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RESUMO 

Jéssica, R. F. Avaliação da influência de polimorfismos do gene da metalotioneína MT2A 

sobre as concentrações de chumbo (Pb) no sangue, plasma e urina de trabalhadores 

expostos ao metal. 81p. Dissertação – Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Ciências da Saúde. Departamento de Biociências. Instituto Saúde e Sociedade, 

Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista. 

O chumbo (Pb) é o segundo elemento mais tóxico, atrás apenas do arsênio (As), e está presente 

em abundancia na crosta terrestre. O metal é utilizado principalmente na fabricação de baterias 

automotivas. A exposição ao Pb pode causar diversos efeitos nocivos à saúde tais como 

distúrbios gastrointestinais, neurológicos e no sistema antioxidante. Com o objetivo de 

minimizar os efeitos nocivos causados durante a jornada de trabalho o Ministério do trabalho 

classificou a exposição ao Pb inorgânico como insalubridade de grau máximo, além de 

estabelecer os biomarcadores de toxicidade, entretanto os valores limites estão desatualizados. 

Há grandes variações nas concentrações de biomarcadores de toxicidade associados à exposição 

ao chumbo (Pb), apesar de níveis semelhantes de exposição, hipoteticamente relacionados às 

diferenças genéticas nas enzimas que metabolizam o metal. Entretanto, pouco se sabe a respeito 

dos efeitos genéticos sobre o metabolismo e toxicidade induzida pelo Pb. As metalotioneínas 

(MTs) são proteínas de transporte e distribuição de metais essenciais tais como o zinco (Zn), 

cobre (Cu) e ferro (Fe); porém, devido a sua alta quantidade de grupamentos sulfidril, metais 

não essenciais podem ligar-se a ela, como o Pb, cádmio (Cd), dentre outros. Sendo assim, o 

objetivo do estudo foi avaliar o impacto de polimorfismos do tipo Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNP) do gene MT2A (UTR-3 (3’-Untranslated Region), G → C; rs10636 e 

UTR-5 (5’-Untranslated Region), A→ G; rs28366003) sobre as concentrações de Pb no sangue 

(Pb-s), plasma (Pb-p) e urina (Pb-u), em 236 trabalhadores de fábricas de baterias automotivas 

expostos ao metal. As concentrações de Pb-s, Pb-p e Pb-u foram quantificadas por 
espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) e as genotipagens dos 

polimorfismos do gene MT2A foram realizadas através do método TaqMan, por meio do da 

Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR) em Tempo Real. Para a avaliação do impacto dos 

polimorfismos sobre as concentrações do metal, regressões múltiplas foram aplicadas e 

ajustadas por idade, IMC, tempo de trabalho, tabagismo, álcool, além das concentrações de 15 

elementos químicos (Al, Sr, Sn, Se, Sb, P, Mo, Mn, Mg, Co, As, Cu, P, Cd, Fe, Pb) e o valor 

de p≤0,050 foi considerado significativo. A idade média foi de 38 anos e o tempo de trabalho 

variou de 1 mês até 27 anos; concentrações de Pb-s, Pb-p e Pb-u foram de 21,1 ± 11,9 µg/dL, 

0,60 ± 0,71 µg/dL e 38,9 ± 48,4 mg/g creatinina, respectivamente. Associações positivas entre 

tempo de trabalho e concentrações de Pb-s e Pb-p foram observadas, indicando que o período 

de exposição influência nas concentrações de Pb absorvido. Associações positivas entre os 

elementos Manganês (Mn) e Selênio (Se) no sangue e Magnésio (Mg) no plasma com as 

concentrações de Pb-s e Pb-p podem sugerir uma co-exposição a esses elementos durante a 

jornada de trabalho. Foi observado associação negativa entre os elementos Fe e As e as 

concentrações de Pb-s, o que pode sugerir uma competição entre os elementos na fase de 

absorção. Ainda, Cu e Antimônio (Sb) se mostram associados negativamente ao Pb-p.  O alelo 

C do SNP rs10636 não impactou nas concentrações de Pb-s (β= -1,0; p= 0,65), Pb-p (β= 0,03; 

p= 0,71) e Pb-u (β= 0,09; p= 0,40) e o genótipo raro (AG) do SNP rs28366003 não influenciou 

nas concentrações de Pb-p (β= 0,09; p= 0,46) e Pb-u (β= 0,03; p= 0,84). Entretanto o genótipo 

raro (AG) está associado a maiores concentrações de Pb-s (β= 7,9; p=0,04), quando comparados 

com os indivíduos portadores do genótipo prevalente (AA). O resultado do estudo sugere que 

elementos químicos podem influenciar nas concentrações de Pb-s e Pb-p e que o SNP 

rs28366003 localizado na região promotora 5’UTR do gene MT2A pode impactar na 

toxicocinética e na toxicodinâmica do Pb. 
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ABSTRACT 

Jéssica, R. F. Evaluation of the influence of polymorphisms of metallothionein MT2A gene 

on lead (Pb) concentrations in blood, plasma and urine of workers exposed to the metal. 

81p. Dissertação – Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde. 

Departamento de Biociências. Instituto Saúde e Sociedade, Universidade Federal de São 

Paulo, Campus Baixada Santista. 

Lead (Pb) is the second most toxic element, after arsenic only, and is present in abundance in 

the earth's crust. The metal is mainly used in the manufacture of automotive batteries. Exposure 

to Pb may cause a number of adverse effects to health, such as gastrointestinal, neurological 

and antioxidant disorders. In order to minimize the adverse effects caused during the workday, 

the Ministry of Labor has classified the exposure to inorganic Pb as unhealthy of maximum 

degree, in addition to establishing the toxicity biomarkers, however the limit values are out of 

date. There are wide variations in the concentrations of biomarkers and toxicity associated with 

lead (Pb) exposure, despite similar levels of exposure, hypothetically related to the genetic 

differences in the enzymes that metabolize the metal. However, little is known about the genetic 

effects on metabolism and toxicity induced by Pb. Metallothioneins (MTs) are transport and 

distribution proteins of essential metals such as zinc, copper and iron; however, due to its high 

amount of sulfhydryl groups, non-essential metals can bind to it, such as Pb, cadmium, among 

others. Therefore, the objective of this work was to evaluated the impact of polymorphisms 

(SNP) of MT2A genes (UTR-3 (3'-Untranslated Region), G → C; rs10636 and UTR-5 (5'-

Untranslated Region), A → G; rs28366003) on Pb concentrations in blood (Pb-s), plasma (Pb-

p) and urine (Pb-u), in 236 workers of automotive battery factories exposed to the metal. The 

concentrations of Pb-s, Pb-p and Pb-u were quantified by ICP-MS and the genotyping of the 

MT2A were performed using the TaqMan method, using the Polymerase Chain Reaction (RT-

PCR) in Real Time To assess the impact of polymorphisms on metal concentrations, multiple 

regression were applied, corrected for age, BMI, working time, smoking, alcohol and other 15 

chemical elements (Al, Sr, Sn, Se, Sb, P , Mo, Mn, Mg, Co, As, Cu, P, Cd, Fe, Pb) and the value 

of p≤0.050 was considered significant. The average age was 38 years and the working time 

ranged from 1 month to 27 years; Pb-s, Pb-p and Pb-u concentrations were 21.1 ± 11.9 µg/dL, 

0.60 ± 0.71 µg/dL and 38.9 ± 48.4 µg/g creatinine, respectively. Positive associations between 

working time and Pb-s and Pb-p concentrations were observed, indicating that the exposure 

period influences the absorbed Pb concentrations. Positive associations between the elements 

Manganese (Mn) and Selenium (Se) in the blood and Magnesium (Mg) in the plasma and the 

concentrations of Pb-s and Pb-p may suggest a co-exposure to these elements during the 

working day. A negative association was observed between the elements Fe and As and the 

concentrations of Pb-s, which may suggest a competition between the elements in the 

absorption phase. Also, Cooper (Cu) and antimony (Sb) are negatively associated with Pb-p. 

The alele C allele of SNP rs10636 did not impact the concentrations of Pb-s (β = -1.0; p = 0.65), 

Pb-p (β = 0.03; p = 0.71) and Pb-u (β = 0.9; p = 0.40) and the rare (AG) genotype of SNP 

rs28366003 did not influence the concentrations of Pb-p (β = 0.09; p = 0.46) and Pb-u (β= 0.03; 

p= 0,84). However, the rare (AG) genotype is associated with higher concentrations of Pb-s 

(β=7.9; p=0.04), when compared to individuals carrying the prevalent (AA) genotype. The 

result of the study suggests that chemical elements can influence the concentrations of Pb-s and 

Pb-p and that the SNP rs28366003 located in the promoter region 5'UTR of the MT2A gene 

may impact on the toxicokinetics and toxicodynamics of the Pb. 



