte para a enzima. Dependendo das condições de 

amplificação (serem mais ou menos estringentes) a amplificação do alelo Tru9I t (com 

local Tru9I) pode não ocorrer, indicando, falsamente, que o indivíduo é homozigótico  

VDR BB ou bb. 

 

Em relação ao gene ALAD, obtiveram-se as seguintes frequências genotípicas: 

85,8% de indivíduos ALAD 1-1 e 14,2% de indivíduos heterozigóticos ALAD 1-2. Teori-

camente, seria de esperar que 0,5% da amostra deste estudo fosse homozigótica    

ALAD 2-2, mas não foi encontrado qualquer indivíduo com este genótipo. No entanto, 

tendo em consideração o número de indivíduos que compõem a amostra, apenas seria 

expectável encontrar 1,5 indivíduos ALAD 2-2. Como referido anteriormente, as diferen-

ças entre o número de indivíduos esperado e o observado não são estatisticamente signi-

ficativas, a população está em equilíbrio. 
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Segundo Kelada et al. [136], a prevalência do alelo ALAD 2 varia entre 0 e 20%, 

dependendo das populações. São, geralmente, os caucasianos que apresentam uma 

maior frequência, com 18% de indivíduos ALAD 1-2 e 1% ALAD 2-2. Já indivíduos africa-

nos e asiáticos têm frequências muito baixas, sendo que em algumas populações africa-

nas o alelo ALAD 2 não é encontrado, podendo indicar que o polimorfismo MspI não está 

presente 

 

Neste trabalho, a maior inovação foi o desenvolvimento de um método de PCR em 

tempo real para realizar a genotipagem do ALAD, com claras vantagens em relação ao 

método tradicional de PCR e que, salvo melhor conhecimento, não está descrita na litera-

tura para o polimorfismo MspI do gene ALAD. 

A introdução de sondas fluorescentes no estudo de polimorfismos representou um 

ponto de viragem no desenvolvimento das tecnologias de detecção de SNPs. Para que a 

diferença entre as sondas, de apenas uma base, seja suficiente para determinar que esta 

apenas se liga no local pretendido, é necessário optimizar as condições da reacção. O 

que mais contribui para a especificidade de ligação dos primers e das sondas é a tempe-

ratura de emparelhamento; esta tem que ser alta o suficiente para impedir ligações não 

específicas e, ao mesmo tempo, permitir o emparelhamento com a sequência alvo. Neste 

caso, a temperatura óptima é de 62ºC (encontrada após experimentar várias temperatu-

ras entre os 55 e os 65ºC). 

Outra questão importante para a discriminação alélica, são os fluoróforos usados. 

Estes devem ter espectros de emissão distintos, de modo a facilitar a sua detecção. Por 

outro lado, a molécula na extremidade 3’, o quencher, deve ter um espectro de absorção 

o mais aproximado possível do comprimento de onda emitido pelo fluoróforo, para que o 

ruído de fundo das sondas não emparelhadas seja mínimo. 

Os controlos usados na genotipagem do ALAD (ADN plasmídico e ADN genómico 

ALAD 1-1 e ALAD 1-2) tiveram o comportamento esperado em todas as reacções reali-

zadas e alguns dos resultados da discriminação alélica foram comprovados por RFLP 

(concordância de 100%). 
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Através da análise dos resultados obtidos relativos aos biomarcadores utilizados nes-

te trabalho, plumbémia e ácido δ-aminolevulínico urinário, verificou-se que para os genó-

tipos VDR BB e VDR bb existem diferenças estatisticamente significativas entre os níveis 

de plumbémia, sendo que os indivíduos com o alelo VDR B têm níveis mais elevados de 

chumbo no sangue, com valores médios de 23,78 µg/dl para o genótipo VDR BB, VDR 

Bb com 18,17 µg/dl e, com os menores valores médios registados, VDR bb, com      

16,40 µg/dl. Estes resultados são semelhantes aos referidos por estudos anteriormente 

publicados, como de Schwartz et al. [92], que observaram haver uma relação entre a pre-

sença do alelo VDR B e valores mais elevados de chumbo no sangue. Poder-se-á dizer 

que a presença do alelo VDR B tem um efeito na concentração de chumbo no sangue, ou 

seja, que indivíduos com duas cópias do alelo VDR B apresentam níveis mais elevados 

de plumbémia do que os portadores de apenas uma cópia deste alelo e que, por sua vez, 

os indivíduos heterozigóticos têm níveis mais elevados de chumbo no sangue do que os 

que não possuem cópia alguma do alelo VDR B. 