 
 

Key words: Lead; Metabolism; Toxic metals; Metallothionein; Toxicity. 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
FIGURA 1 – ESQUEMA DA TOXICOCINÉTICA DO CHUMBO (PB) – DURANTE A EXPOSIÇÃO AO PB, O METAL PASSA POR 

FASES DE ABSORÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, METABOLIZAÇÃO, REABSORÇÃO E EXCREÇÃO. ............................................ 28 
FIGURA 2 – ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DA METALOTIONEINA-2 HUMANA [113CD7] DETERMINADA PELA 

ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – ESTRUTURAS AMARELOS CLARO E AMARELO 

REPRESENTAM ÍONS METÁLICOS E GRUPOS SULFIDRILAS DAS CISTEÍNAS, RESPECTIVAMENTE. LISTA DE 

AMINOÁCIDOS: CINZA - CISTEÍNA (CYS), LILÁS - LISINA (LYS), LARANJA - SERINA (SER), BRANCO - GLICINA (GLY), 

LARANJA ESCURO - TIROSINA (THR), ROSA - ASPARTATO (ASP), MARROM - GLUTAMATO (GLU), ROSA-CLARO - 

ASPARAGINA (ASN), MOSTARDA - METIONINA (MET) E VERDE - ALANINA (ALA). CADA NÚMERO REPRESENTA A 

IDENTIFICAÇÃO DE CADA AMINOÁCIDO. ................................................................................................................. 30 
FIGURA 3 – MECANISMOS DE ESTÍMULO E SÍNTESE DA MT – ÍONS METÁLICOS, CITOCINAS, FATORES DE 

CRESCIMENTO, ESTRESSE OXIDATIVO E RADIAÇÃO ATIVAM A SÍNTESE DE MT. A PROTEÍNA PODE MODULAR A 

TRANSCRIÇÃO DO GENE DA PROTEÍNA P53 (SUPRESSORA DE TUMOR) E NF-KB. ATUA NA ELIMINAÇÃO DE ESPÉCIES 

REATIVAS (ROS) E INFLUENCIA NA SOBREVIVÊNCIA CELULAR, CRESCIMENTO CELULAR, DIFERENCIAÇÃO E 

RESISTÊNCIA A FÁRMACOS. .................................................................................................................................... 31 
FIGURA 4 – MODELO SIMPLIFICADO DAS INTERAÇÕES POTENCIALMENTE ATIVAS NA REGULAÇÃO DE EXPRESSÃO DA 

MT – AS SEQUENCIAS REGULATÓRIAS MER, ARE E GRES SÃO ATIVADAS COMO RESPOSTAS AO AUMENTO DA 

CONCENTRAÇÃO DE ZN, STATUS REDOX E AOS GLICOCORTICÓIDES. AS RESERVAS DE ZN SÃO PROVENIENTES DA 

DIETA ALIMENTAR E DA MT. A TIONEÍNA E A MT PODEM DOAR OU SEQUESTRAR ZN ATRAVÉS DA INTERAÇÃO COM 

AS METALOPROTEÍNAS RELACIONADAS AO ZN (MOLÉCULAS DE SINALIZAÇÃO, FATORES DE TRANSCRIÇÃO E 

MOLÉCULAS ADAPTADORAS QUE UTILIZAM DEDOS DE ZN PARA REALIZAR A INTERAÇÃO PROTEÍNA-PROTEÍNA), 

ATIVANDO OU INATIVANDO. GRAÇAS A ESSA INTERAÇÃO, A MT ESTÁ RELACIONADA DIVERSOS PROCESSOS 

IMPORTANTES DA CÉLULA, COMO REGULAÇÃO DE GENES, PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR, ESTRESSE 

OXIDATIVO E APOPTOSE. ........................................................................................................................................ 32 
FIGURA 5 – EXPRESSÃO DE RNA E PROTEÍNA RELACIONADA A MT2A EM TECIDOS DO CORPO HUMANO. ............ 33 
FIGURA 6 – MODELO ESQUEMÁTICO DA ESTRUTURA DA MT – OS COMPLEXOS METAL-TIOLATO DOMÍNIO Α DOMÍNIO 

Β. O DOMÍNIO Β POSSUI TRÊS SÍTIOS DE LIGAÇÃO PARA TRÊS ÍONS DE ZN+2 E O TERMINAL Α POSSUÍ QUATRO SÍTIOS 

DE LIGAÇÃO PARA 4 ÍONS DE ZN+2, TOTALIZANDO SETE LIGAÇÕES DIVALENTES. OS CÍRCULOS OVAIS DA COR VERDE 

REPRESENTAM OS 20 RESÍDUOS DE CISTEÍNA LIGADOS AO COMPOSTO DE ENXOFRE (S) QUE SE LIGAM AOS ÍONS DE 

ZN+2. ...................................................................................................................................................................... 34 
FIGURA 7 – INTERAÇÃO OXIDAÇÃO E REDUÇÃO DA MT E HOMEOSTASE DO ZN – A TRANSFERÊNCIA DE ZN É 

MODULADA PELA INTERAÇÃO ENTRE GSH/GSSG, COMPOSTO DE SELÊNIO (SE) ATP (TRIFOSFATO DE ADENOSINA). 

AS EROS E ERNS OXIDAM AS MTS, QUE PERDEM OS METAIS LIGADOS, COMO O ZN2, E TRANSFORMAM-SE EM 

TIONINA TIONEÍNA. OS RESÍDUOS DE CISTEÍNA PRESENTES NA TIONINA FORMAM PONTES DE DISSULFETO ENTRE SI, 

OCORRENDO A TRANSFORMAÇÃO DA TIONINA EM TIONEÍNA. QUANDO PRESENTE, A GSH ATUA NA MEDIAÇÃO DA 

REGULAÇÃO, PERMITINDO A REDUÇÃO DA TIONINA EM TIONEÍNA. POR FIM, A GSSH OXIDA A METALOTIONEÍNA 

LIBERANDO OS METAIS LIGADOS. ........................................................................................................................... 35 
FIGURA 8 – POLIMORFISMOS (SNP) DO GENE DA MT2A (UTR-3, G → C; RS10636 E UTR-5, A→G; RS28366003) 

– LOCALIZAÇÃO DOS SNPS NO GENE DA MT2A. OS SNPS ESTÃO IDENTIFICADOS PELO NÚMERO DE 

1255REFERÊNCIA ATRIBUÍDO PELO “DBSNP” (THE SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM DATABASE) INCLUSOS NO 

BANCO DE DADOS DO CENTRO NACIONAL DE INFORMAÇÃO BIOTECNOLÓGICA (NCBI; NATIONAL CENTER FOR 

BIOTECHNOLOGY INFORMATION) (RS ID OU REFSNP). UTR - UNTRANSLATED REGION, ATG – START-CODON. 38 
FIGURA 9 – ASSOCIAÇÃO ENTRE OS POLIMORFISMOS DO GENE DAS MT COM CONDIÇÕES PATOLÓGICAS E 

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS. ............................................................................................................................... 39 
FIGURA 10 – MODELO SIMPLIFICADO DA INTERAÇÃO ENTRE MT E CD2+ – A MT LIGA-SE AO CD PROMOVENDO UM 

ACUMULO DE ZN+2 NO CITOSOL. O ZN+2 LIGA-SE A PROTEÍNA MTF-1. A MTF-1 É ATIVADA DIRETAMENTE PELO ZN2+ 

OU ATRAVÉS DA LIBERAÇÃO DO METAL PELA MT. A ATIVIDADE DA MTF-1 PODE SER MODULADA POR 

FOSFORILAÇÃO. O TRANSPORTE DA PROTEÍNA MTF-1 DO CITOSOL PARA O NÚCLEO É MEDIADO ATRAVÉS DA 

INTERAÇÃO COM CRM1 (CELLULAR EXPORT RECEPTOR). NO NÚCLEO, A MTF-1 LIGA-SE AO MRE, INICIANDO A 

TRANSCRIÇÃO DA MT. ........................................................................................................................................... 40 
FIGURA 11 – PB NO SANGUE COMO FUNÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO (TRANSFORMADO EM LOGARITMO) EM 

PORTADORES DO ALELO C EM COMPARAÇÃO COM GENÓTIPO PREVALENTE (AG) DO SNP RS10636. AS LINHAS DE 

REGRESSÃO NÃO REFLETEM AJUSTES PARA AS VARIÁVEIS PRESENTES NOS MODELOS DE REGRESSÕES MÚLTIPLAS.

 ............................................................................................................................................................................... 50 



 
 

FIGURA 12 – PB NO PLASMA COMO FUNÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO (TRANSFORMADO EM LOGARITMO) EM 

PORTADORES DO ALELO C EM COMPARAÇÃO COM GENÓTIPO PREVALENTE (AG) DO SNP RS10636. AS LINHAS DE 

REGRESSÃO NÃO REFLETEM AJUSTES PARA AS VARIÁVEIS PRESENTES NOS MODELOS DE REGRESSÕES MÚLTIPLAS.

 ............................................................................................................................................................................... 50 
FIGURA 13 – PB NA URINA COMO FUNÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO (TRANSFORMADO EM LOGARITMO) EM 

PORTADORES DO ALELO C EM COMPARAÇÃO COM GENÓTIPO PREVALENTE (AG) DO SNP RS10636. AS LINHAS DE 

REGRESSÃO NÃO REFLETEM AJUSTES PARA AS VARIÁVEIS PRESENTES NOS MODELOS DE REGRESSÕES MÚLTIPLAS.

 ............................................................................................................................................................................... 51 
FIGURA 14 – PB NO SANGUE COMO FUNÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO (TRANSFORMADO EM LOGARITMO) EM 

PORTADORES DO GENÓTIPO RARO (AG) EM COMPARAÇÃO COM GENÓTIPO PREVALENTE (AA) DO SNP RS28366003. 

AS LINHAS DE REGRESSÃO NÃO REFLETEM AJUSTES PARA AS VARIÁVEIS PRESENTES NOS MODELOS DE REGRESSÕES 

MÚLTIPLAS. ............................................................................................................................................................ 51 
FIGURE 15 – PB NO PLASMA COMO FUNÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO (TRANSFORMADO EM LOGARITMO) EM 

PORTADORES DO GENÓTIPO RARO (AG) EM COMPARAÇÃO COM GENÓTIPO PREVALENTE (AA) DO SNP RS28366003. 

AS LINHAS DE REGRESSÃO NÃO REFLETEM AJUSTES PARA AS VARIÁVEIS PRESENTES NOS MODELOS DE REGRESSÕES 

MÚLTIPLAS. ............................................................................................................................................................ 52 
FIGURE 16 – PB NA URINA COMO FUNÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO (TRANSFORMADO EM LOGARITMO) EM 

PORTADORES DO GENÓTIPO RARO (AG) EM COMPARAÇÃO COM GENÓTIPO PREVALENTE (AA) DO SNP RS28366003. 

AS LINHAS DE REGRESSÃO NÃO REFLETEM AJUSTES PARA AS VARIÁVEIS PRESENTES NOS MODELOS DE REGRESSÕES 

MÚLTIPLAS. ............................................................................................................................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELA 

TABELA 1 – RESERVA E PRODUÇÃO MUNDIAL DE PB. ......................................................................................... 24 

TABELA 2 - LIMITES MÁXIMOS PERMITIDOS DURANTE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO PB. .............................. 26 

TABELA 3 - GENE, LOCALIZAÇÕES, TIPOS DE POLIMORFISMOS E DA ALTERAÇÃO E FREQUÊNCIAS DOS ALELOS 

POLIMÓRFICOS DO GENE MT2A NO PRESENTE ESTUDO. .................................................................................... 45 

TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA .......................................... 46 

TABELA 5 - CONCENTRAÇÕES DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NO SANGUE DA POPULAÇÃO ESTUDADA ............... 47 

TABELA 6 - CONCENTRAÇÕES DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NO PLASMA DA POPULAÇÃO ESTUDADA ................ 47 

TABELA 7 - CONCENTRAÇÕES DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NA URINA DA POPULAÇÃO ESTUDADA. .................. 48 

TABELA 8 - FREQUÊNCIA GENOTÍPICA E ALÉLICA DOS SNP DO GENE MT2A DOS TRABALHADORES. ............. 48 

TABELA 9 - COMPARAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE PB NOS GENÓTIPOS ............................................................ 49 

TABELA 10 - PARÂMETROS DAS ANÁLISES DE REGRESSÃO MÚLTIPLA PARA AS ASSOCIAÇÕES ENTRE 

GENÓTIPOS E CONCENTRAÇÕES DE PB-S ............................................................................................................. 54 

TABELA 11 - PARÂMETROS DAS ANÁLISES DE REGRESSÃO MÚLTIPLA PARA AS ASSOCIAÇÕES ENTRE 

GENÓTIPOS E CONCENTRAÇÕES DE PB-P ............................................................................................................. 55 

TABELA 12 - PARÂMETROS DAS ANÁLISES DE REGRESSÃO MÚLTIPLA PARA AS ASSOCIAÇÕES ENTRE 

GENÓTIPOS E CONCENTRAÇÕES DE PB-U ............................................................................................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

3’ UTR  3’-Untranslated Region  

5’ UTR  5’-Untranslated Region    

8-OhdG  8-hidroxi-2’deoxiguanosina 

ACGIH  American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

ALA   Ácido delta-aminolevulínico 

ALAD   Gene/Proteína da Ácido delta-aminolevulínico desidratase  

ALA   Alanina 

ALA-U  Ácido delta-aminolevulínico urinário 

ALDH2  Aldeído Desidrogenase 2  

Al-p    Alumínio no plasma 

Al-s    Alumínio no sangue 

Al-u    Alumínio na urina 

ApoE           Apolipoproteína E 

ARE              Antioxidant Response Element 

ASN   Asparagina  

ASP   Aspartato  

As-p   Arsênio no plasma 

As-s   Arsênio no sangue 

As-u   Arsênio na urina 

ATSDR  Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais 

C12orf51  Open reading frame 51 

CAT    Catalase 

Cd-p    Cádmio no plasma 

Cd-s    Cádmio no sangue 

Cd-u    Cádmio na urina 

Co-p    Cobalto no plasma 

Co-s    Cobalto no sangue 

Co-u    Cobalto na urina 

CP   Ceruloplasmina 

Creat    Creatinina 



 
 

Cu-p   Cobre no plasma 

Cu-s    Cobre no sangue  

Cu-u   Cobre na urina 

CYS    Cisteína 

DAT1   Transportador de dopamina 

dbSNP  The Single Nucleotide Polymorphism Database 

DFG   Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa 

DMT-1  Metal divalente 1  

DNA   Ácido desoxirribonucleico  

DNMTs  DNA metiltransferases  

DP   Desvio padrão 

DRD4   Receptores de dopamina 

DRD2   Receptores de dopamina 

EHW   Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

ELA   Esclerose lateral amiotrófica 

EPA    United Stated Environmental Protection Agency 

EPI    Equipamento de Proteção Individual  

ERO   Espécie Reativa de Oxigênio  

ERN   Espécie Reativa de Nitrogênio  

Fe-p   Ferro no plasma 

Fe-s   Ferro no sangue 

Fe-u   Ferro na urina  

GCLC   Subunidade Catalítica de Glutamato-Cisteína  

GCLM  Glutamato-Cisteína Ligase  

GLY   Glicina 

GLU    Glutamato 

GPx   Glutationa peroxidase 

GRE   Glucocorticoid Response Elements 

GSH    Glutationa reduzida  

GSSG   Glutationa oxidada 

HFE   Gene/Proteína da hemocromatose  

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



 
 

IBMP   Índice Biológico Máximo Permitido  

ICP-MS  Espectrometria de massas com plasma acoplado 

IMC   Índice de massa corporal 

Kt   Quilotoneladas 

LYS   Lisina 

MAK   Valores de Concentrações Máximas no Local de Trabalho 

MET   Metionina 

Min   Minuto 

Mg-p   Magnésio no plasma 

Mg-s   Magnésio no sangue 

Mg-u   Magnésio na urina  

Mn-p   Manganês no plasma 

Mn-s   Manganês no sangue  

Mn-u   Manganês na urina 

Mo-p   Molibdênio no plasma   

Mo-s   Molibdênio no sangue 

Mo-u   Molibdênio na urina 

MRE   Metal Responsive Elements 

mRNA  Micro RNA 

Mt   Megatoneladas 

MT   Metalotioneína  

MT1   Gene/ Proteína da Metalotioneina 1 

MT1A   Gene/ Proteína da Metalotioneina 1 A 

MT1B   Gene/ Proteína da Metalotioneina 1 B 

MT1E   Gene/ Proteína da Metalotioneina 1 E 

MT1F   Gene/ Proteína da Metalotioneina 1 F 

MT1G   Gene/ Proteína da Metalotioneina 1 G 

MT1H   Gene/ Proteína da Metalotioneina 1 H 

MT1M   Gene/ Proteína da Metalotioneina 1 M 

MT1X   Gene/ Proteína da Metalotioneina 1 X 

MT2   Gene/ Proteína da Metalotioneina 2 

MT2A   Gene/ Proteína da Metalotioneina 2 A 



 
 

MT3   Gene/ Proteína da Metalotioneina 3 

MT4   Gene/ Proteína da Metalotioneina 4 

MTF-1  Metal Regulatory Transcription Factor 

MYL2   Cadeia Leve da Miosina 

NCBI   National Center for Biotechnology Information 

NF-kB   Fator nuclear kB 

NHANES  National Health and Nutrition Examination Surveyde 

NIH   National Institute of Health 

NIOSH  Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional 

NR   Norma Regulamentadora  

NTP   Programa Nacional de Toxicologia  

OSHA   Administração de Segurança e Saúde Ocupacional 

P-p   Fósforo no plasma 

P-s   Fósforo no sangue 

P-u   Fósforo na urina 

p53   Gene/ Proteína Supressora de Tumor 

Pb-p   Chumbo no plasma 

Pb-s   Chumbo no sangue 

Pb-u   Chumbo na urina 

PEPT2  Transportador peptídico 2 

RefSNP  Referência do SNP 

RMS   Espécie Reativa de Metal 

RNA    Ácido ribonucleico 

RNAm  RNA mensageiro  

rs   Referência do SNP 

Sb-p   Antimônio no plasma 

Sb-s   Antimônio no sangue 

Sb-u   Antimônio na urina 

Se-p   Selênio no plasma 

SER   Serina 

Se-s   Selênio no sangue 

Se-u   Selênio na urina 



 
 

SLC   Carreadores de Soluto  

SLC39  Carreadoras de soluto 39A 

SLC30  Carreadora de soluto 30 

Sn-p    Estanho no plasma 

Sn-s    Estanho no sangue 

Sn-u    Estanho na urina 

SNC   Sistema Nervoso Central  

SNP   Polimorfismo de Nucleotídeo Único  

SOD   Superóxido dismutase  

Sr-p    Estrôncio no plasma 

Sr-s    Estrôncio no sangue 

Sr-u    Estrôncio na urina 

T    Tionina 

TCLE   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

THR    Tirosina 

TRPV5  Membro 5 da subfamília V dos canais de cátions receptores de 

potencial transitório 

Ts    Tioneína 

VDR   Receptor de vitamina D 

XPO5   Exportina-5  

ZPP   Zincoprotoporfirina no sangue 

 

 

             

            

            

            

            

            

            

            

             



 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

Ag1+   Prata 

Al   Alumínio 

As   Arsênio   

As3+   Arsênio (III) 

As5+   Arsênio (V) ou arsênico  

Au1+   Ouro I 

Bi3+   Bismuto 

Cd   Cádmio 

Cd2+   Cádmio 

Co   Cobalto 

Co2+   Cobalto (II) ou cobaltoso 

Cu    Cobre 

Cu1+   Cobre (I) ou cuproso 

Cu2+   Cobre (II) ou cúprico  

Fe   Ferro 

Fe2+   Ferro (II) ou ferroso 

Hg2+   Mercúrio (II) ou mercúrico  

Mg   Magnésio 

Mn   Manganês 

Mo   Molibdênio 

P   Fosforo 

Pb    Chumbo 

Pb2+    Chumbo (II) ou plumboso 

Pt2+   Platina (II) 

Sb   Antimônio 

Se   Selênio 

Sn   Estanho 

Sr   Estrôncio  

Zn2+   Zinco  

-SH   Sulfidrila  



 
 