Relativamente ao biomarcador de efeito, ALA na urina, os seus níveis também são 

mais elevados nos portadores do alelo VDR B, observando-se uma relação entre os 

níveis de chumbo no sangue e ácido δ-aminolevulínico na urina. 

 

Em relação ao gene ALAD, não foram encontradas diferenças estatisticamente signi-

ficativas entre os indivíduos com diferentes genótipos, relativamente aos níveis de chum-

bo no sangue e ALA na urina. No entanto, os portadores do alelo ALAD 2 têm, em média, 

valores de plumbémia superiores aos homozigóticos ALAD 1-1 (22,26 µg/dl e                

18,96 µg/dl, respectivamente), sendo estes resultados semelhantes aos obtidos em 

outros estudos que verificaram haver maior afinidade da proteína ALAD-2 para o chumbo, 

provocando um aumento da sua concentração na corrente sanguínea. Contudo, um outro 

estudo que investigou a estrutura proteica da ALAD, tendo em conta as variações aléli-

cas, não encontrou diferenças na substituição dos iões de zinco pelos de chumbo, nem 

na inibição da actividade da enzima entre os vários fenótipos. Isto sugere que o meca-

nismo que determina a ligação ALAD-Pb é influenciado por algo mais do que apenas as 

diferenças em termos de carga da proteína [132]. 

 

A presença do alelo ALAD 2 pode enviesar a interpretação clínica dos níveis plum-

bémia em termos de toxicidade Pb-alvo, tendo a capacidade de aumentar o tempo de 

meia-vida do chumbo no sangue e tecidos moles, diminuir a partição para o comparti-

mento ósseo cortical e, possivelmente, aumentar a quantidade no osso trabecular (meta-

bolicamente, mais activo). 
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Em relação ao ALA na urina, está demonstrado em diversos estudos que os indiví-

duos ALAD 1-1 têm níveis mais elevados de ALA no plasma e na urina, sendo este um 

dos factores que os leva a afirmar que os riscos neurológicos são superiores nos portado-

res deste genótipo [143]. Contudo, outros autores defendem que a menor taxa de excre-

ção urinária de ALA nos portadores do alelo ALAD 2 se deve aos danos renais a que 

estes indivíduos estão mais sujeitos por exposição ao chumbo. Ou seja, como os homo-

zigóticos ALAD 1-1 têm menor quantidade do metal em circulação, sofrem menos danos 

renais, sendo mais eficientes na excreção do ALA. Para ultrapassar a questão da eficiên-

cia renal, os valores de ALA são expressos em função do teor de creatinina na urina 

(medida de função renal). 

 

É difícil dizer qual o genótipo ALAD que acarreta mais riscos para a saúde. Diversos 

estudos indicam que este polimorfismo MspI pode alterar o transporte do chumbo, o 

metabolismo e/ou a sua distribuição, mas ainda não é claro de que forma. Alguns autores 

defendem que os portadores do alelo ALAD 2 sofrerão mais efeitos nocivos por terem 

níveis mais elevados de chumbo em circulação quando comparados com indivíduos 

ALAD 1-1 [54; 171]; no entanto, para outros, a presença do alelo ALAD 2 confere algum 

tipo de protecção contra os efeitos nefastos causados pelo chumbo, pelo menos em rela-

ção ao sistema hematopoiético, já que há menos metal biodisponível [137].  

 

Numa meta análise realizada em 2007 por Sciniariello et al. [172], chegou-se a algu-

mas conclusões sobre a relação deste polimorfismo MspI do gene ALAD com o chumbo: 

a) Portadores do alelo ALAD 2 têm, geralmente, valores de chumbo no san-

gue mais elevados, sendo a presença deste alelo um factor determinante 

para o biomarcador plumbémia quando se fala em exposições a níveis 

elevados de chumbo, como, por exemplo, em exposições ocupacionais; 

b) Maior afinidade de ligação Pb-ALAD 2, fazendo com que haja menos 

chumbo biodisponível; 

c) Os homozigóticos ALAD 1-1 sofrem maior inibição da síntese de hemoglo-

bina (mais chumbo biodisponível para inibir as enzimas da via de biossín-

tese do heme).  
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Relativamente aos efeitos da combinação dos genótipos dos genes ALAD e VDR 