µg    Micrograma 

dL   Decilitro 

±   Mais ou menos 

m3   Metro cúbico  

C4H12Pb   Chumbo-tetrametila 

H2O2    Peróxido de hidrogênio 

O2
•-    Superóxido 

1O2    Oxigênio singlete 

OH•-   Radical hidroxil 

Pb0   Chumbo em forma de vapor 

Pb(C2H5)4   Chumbo-tetraetila 

PbBr2    Brometo de chumbo 

PbCrO4   Cromato de chumbo 

PbH-AsO4   Arsenato de chumbo 

PbO2    Dióxido de chumbo 

PbSO4   Sulfato de chumbo 

Pb3O4    Zarcão 

PbO    Litargírio 

Rh2(OAc)4  Tetracetato de ródio 

A   Adenina 

C    Citosina  

G    Guanina 

mL   Mililitros 

°C    Graus Celsius  

%   Porcentagem  

g   Grama 

nm   Nanômetro  

µL   Microlitro  

χ2   Chi-quadrado 

p   Significância  

≤   Menor ou igual a 

<   Menor 



 
 

≥   Maior ou igual a  

>   Maior 

N   Número amostral 

β   Coeficiente de inclinação 

β   Beta 

α   Alfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 22 

1.1 Exposição ao Pb e efeitos à saúde ...................................................................................... 22 

1.2 Exposição ocupacional ao Pb no brasil.............................................................................. 24 

1.3 Toxicocinética do metal ...................................................................................................... 27 

1.4 Efeitos genéticos sobre o metabolismo e toxicidade induzida pelo metal ....................... 29 

1.4.1 Polimorfismos .............................................................................................................. 37 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 42 

2.1 Objetivo geral ...................................................................................................................... 42 

2.2 Objetivos específicos ........................................................................................................... 42 

3. METODOLOGIA ....................................................................................................................... 43 

3.1 Seleção de voluntários e coleta de amostras ...................................................................... 43 

3.2 Determinação de Pb no sangue, plasma e urina ............................................................... 43 

3.3 Extração DNA sanguíneo .................................................................................................... 44 

3.4 Genotipagem por PCR em tempo real (RT-PCR) ............................................................ 44 

3.5 Análises estatísticas ............................................................................................................. 45 

4. RESULTADOS ............................................................................................................................ 46 

5. DISCUSSÃO ................................................................................................................................ 57 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 64 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Exposição ao Pb e efeitos à saúde 

O chumbo (Pb) é um elemento químico de aparência brilhante e prateada com uma 

tonalidade azulada em seu estado natural, utilizado desde os primórdios da civilização. O 

símbolo químico Pb vem do latim plumbum. É encontrado em abundância na natureza, 

ocupando a posição de número 38° na lista de metais mais abundantes na crosta terrestre 

(BOLDYREV et al., 2018).  

Elemento químico de número atômico 82, sua massa atômica, 207.21; ponto de fusão, 

327°C; e seu ponto de ebulição, 1740°C. Antes de atingir o ponto de ebulição, mais 

precisamente a partir de 550° C, há a emissão de vapor. Através da interação com demais 

elementos, o metal dá origem a diversos compostos tais como: sulfato de chumbo (PbSO4), 

cromato de chumbo (PbCrO4), arsenato de chumbo (PbH-AsO4), dióxido de chumbo (PbO2), 

brometo de chumbo (PbBr2), chumbo-tetraetila (Pb(C2H5)4), chumbo-tetrametila (C4H12Pb), 

litargírio (PbO) e zarcão (Pb3O4) (CORDEIRO; LIMA-FILHO, 1995). 

O Pb inorgânico pode ser encontrado no ar, em forma de vapor (Pb0); nos rios, lagos, 

oceanos e solo, provenientes das partículas da atmosfera ou percolação do solo, de fontes 

naturais ou antropogênicas (PAOLIELLO; DE CAPITANI, 2003). A atividade humana, como 

por exemplo, queima de combustíveis fósseis, mineração e manufatura, é responsável pelo 

aumento da distribuição do metal ao redor do globo. Por conseguinte, a maior fonte de 

exposição não ocupacional ao Pb em adultos tem como origem alimentos contaminados, isto é, 

através da produção agrícola em solo contaminado ou irrigados com água contaminada pelo 

metal, ou diretamente da ingestão. Em suma, a incorporação do Pb é dependente de uma série 

de variáveis, como por exemplo, a espécie química do Pb, idade e sexo (KELADA et al., 2001; 

ATSDR, 2007). Por fim, o Pb é utilizado na produção de tintas, borracha, esmaltes, como 

constituinte de vitrificados, vidros e, particularmente, muito utilizado em fábricas de baterias 

automotivas (PAOLIELLO; DE CAPITANI, 2003). 

A exposição ao Pb durante a fabricação de baterias automotivas ocorre através da 

absorção do metal em forma de vapor. Durante o processo de montagem com as ligas de 

chumbo, pode ocorrer o acumulo e, por consequência, a absorção do metal presente na poeira, 

fumaça ou vapor (EXECUTIVE, 2005). 

O Pb não é um elemento essencial, isto é, esse elemento não desempenha nenhum papel 

fisiológico conhecido no organismo e, em razão disso, sua exposição pode causar diversos 

efeitos nocivos e irreversíveis à vários sistemas, tais como o sistema hematopoiético, 

gastrointestinal, sistema nervoso central (SNC), endócrino, reprodutor e urinário, , reprodutor, 
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endócrino e hematopoiético (FLORA et al., 2012). O Pb é classificado como o segundo metal 

mais tóxico da lista de compostos tóxicos – o primeiro é o arsênio (As) – segundo a Agência 

para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (ATSDR; Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry) (ATSDR, 2019). 

É necessário exame clínico-laboratorial para diagnosticar a intoxicação aguda e crônica, 

porque os sinais e sintomas acarretados pela intoxicação por Pb não são específicos. Em relação 

as intoxicações agudas, ainda que incomuns, o indivíduo pode manifestar sintomas como dores 

abdominais, vômitos (caracterizado pelo aspecto leitoso), náuseas, sensação adstringente 

pronunciada na boca e gosto metálico. Os rins e o fígado atuam majoritariamente na excreção 

do metal e, em relação as fezes, o Pb reage com compostos sulfurados presentes nos gases 

intestinais, podendo ocasionar uma coloração negra a elas. Estabelece-se a intoxicação crônica 

como a mais comum e transcorre à medida que as concentrações do chumbo no sangue (Pb-s) 

se encontram da faixa de 40-60 µg/dL, sendo caracterizada por sintomas mais preocupantes tais 

como: vômito persistente, letargia, delírio, convulsões, encefalopatia e coma (FLORA et al., 

2006; PEARCE, 2007). 

A toxicidade do Pb resulta, principalmente, de sua interferência no funcionamento das 

membranas celulares e enzimas, formando complexos estáveis com ligantes contendo enxofre, 

fósforo, nitrogênio ou oxigênio (por exemplo, grupamentos sulfidrila (–SH), ácido fosforoso 

(H2PO3), amina (–NH2), hidroxila (–OH) (SARYAN; ZENZ, 1994; ATSDR, 2007). 

A exposição ao metal pode promover um desequilíbrio no estado redox celular em razão 

da afinidade do Pb2 as biomoléculas contendo grupos sulfidrílicos (-SH), reduzindo a 

concentração de antioxidantes disponíveis, além de diminuir a reserva de tripeptídeo glutationa 

(GSH) (BRAHMACHARI, 2015). Além da GSH, o Pb pode promover a inibição e diminuição 

da concentração de inúmeros antioxidantes endógenos, como por exemplo a inibição das 

enzimas glutationa peroxidade (GPx), superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) dentre 

outas (BARCELOS et al., 2015; LOVAKOVIĆ et al., 2019). Em razão disso, as interações 

bioquímicas do Pb com grupamento tióis são consideradas de grande significado toxicológico. 

A diminuição da concentração de antioxidantes pode promover um aumento das concentrações 

de espécies reativas do oxigênio (EROs), como por exemplo peróxido de hidrogênio (H2O2), 

superóxido (O2
•- ), radical hidroxil (OH•- ) e oxigênio singlete (1O2) (HALLIWEL; 

GUTTERIDGE, 1989; SUGAWARA et al., 1991; GURER et al., 2004). O desequilíbrio entre 

as espécies oxidantes e as defesas antioxidantes celulares promove um estado pró-oxidante, 

denominado de estresse oxidativo, resultando a danos em proteínas, lipídeos e DNA (VALKO 

et al., 2005; JOMOVA; VALKO, 2011; BARCELOS et al., 2015).  
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Ainda, a enzima ácido delta-aminolevulínico desidratase (ALAD) é inibida com 

facilidade em razão da grande afinidade do Pb ao grupo -SH desta enzima. Esta inibição da 

ALAD pode induzir a redução da síntese do grupo heme e acúmulo de ácido delta-

aminolevulínico (ALA) e, por consequência,  ocasionar anemia e dano oxidativo ao DNA, 

respectivamente (FARANT; WIGFIELD, 1982; HOFFMAN et al., 2000; DUYDU et al., 2001; 

WANG et al., 2011). Está bem estabelecido que altas concentrações de ALA, atua como um 

pró-oxidante, causando também alterações no status redox de indivíduos expostos ao Pb 

(PATRICK, 2006). 

1.2 Exposição ocupacional ao Pb no brasil 

Embora esteja bem estabelecido que a exposição ao Pb cause diversos efeitos adversos 

à saúde, a sua produção e consequente utilização na indústria vem aumentando. Dados recentes 

demonstram que a produção mundial de minério concentrado de Pb em 2016 alcançou 4,8 

megatoneladas (Mt), sendo registrado um decréscimo de 1% em relação a 2015 (Tabela 1). No 

Brasil em 2016, a produção foi de 8 quilotoneladas (kt), representando 0,2% da produção 

mundial. Em relação à produção do Pb metálico refinado, a produção global em 2016 somou 

11,2 Mt, 3% maior que a do ano anterior; a produção brasileira foi de 156,2 kt, correspondendo 

a 1,4% da produção global (TEIXEIRA, 2017). 

Tabela 1 – Reserva e produção mundial de Pb. 

Descriminação  Reservas Minério concentrado Pb refinado 

País 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Brasil (kt) 137 74 9 8 176,2 156,2 

Produção mundial (Mt) 89 88 4,9 4,8 10,1 11,2 

Fonte: TEXEIRA; SILVA, 2016; TEIXEIRA, 2017. 

A exposição ao Pb é caracterizada como ocupacional quando decorre da utilização do 

metal em alguma etapa no processo de trabalho. Hipkins e colaboradores (1998) já listaram 

mais de 200 atividades envolvendo a exposição de trabalhadores ao Pb. Segundo De Capitani 

et al., 2009, a principal fonte de exposição ocupacional no Brasil ocorre durante a jornada de 

trabalho na fabricação de baterias automotivas, seguida das indústrias de pigmento e o setor 

eletroeletrônico (soldas e ligas). 

No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal estabeleceu 

diretrizes com o objetivo de diminuir os efeitos nocivos causados pelo Pb durante a jornada de 

trabalho. A Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15, Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 

1978) estabelece o limite máximo de até 100 µg/m3 de chumbo no ar durante a jornada de 
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trabalho de até 40 horas semanais. Em relação a exposição ao Pb inorgânico, como o utilizado 

em fábricas de baterias, a NR-15 classifica como “insalubridade de grau máximo”. Com o 

objetivo de monitorar a saúde dos trabalhadores expostos ao Pb, a Norma Regulamentadora n°7 

(NR-7, Portaria GM nº 3.214, de 08 de junho de 1978, atualizada pela Portaria SSST n.º 24, de 

29 de dezembro de 1994) determinou os biomarcadores de efeito e exposição, preconizando a 

determinação de delta-aminolevulínico urinário (ALA-U) e a dosagem de Pb-s. Ressalta-se a 

determinação da zinco-protoporfirina (ZPP-S) no sangue como uma alternativa a ser utilizada 

para o monitoramento, por também ser um biomarcador de efeito. Ainda, a NR-7 determinou 

os Índices Biológicos Máximos Permitidos (IBMP) em funcionários expostos de maneira 

ocupacional ao Pb, isto é, foi estabelecido limites máximos de concentrações de: Pb-s (60 

µg/dL), ALA-U (10 mg/g de creatinina) e ZPP (100 µg/dL). Por fim, a NR-7 determinou os 

valores de referência (VR), utilizando os dados adquiridos de populações expostas de forma 

ambiental ao Pb: 40 µg/dL de Pb-s, 4,5 mg/g creatinina de ALA-U e 40 µg/dL de ZPP. 

Em relação a outros países, é possível realizar uma comparação (Tabela 2), com os 

valores permissíveis adotados nos Estados Unidos, sob regulamentação da Conferência 

Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH; American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists). A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional 

(OSHA, Occupational Safety and Health Administration) dos Estados Unidos determina que 

durante a jornada de trabalho, a exposição não deva ultrapassar a concentração de 50 µg/m3 de 

ar; com relação ao Pb-s como bioindicador de exposição, a concentração máxima permitida é 

de 30 µg/dL, concentrações máximas idênticas as estabelecidos pelos higienistas alemães da 

Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa (DFG; Deutsche Forschungsgemeinschaft) através dos 

Valores de Concentrações Máximas no Local de Trabalho (MAK; Maximale Arbeitsplatz-

Konzentration) (DFG, 2017; OSHA, 2019). Os biomarcadores ALA-U e ZPP não são utilizados 

nos Estados Unidos e Alemanha em razão de não serem bem estabelecidos, podendo por 

exemplo apresentar amplas variações dependendo da concentração. É possível observar uma 

discrepância quando comparados os valores máximos permitidos de Pb no ambiente por cada 

legislação, como citado acima, a legislação brasileira determina a concentração máxima de 100 

µg de Pb/m3. Porém, de acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional 

(NIOSH; National Institute for Occupational Safety and Health), esta mesma concentração é 

caracterizada como “concentrações perigosas à vida ou à saúde” (NIOSH, EUA, 1995). O 

contraste entre os dados citados demonstra a necessidade de uma atualização na defasada 

legislação brasileira, salientando que foi realizada apenas uma atualização publicada em 1994 

(BRASIL, 1994).  
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Tabela 2 - Limites máximos permitidos durante exposição ocupacional ao Pb. 

País Regulamentos Sangue Ar ALA-u ZPP 

Brasil NR-15 (1978) - 100 µg/m³ - - 

Brasil NR-7 (1994) 60 µg/dL - 10 mg/g creatinina 100 µg/dL 

EUA ACGIH1 30 µg/dL 50 µg/m³ - - 

EUA OSHA2 50 µg/dL 50 µg/m3 - - 

Alemanha MAK3 30 µg/dL 50 µg/m³ - - 

1Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais. 
2 Administração de Segurança e Saúde Ocupacional.                    
3 Concentração máxima no local de trabalho. 

 

Foram realizados inúmeros trabalhos com o objetivo de melhor compreender a 

toxicidade induzida pelo Pb durante a exposição ao metal (GARCON et al., 2004; 

BERGDAHL; SKERFVING, 2008; GARCIA-LESTON et al., 2012), entretanto, dados 

referentes à exposição e efeitos adversos em populações brasileiras eram escassos e antigos, 

mas preocupantes, pois apontavam para uma prevalência de exposição relativamente alta. Em 

razão disso, nos últimos anos foram conduzidas uma série de estudos a respeito da exposição e 

efeitos adversos em populações brasileiras, visando adquirir novos dados e compreende-los. 

Devóz e colaboradores (2017) evidenciaram uma associação negativa entre as concentrações 

do metal no sangue e no plasma (20 ± 11 µg/dL e 0,56 ± 0,64 µg/dL) e a % de metilação global, 

em trabalhadores de fábricas de baterias automotivas expostos ao Pb.  Visando compreender a 

suscetibilidade individual a toxicidade do Pb, Gomes et al. (2018) analisou polimorfismos dos 

genes relacionados ao metabolismo do Pb e biomarcadores de estresse oxidativo. O autor 

analisou Pb-s e Pb-p de 236 trabalhadores expostos ao metal, observando que os polimorfismos 

do gene Subunidade Modificadora de Glutamato-Cisteína Ligase (GCLM) rs41303970 está 

associado de forma negativa ao Pb-s e o Pb-p, enquanto que o Polimorfismo de Nucleotídeo 

Único (SNP) do gene Subunidade Catalítica de Glutamato-Cisteína (GCLC) rs17883901 está 

associado de forma positiva com as concentrações de GSH no sangue dos voluntários. 

Analisando uma população composta por 257 indivíduos expostos de maneira ocupacional ao 

Pb Martins et al (2015) observou uma associação negativa entre o Pb-s (24 ± 14 µg/dL) a 

atividade da enzima ALAD e GPx. Todos os estudos citados acima foram realizados com 

amostras de trabalhadores de fabricas de baterias automotivas situadas no Brasil, onde as 

médias de Pb-s foram superiores a 20 µg/dL. 

Ainda, o sexo masculino está correlacionado de forma significativa a maiores 

concentrações de Pb-s, este fenômeno está relacionado a uma maior concentração de eritrócitos, 

quando comparados com o sexo feminino, mais principalmente devido a diferenças no 
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metabolismo, mais precisamente a parte hormonal (KUNO et al., 2013; KIRA et al., 2016; 

ALMEIDA LOPES et al., 2019). Entretanto, é necessário mais estudo a respeito da exposição 

ao Pb para compreender melhor o metabolismo do metal no organismo e a suscetibilidade 

individual a toxicidade do Pb.  

Em 2013, o Programa Nacional de Toxicologia (NTP; National Toxicology Program), 

publicou inúmeros estudos sugerindo a existência de fortes evidências relacionadas aos efeitos 

nocivos à saúde em indivíduos com concentrações de Pb-s consideradas baixas,<10 µg/dL, (por 

exemplo movimento muscular involuntário e hipertensão arterial) e em crianças com 

concentrações inferiores a  5 µg/dL (danos ao sistema renal e no desenvolvimento) (NTP; EUA, 

2013). Ainda em 2019, a ATSDR incluiu os resultados de diversos estudos, que sugerem 

possíveis efeitos nocivos à saúde associados a concentrações de Pb-s consideradas baixas (≤10 

µg/dL), como por exemplo doenças cardiovasculares (LANPHEAR et al., 2018), alteração na 

síntese do grupo heme (WANG et al., 2010) e doenças neurológicas (ELA) (FANG et al., 

2010). Por fim, os dados citados acima reforçam a necessidade de uma revisão e atualização 

constante das legislações vigentes. 

1.3 Toxicocinética do metal 

Normalmente, o trato respiratório e o gastrointestinal são as principais vias de absorção 

do Pb, entretanto durante a jornada de trabalho, isto é, quando o trabalhador está exposto de 

forma ocupacional ao Pb presente no ar, aproximadamente 95% do Pb é absorvido através da 

inalação e em razão disso o sistema respiratório é considerado de maior importância (BAIRD, 

2002; MOREIRA; MOREIRA, 2004; ATSDR, 2019). Após a absorção, 98 a 99% do Pb é 

transportado para o sistema hematopoiético e lá o metal liga-se aos eritrócitos, possuindo uma 

meia vida de cerca de 30 dias. O metal está mais biodisponível quando livre no plasma (1 a 2%) 

podendo ser transportado para os tecidos alvos (tecidos moles). É nessa pequena fração em que 

o Pb é distribuído para os tecidos alvos como: pulmões, fígado, baço, rins e cérebro, possuindo 

uma meia vida de em média 40 dias. Ainda que apenas 1-2% do Pb esteja no plasma, é nesta 

fração do sangue em que o metal está biodisponível e assim pode ser transportado aos tecidos 

alvos. Ainda, tal acontecimento ocorre em razão dos ossos serem compostos basicamente por 

cálcio (Ca). O Pb+2 e o Ca+2 apresentam raios atômicos semelhantes e deste modo o Pb compete 

com o Ca pelo seus sítios de armazenamento, substituindo assim o Ca do fosfato de cálcio, 

formando cristais de hidroxiapatita, matriz cristalina primária do tecido ósseo, podendo 

permanecer incorporado aos ossos durante décadas. Ainda, como resultado, o Pb é depositado 

na matriz óssea durante o processo de mineralização, ocorrendo durante o crescimento e 
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remodelação óssea (RABINOWITZ, 1991; BRONNER, 1992; ATSDR, 2019). De acordo com 

Pounds et al.,1991, Rabinowitz (1991) e Liu et al., 2010, os principais sítios de armazenamento 

do Pb são os ossos e em menor escala os dentes, podendo armazenar até 90% de todo o metal 

existente no organismo durante 30 anos. Portanto, mesmo após décadas da absorção do Pb, o 

metal pode ser deslocado da matriz óssea para o sistema hematopoiético, durante o processo de 

remodelamento ósseo e por doenças, como por exemplo, a osteoporose (LAMKE et al., 1977; 

PITKIN et al., 1979; MANTON et al., 2003; GULSON et al., 2003; SCHNAAS et al., 2006). 