sobre os biomarcadores, verificou-se que, apesar de não ser significativo, são os indiví-

duos ALAD 1-1/VDR bb os que apresentam menor valor de plumbémia (15,45 µg/dl), ao 

passo que os portadores da combinação ALAD 1-2/VDR BB são os que apresentam, 

simultaneamente, os maiores níveis de plumbémia (28,20 µg/dl) e de ALA na urina    

(1,72 mg/g creatinina). 
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Este trabalho teve como principal objectivo a genotipagem dos polimorfismos MspI, 

no gene ALAD, e BsmI, no gene VDR, relacionados com a toxicocinética do chumbo, 

tendo-se observado que as frequências genotípicas dos dois genes estudados são seme-

lhantes às obtidas noutros estudos com populações caucasianas. 

 

Associado ao objectivo principal, pretendeu-se desenvolver uma metodologia para 

que se pudesse aplicar a técnica inovadora de PCR em tempo real na genotipagem do 

polimorfismo MspI do gene ALAD, que, salvo melhor conhecimento, não se encontra 

descrita na literatura científica. Tal foi conseguido com sucesso, o que permitiu, entre 

outras coisas, a discriminação alélica de centenas de amostras num curto espaço de 

tempo, muito inferior ao requerido para a genotipagem do mesmo gene por RFLPs. 

 

Um outro objectivo deste estudo foi o de avaliar o potencial efeito dos genótipos 

estudados sobre dois biomarcadores, um de exposição - plumbémia - e outro de efeito – 

ALAU. Verificou-se que os portadores do alelo ALAD 2 apresentam concentrações mais 

elevadas de chumbo no sangue e de ALA na urina. No entanto, a proporção de indiví-

duos com o alelo ALAD 2 é muito inferior à dos homozigóticos ALAD 1-1 (cerca de 1:6), 

além de que não foram tidas em conta outras variáveis que, tal como o genótipo, também 

podem afectar a actividade da enzima ALAD. Logo, não é possível concluir que as varia-

ções observadas nos dois biomarcadores se devam apenas às diferenças entre os genó-

tipos. 

 

Juntamente com os níveis de exposição ao chumbo, a enzima ALAD parece ter um 

papel determinante na acumulação e distribuição do metal pelo organismo, o que por sua 

vez, influencia os efeitos patológicos do chumbo. A genotipagem do ALAD permite 

determinar quais os indivíduos passíveis de terem maior concentração de chumbo no 

sangue (quando expostos a níveis elevados), contudo, são necessários mais estudos 

para perceber ao certo qual o papel desta enzima no processo de toxicidade induzido 

pelo chumbo. Dependendo do órgão alvo, a presença do alelo ALAD 2 pode proteger 

contra a toxicidade do chumbo (por exemplo, no SNC), ou, pelo contrário, aumentá-la 

(por exemplo, nos rins) devido à alteração da partição e biodisponibilidade do chumbo 

complexado. 

 

Quanto ao polimorfismo BsmI do gene VDR, observou-se que os portadores do alelo 

VDR B são os que possuem níveis mais elevados de ambos os biomarcadores. No 

entanto, o uso deste polimorfismo como método de diagnóstico ou biomarcador de sus-

ceptibilidade ainda é discutível, dado que se desconhece a sua importância funcional. 
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São necessários mais estudos populacionais e com maior número de indivíduos para se 

determinar as ligações em desequilíbrio dos polimorfismos neste gene e conhecer as 

ligações haplótipo/fenótipo. 

 

Há uma grande variabilidade nas conclusões dos estudos sobre a relação dos poli-

morfismos MspI e BsmI dos genes ALAD e VDR, respectivamente, com o chumbo, sendo 

que uma das grandes dificuldades é o facto dos diferentes estudos utilizarem diferentes 

marcadores, sendo necessário chegar a um consenso quanto ao método mais indicado 

para estimar a concentração corporal do chumbo e os seus riscos para a saúde. Outro 

problema diz respeito ao foco de incidência da maior parte dos estudos, que se centram 

na população ocupacionalmente exposta, havendo poucos dados sobre exposição 

ambiental. Como tal, são necessários mais estudos para se avaliar os efeitos provocados 

por estes polimorfismos na toxicocinética do chumbo e quais os mecanismos através dos 

quais a sua influência se faz sentir. 
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