Em relação a excreção, o Pb pode ser eliminado através de inúmeras rotas tais como 

urina, fezes, unhas, cabelo, suor e saliva, entretanto a excreção renal e a gastrointestinal são 

consideradas de maior importância. Aproximadamente 2/3 do Pb absorvido é excretado pela 

urina e restante através das fezes. A excreção renal ocorre principalmente por filtração renal e 

pode sofrer reabsorção nos túbulos renais distais. Por fim, a eliminação gastrointestinal ocorre 

através do sistema entero-hepático, na forma de um complexo denominado chumbo-glutationa. 

(GOYER; CLARKSON, 2001; MOREIRA; MOREIRA, 2004). 

Na figura 1 é esquematizado a toxicocinética do Pb no organismo. Analisando o 

esquema elaborado por O’FLAHERTY (1998), é possível inferir que caso ocorra alterações em 

uma ou mais etapas da toxicocinética do Pb, como absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção, respectivamente, pode ocorrer alterações nas concentrações de Pb nas matrizes 

biológicas, e por consequência, modular a toxicodinâmica do Pb. Por exemplo, alterações 

genéticas dos genes envolvidos na absorção e distribuição do Pb, como por exemplo HFE e 

ALAD (SUZEN et al., 2003; HOPKINS et al., 2008). 

Figura 1 – Esquema da toxicocinética do chumbo (Pb). 

 

Adaptado de O’FLAHERTY, 1998. 
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Sendo assim, alterações genéticas podem influenciar o metabolismo e sobre a toxicidade 

induzida pelo metal. Nos últimos anos diversos estudos foram realizados a respeito do impacto 

de alterações genéticas que possam modular a cinética e os efeitos adversos relacionados ao Pb, 

indicando que tais alterações influenciam na toxicidade e modulação das concentrações do 

metal nos organismos, por exemplo o gene MT2A e o transporte de Pb-s (FERNANDES et al., 

2016; KYAALTI et al., 2011); open reading frame 51 (C12orf51), cadeia leve da miosina 

regulatória  (MYL2), e aldeído desidrogenase 2 (ALDH2) (EOM et al., 2017) exportina-5 

(XPO5) (ZHANG et al., 2017); GCLM e GCLM (GOMES et al., 2018); alterações na atividade 

da ALAD e, por consequência, nas concentrações do Pb (MANI et al., 2018) e o gene membro 

5 da subfamília V dos canais de cátions receptores de potencial transitório (TRPV5) (LIU et al., 

2019). 

1.4 Efeitos genéticos sobre o metabolismo e toxicidade induzida pelo metal 

A homeostase celular é dependente da utilização de elementos metálicos, tais como o 

zinco (Zn), cobre (Cu) e ferro (Fe) (PARK; JEONG, 2018). Proteínas transportadoras de metais 

são responsáveis por regular a presença desses íons metálicos no organismo. Por exemplo, a 

transportadora de metal divalente 1 (DMT-1) é essencial para a síntese de grupo heme em razão 

da sua afinidade pelo Fe2+ e transporte desse íon para o citosol da célula para, posteriormente, 

ocorrer a inclusão do metal ao anel da protoporfirina. As proteínas da família das carreadoras 

de soluto 39A (SLC39) e carreadora de soluto 30 (SLC30) são outros exemplos de proteínas 

responsáveis pelo transporte de metais, atuando na homeostase do Zn2+ (GROTTO, 2008; 

ANDERSON; FRAZER, 2017; BOWERS; SRAI, 2018). Em relação ao transporte plasmático 

de Cu+2, 90% do metal faz ligação com a metaloproteínas denominadas ceruloplasmina (CP), 

em seguida, é transportado do plasma para o sistema hematopoiético. Assim como a MT, a CP 

atua na proteção contra danos causados pelo estresse oxidativo (OSREDKAR; SUSTAR, 

2011). 

As proteínas da família das metalotioneínas (MT) possuem a função de transporte e 

controle da homeostase do Zn2+ e Cu2+, porém, devido a sua alta quantidade de -SH, metais não 

essenciais, como Hg, Pb e Cd, acabam ligando-se a ela. As MT são proteínas de cadeia pequena 

ricas no aminoácido cisteína, normalmente ligado ao Zn e Cu (PARK ; JEONG, 2018). Na 

figura 2 podemos observar a estrutura tridimensional da MT2A, a sua composição de 

aminoácidos e a ligação dos íons metálicos com as pontes e terminais com enxofre nos grupos 

sulfidrilas das cisteínas. 

 



30 
 

 

Figura 2 – Estrutura Tridimensional da Metalotioneina-2 humana [113CD7] determinada pela 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear – Estruturas amarelos claro e amarelo representam 

íons metálicos e grupos sulfidrilas das cisteínas, respectivamente. Lista de aminoácidos: cinza - cisteína 

(CYS), lilás - lisina (LYS), laranja - serina (SER), branco - glicina (GLY), laranja escuro - tirosina 

(THR), rosa - aspartato (ASP), marrom - glutamato (GLU), rosa-claro - asparagina (ASN), mostarda - 

metionina (MET) e verde - alanina (ALA). Cada número representa a identificação de cada aminoácido.  

 

Adaptado de Protein Data Bank, 2020. 

A síntese das isoformas de MT ocorre no interior das células induzidas em resposta a 

diversos sinais moleculares e de estresse oxidativo. A relação estimulo e síntese de MT pode 

ser observada na figura 3. A MT atua na proteção da célula, podendo ser ativada por uma série 

de estímulos, como íons metálicos, citocinas e fatores de crescimento. Para garantir proteção à 

célula, em situação de estresse oxidativo e espécies reativas decorrentes da exposição à 

radiação, íons metálicos, agentes mutagênicos, fármacos antineoplásicos, ou seja, situações de 

risco a integridade do DNA, há um aumento da síntese das MTs. A MT tem como função manter 

a homeostase do Zn, armazenando e transportando o metal para as enzimas envolvidas nos 

processos de reparo do DNA, diferenciação e crescimento. Através da doação de Zn, a MT 

inativa espécies reativas, inibindo a apoptose causas por essas moléculas. Ainda, a MT 

transporta o Zn para as proteínas relacionadas a apoptose tais como a caspase-1 e a caspase 3,, 

inativando-as. Em sua forma não ligada a metais, tioneína, a proteína atua na  modulação da 

transcrição da proteína supressora de tumor (p53) e a atividade do fator nuclear kB (NF-kB), 

fator relacionado a regulação da apoptose, através da competição pelo Zn. Quando em sua 

forma não ligada a metais, a MT compete pelo Zn, metal essencial para a ativação do gene p53, 

causando a inibição do mecanismo pró-apoptose. Por fim, a MT regula a atividade do fator 
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nuclear kB (NF-kB), fator relacionado a regulação da apoptose. (THIRUMOORTHY et al., 

2007; RUTTKAY-NEDECKY et al., 2013; MERLOS RODRIGO et al., 2020). 

Figura 3 – Mecanismos de estímulo e síntese da MT – Íons metálicos, citocinas, fatores de crescimento, 

estresse oxidativo e radiação ativam a síntese de MT. A proteína pode modular a transcrição do gene da 

proteína p53 (supressora de tumor) e NF-kB. Atua na eliminação de espécies reativas (ROS) e influencia 

na sobrevivência celular, crescimento celular, diferenciação e resistência a fármacos. 

 

Adaptado de RUTTKAY-NEDECKY, 2013. 

Diversos estudos relacionam o aumento da expressão de MT em tecidos tumorais como 

ação defensiva da célula cancerígena, que responde ao tratamento neutralizando fármacos 

quimioterápicos à base de íons metálicos, por exemplo a interação e neutralização do composto 

anticâncer a base de ródio tetracetato de ródio (Rh2(OAc)4),e cisplatina pela MT1A e MT3, 

respectivamente. (WANG et al., 2018; MERLOS RODRIGO et al., 2020). A maior parte do 

conhecimento a respeito da regulação da MTs refere-se à regulação transcricional, em razão 

desse mecanismo ser utilizado como biomarcador de estresse fisiológico, alguns relacionados 

à toxicidade de metais. As isoformas da MT possuem padrões específicos de regulação 

transcricional, para responder a variações locais e/ou especificas de concentração de metais. A 

região 5' promotora do gene das MTs (Figura 4) contêm diversas sequências reguladoras, como 

por exemplo, o MRE (Metal Responsive Elements), ARE (Antioxidant Response Element), GRE 

(Glucocorticoid Response Elements), dentre outros. As sequências estão associadas a diferentes 

fatores de transcrição, o MRE por exemplo, é ativado pelo MTF-1 (Metal Regulatory 
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Transcription Factor) que previamente se liga ao Zn proveniente da dieta. Assim, as diversas 

sequências regulatórias permitem que as MTs respondam a diversos estímulos e dá a cada 

isoforma um papel específico. Por exemplo, MT1, tem seu fator de transcrição induzido 10 

vezes na presença de cádmio (Cd) e Cu enquanto que o MT2 tem a transcrição induzida 3 vezes 

na presença de Cd e 30 vezes na presença de Cu. A MT1 e a MT2 são expressas na camada 

basal em diversos tecidos (RUTTKAY-NEDECKY et al., 2013; ZILLER; FRAISSINET-

TACHET, 2018). 

Figura 4 – Modelo simplificado das interações potencialmente ativas na regulação de expressão da MT 

– As sequencias regulatórias MER, ARE e GREs são ativadas como respostas ao aumento da 

concentração de Zn, status redox e aos glicocorticóides. As reservas de Zn são provenientes da dieta 

alimentar e da MT. A tioneína e a MT podem doar ou sequestrar Zn através da interação com as 

metaloproteínas relacionadas ao Zn (moléculas de sinalização, fatores de transcrição e moléculas 

adaptadoras que utilizam dedos de Zn para realizar a interação proteína-proteína), ativando ou 

inativando. Graças a essa interação, a MT está relacionada diversos processos importantes da célula, 

como regulação de genes, proliferação e diferenciação celular, estresse oxidativo e apoptose. 

 

Adaptado de RUTTKAY-NEDECKY, 2013. 

A estrutura proteica da MT não é modificada para uma secundária nativa, no entanto, 

na ausência de metais, a sua estrutura adota uma forma temporária mais compacta, expondo 

moléculas de cisteína nas extremidades. Essa exposição tem como função facilitar a ligação da 

cisteína com o metal. Na presença de metais sua estrutura é modificada para uma terciária, 

existindo uma afinidade por metais não essenciais tais como Hg, Pb e Cd. A MT possui quatro 

classes nomeadas MT1, MT2, MT3 e MT4, com múltiplos subtipos na classe MT1, como por 

exemplo MT1A, -B, -E, -F, -G, -H, -M, -X. Os 17 genes responsáveis pela codificação desta 

família de proteínas estão localizados em um mesmo cromossomo 16 (16q13). Por fim, o gene 
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MT2 subtipo A é o mais expresso em humanos (THIRUMOORTHY et al., 2007; ZALEWSKA 

et al., 2014; ZILLER; FRAISSINET-TACHET, 2018; JONEIDI et al., 2019). É possível 

visualizar a distribuição da MT2A nos órgãos e tecidos do corpo humano na imagem abaixo 

(Figura 5). 

Figura 5 – Expressão de RNA e proteína relacionada a MT2A em tecidos do corpo humano. 

 

Adaptado de THE HUMAN PROTEIN ATLAS, 2019. 

Em relação aos locais onde cada isoforma é expressa, a MT1 e a MT2 estão presentes 

em todos os órgãos. O SNC geralmente expressa a MT3, e por fim, a MT4 é mais abundante 

no epitélio escamoso. Todas possuem em sua estrutura 20 aminoácidos de cisteína, porém, a 

MT1 e MT2 possuem 8 aminoácidos de lisina, três a mais do que as MT3 e MT4 (BELL; 

VALLEE, 2009). As MTs podem ser encontradas em diversos compartimentos intracelulares 

como: citosol, núcleo, lisossomos e mitocôndria. Assim sendo, as proteínas podem ser 

secretadas do seu local de origem e encontradas em diversos fluídos extracelulares, tais como 
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sangue e líquido cefalorraquidiano, podendo migrar da célula, através do citosol, para o núcleo 

em resposta a uma situação de estresse oxidativo (ZILLER; FRAISSINET-TACHET, 2018). 

A estrutura molecular das MTs (Figura 6) é composta por dois domínios de ligação 

formados por aglomerados de cisteína denominados α e β. A ligação covalente é possibilitada 

graças aos resíduos de tíol (-SH). O domínio α possui quatro sítios de ligação para metais 

divalentes, formando o C-terminal, enquanto que o domínio β contém três sítios de ligação 

formando o N-terminal. Nos eucariotos, as MTs se ligam ao Zn, porém, quando há uma alta 

quantidade de Cd e Cu, o Zn é desprezado (RUTTKAY-NEDECKY et al., 2013). 

Figura 6 – Modelo esquemático da estrutura da MT – Os complexos metal-tiolato domínio α domínio 

β. O domínio β possui três sítios de ligação para três íons de Zn+2 e o terminal α possuí quatro sítios de 

ligação para 4 íons de Zn+2, totalizando sete ligações divalentes. Os círculos ovais da cor verde 

representam os 20 resíduos de cisteína ligados ao composto de enxofre (S) que se ligam aos íons de 

Zn+2. 

 
Adaptado de REBOLLAR et al., 2017. 

As MTs possuem uma ampla distribuição e regulação complexa, normalmente estão 

relacionadas em associação com o Zn, porém, elas podem formar ligação iônicas com demais 

átomos, como Cd2+, Hg2+, Cu1+, Cu2+, Ag1+, Au1+, Bi3+, As3+, Co2+, Fe2+, Pb2+ e Pt2+, formando 

ligação com diversos metais tanto essenciais quanto tóxicos. Esse espectro de interação amplo 

com ligantes diferentes é possível graças a capacidade das MTs na adoção de diferentes 

conformações proteicas, possibilitando a interação com moléculas diferenciadas, permitindo 

seu envolvimento em diversos processos celulares. Ainda assim, a estrutura molecular das MTs 

adquire três formas distintas no espaço intracelular, cada uma possuindo uma função e 

reatividade bem definida, formando sistema tionina:tioneína:metalotioneína (TO:Ts:MT). A 
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tionina é a forma oxidada da proteína, enquanto que a tioneína é a forma reduzida capaz de se 

ligar a espécies reativas de metal (RMS), de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN) (BELL; 

VALLEE, 2009; ZILLER; FRAISSINET-TACHET, 2018). 

Em relação à síntese/degradação de proteínas, este processo é regulado através de 

estímulos químicos liberados de acordo com a disponibilidade de metais e a condição redox da 

célula, o que promove uma sincronia entre as três formas. Sendo assim, o sistema (TO:Ts:MT) 

(Figura 7) desempenha um papel importante, servindo como método para investigar os estados 

metálicos e redox da célula (ZILLER; FRAISSINET-TACHET, 2018). A proteína age como 

um reservatório temporário de Zn, distribuindo o metal após estímulos causados pela mudança 

do estado redox celular, funcionando como medida preventiva contra danos oxidativos (BELL; 

VALLEE, 2009). 

Figura 7 – Interação oxidação e redução da MT e homeostase do Zn – A transferência de Zn é modulada 

pela interação entre GSH/GSSG, composto de selênio (Se) ATP (trifosfato de adenosina). As EROs e 

ERNs oxidam as MTs, que perdem os metais ligados, como o Zn2, e transformam-se em tionina tioneína. 

Os resíduos de cisteína presentes na tionina formam pontes de dissulfeto entre si, ocorrendo a 

transformação da tionina em tioneína. Quando presente, a GSH atua na mediação da regulação, 

permitindo a redução da tionina em tioneína. Por fim, a GSSH oxida a metalotioneína liberando os 

metais ligados. 

 

Adaptado de BELL; VALLEE, 2009 

As ERNs e EROs oxidam a MT, liberando os metais ligados, transformando-a em 

tionina. A glutationa oxidada (GSSG) é essencial para a liberação do Zn através da interação 

com a MTs, atuando como agente oxidativo e promovendo a liberação do metal ligante, 

transformando a MT em tionina. Os terminais de cisteína presentes na tioneína interagem 

formando pontes de dissulfeto, ocasionando a transformação da tioneína em tionina. Em 

processo antagônico, a glutationa (GSH), forma reduzida da GSSG, permite a redução da 
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tionina em tioneína. Sendo assim, a dupla GSH/GSSG é um importante determinante de estado 

redox celular e regulação dos metais (BELL; VALLEE, 2009; ZILLER; FRAISSINET-

TACHET, 2018). 

Em publicação mais recente, a Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

(ATSDR) (2019) relaciona diversos estudos com polimorfismos que podem alterar a 

susceptibilidade ao Pb por meio da sua toxicocinética ou toxicodinâmica. Os genes ALAD, VDR 

e HFE são candidatos a marcadores de susceptibilidade em função da toxicocinética e 

toxicidade do Pb, os polimorfismos presentes nesses genes são os mais estudados. Variantes do 

gene da apolipoproteína E (ApoE), por exemplo, podem alterar a susceptibilidade a alterações 

induzidas pelo Pb no neurodesenvolvimento e a déficits neurológicos (STEWART et al., 2002; 

WRIGHT et al., 2003a; PRADA et al., 2016). Receptores de dopamina (DRD4; DRD2) e 

transportador de dopamina (DAT1) podem sofrer influência do Pb quanto ao comprometimento 

neurocognitivo (FROEHLICH et al. 2007; KORDAS et al. 2011; ROY et al. 2011, KIM et al., 

2018). Polimorfismos do transportador peptídico 2 (PEPT2) foram associados ao aumento das 

concentrações de Pb-s em crianças expostas de forma ambiental ao metal (SOBIN et al., 2009; 

SOBIN et al., 2015).  

Ainda, alguns outros poucos trabalhos foram realizados e sugerem que variações de 

outros genes, tais como as famílias de carreadores de solutos (SLCs) (WHITFIELD et al., 2007; 

2010) e DNA metiltransferases (DNMTs) (SCHNEIDER et al., 2013) possam também modular 

a toxicocinética e efeitos adversos relacionados ao metal. Entretanto, o trabalho de Schneider 

et al. (2013) foi conduzido em animais expostos a concentrações muito elevadas de acetado de 

chumbo (15 a 75 mg/dL); sendo assim, a extrapolação dos dados para seres humanos deve ser 

realizada com cautela. Já os trabalhos de Whitfield e colaboradores (2007; 2010) realizaram 

análises de ligações gênicas e os resultados encontrados sugerem que os SLCs estejam 

associados ao transporte do Pb. 

Neste contexto, as MTs são biomarcadores promissores de susceptibilidade ao Pb, pois 

são compostas de cerca de 30% de cisteínas, as quais possuem grupos tióis servindo como sítio 

de ligação, agindo no transporte do Pb e de outros metais. Assim, variações genéticas das MTs 

podem alterar a biodisponibilidade do Pb nos indivíduos, modulando a sua toxicidade induzida 

pela exposição ao metal (RAUDENSKA et al., 2014; YANG et al., 2016; FERNANDES et al., 

2016). 



37 
 

 

1.4.1 Polimorfismos 

A espécie humana partilha 99,9% de sua sequência de DNA e as variações presentes no 

0,1% confere a cada indivíduo sua particularidade. Essas variações são na maioria alterações 

de uma única base nitrogenada na sequência de DNA, denominas do inglês de Single Nucleotide 

Polymorphisms – SNPs. Os SNPs podem estar localizados em regiões não codificadoras de 

função promotora ou reguladora gênica, afetando principalmente a quantidade e velocidade de 

produção de proteína (Figura 8) (RAUDENSKA et al., 2014). A troca de um único nucleotídeo 

na região promotora 5’UTR pode alterar a transcrição, através da diminuição da ligação entre 

fatores de transcrição e promotores, como por exemplo a ligação reduzida da proteína MTF-1 

ao MRE, respectivamente. A redução da transcrição da MT pode alterar as concentrações de 

elementos químicos no corpo (SEKOVANIĆ; JURASOVIĆ; PIASEK, 2020). Em relação aos 

SNPs da região 3’UTR, a troca de um único nucleotídeos nessa região pode promover 

alterações na tradução e distribuição do RNA e, como consequência, pode induzir uma mudança 

estrutural causando efeitos nocivos à saúde do indivíduo. Ainda, SNP na região 3’UTR pode 

gerar ou anular locais de ligação do micro RNA (mRNA), alterando a expressão da proteína 

(RYAN; ROBLES; HARRIS, 2010; SZAFLIK et al., 2020). Quando localizado em uma região 

codificadora do genoma, o efeito de um SNP pode ser classificado como sinônimo ou não-

sinônimo. Os polimorfismos serão classificados como sinônimos quando determinados SNP 

não causará uma troca de aminoácido da proteína a ser sintetizada, esse fenômeno ocorre em 

razão da natureza redundante do código genético. Ainda, o SNP de região codificadora será 

denominado não-sinônimo quando há uma alteração na sequência de aminoácidos devido a 

alteração no códon, promovendo uma mudança na estrutura e função da proteína. A troca do 

aminoácido pode resultar em uma mudança estrutural ou de função da proteína, tais como: a 

capacidade de agregação das proteínas, estabilidade, flexibilidade, locais funcionais e 

dobramento da proteína; cinética de reação e sua dependência de parâmetros ambientais e 

interação com demais moléculas, por exemplo. Continuando, há dois tipos de SNP não-

sinônimo: missense, quando a alteração no códon resulta em um aminoácido diferente, 

originando uma proteína não funcional; ou nonsense, caracterizado pela alteração no códon de 

parada, tornando-o prematuro, podendo originar uma proteína incompleta, truncada e não-

funcional (RAUDENSKA et al., 2014).  
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Figura 8 – Polimorfismos (SNP) do gene da MT2A (UTR-3, G → C; rs10636 e UTR-5, A→G; 

rs28366003) – Localização dos SNPs no gene da MT2A. Os SNPs estão identificados pelo número de 

1255referência atribuído pelo “dbSNP” (The Single Nucleotide Polymorphism Database) inclusos no 

banco de dados do Centro Nacional de Informação Biotecnológica (NCBI; National Center for 

Biotechnology Information) (rs ID ou RefSNP). UTR - Untranslated Region, ATG – Start-Codon. 

 

Adaptado de RAUDENSKA et al., 2014. 

Joneidi et al (2019) em seu levantamento bibliográfico a respeito do impacto da variação 

genética no metabolismo de metais tóxicos, relaciona não apenas fatores já analisados tais 

como: idade, ocupação, estilo de vida e nível de exposição, mas também elementos genéticos 

como importantes contribuintes na retenção e metabolismo de metais não essenciais. Associa 

os polimorfismos como fatores capazes de desempenhar papéis indiretos e diretos no 

metabolismo e distribuição de metais, alterando a homeostase celular. Essa sensibilidade em 

populações diversas é originada de variações na sequência de nucleotídeos, mais 

especificamente nas regiões promotoras no gene.  

Sendo assim, de acordo com as informações citadas anteriormente, os polimorfismos 

podem ser um fator envolvido na diferença apresentada por alguns indivíduos, que não 

apresentam a mesma correlação entre a exposição e a concentração de metal no organismo que 

os demais membros da população analisada. Por consequência, tais mudanças genéticas podem 

exercer influência nas vias relacionadas à toxicocinética e toxicodinâmica do Pb.  

Diversos autores buscam compreender as influências de diferentes polimorfismos da 

família das MTs e suas consequências à saúde dos indivíduos. Muitas doenças estão sendo 

associadas a tais alterações genéticas. RAUDENSKA et al (2014), em seu levantamento 

bibliográfico, disserta sobre os diversos polimorfismos da família das MTs, observando maior 

número de doenças relacionadas com SNPs nos genes da MT1A e da MT2A em comparação 

com as MT3 e MT4, tais como neoplasias e síndromes metabólicas. Nakane e colaboradores 

(2014), em análise a respeito do impacto dos polimorfismos da MT no risco de câncer de 
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pulmão na população japonesa, observou associação moderada entre os polimorfismos da MT 

e o câncer de pulmão e que tais influências podem ser alteradas por fatores externos, como o 

tabagismo. Raudenska et al. (2014) reuniram as informações coletadas em seu artigo de revisão 

e produziram uma figura (Figura 9) esquematizando a associação de polimorfismos das MTs 

com as doenças e alterações causadas no organismo. Os SNPs estão identificados pelo número 

de referência atribuído pelo “dbSNP” inclusos no banco de dados NCBI (rs ID ou RefSNP). Os 

genes das MTs e as condições clínicas são codificadas por cores. 

Figura 9 – Associação entre os polimorfismos do gene das MT com condições patológicas e alterações 

laboratoriais. 

 

Adaptado de RAUDENSKA et al., 2014. 

Os polimorfismos do gene MT2A mais analisados são o rs28366003 (A → G), seguido 

por rs10636 (G → C) O SNP rs28366003 está localizado na região promotora do gene MT2A, 

ocorrendo uma substituição de uma adenina por uma guanina entre a TATAbox (sequência de 

nucleotídeos que indica o local no qual uma sequência genética pode ser lida e decodificada) e 

o local de início da transcrição (NATURE, 2014). Por estar localizado na região promotora 

5’UTR, o SNP pode interferir na ligação entre o fator de transcrição MTF e a sequência 

reguladora MRE e alterar a transcrição da MT2A. Assim sendo, SNP de região promotora 

podem alterar as concentrações de elementos químicos no organismo e causar efeitos nocivos 

à saúde. Em relação a MTF-1 e o Zn, quando há o aumento de um elemento tóxico, como 
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exemplo o Cd, a MT substituí o Zn pelo outro metal devido à alta afinidade pelo Cd, 

aumentando as concentrações de Zn intracelulares, e como consequência, há o aumento da 

síntese da MT, ou seja, a indução da transcrição do gene da MT através dos elementos tóxicos 

ocorre de forma indireta, isto é, não há ligação entre a proteína MTF-1 e demais metais (Figura 

10) (SEKOVANIĆ; JURASOVIĆ; PIASEK, 2020). Em razão do SNP rs28366003 estar em 

uma região fundamental para a manutenção da homeostase dos íons metálicos, autores como 

Kayaalti et al. (2011) e Kayaalti et al. (2010) optaram por analisar a influência desse SNP sobre 

as concentrações de Cd e Pb-se Cd nas células do córtex real, respectivamente. Os autores 

observaram que indivíduos com o alelo G possuem maiores concentrações de Cd e Pb-se nas 

células do córtex renal quando comparados com o genótipo prevalente. Por fim, os resultados 

de Kayaalti et al. (2011) e Kayaalti et al. (2010), colaboram com a hipótese de que por estar 

localizado na sequência reguladora MRE, o SNP  do interfere na indução da transcrição e, por 

consequência, minimiza a resposta do célula frente a exposição a elementos tóxicos como Cd e 

Pb, por exemplo.  

Figura 10 – Modelo simplificado da interação entre MT e Cd2+ – A MT liga-se ao Cd promovendo um 

acumulo de Zn+2 no citosol. O Zn+2 liga-se a proteína MTF-1. A MTF-1 é ativada diretamente pelo Zn2+ 

ou através da liberação do metal pela MT. A Atividade da MTF-1 pode ser modulada por fosforilação. 

O transporte da proteína MTF-1 do citosol para o núcleo é mediado através da interação com Crm1 

(Cellular Export Receptor). No núcleo, a MTF-1 liga-se ao MRE, iniciando a transcrição da MT. 

 

Adaptado de GÜNTHER; LINDERT; SCHAFFNER, 2012. 

O SNP do gene MT2A rs10636 (G → C) é caracterizado pela troca de uma guanina por 

uma citosina e está localizado na região 3’UTR (SEKOVANIĆ; JURASOVIĆ; PIASEK, 2020). 
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Segundo os autores como Chen et al. (2008) e Hollerer et al. (2013), os polimorfismos 

localizados na região 3’UTR podem alterar a estabilidade do RNA mensageiro (RNAm) e, por 

consequência, induzir alterações na expressão gênica. Fernandes et al. (2016) avaliaram os 

efeitos genéticos do polimorfismos da MT2A rs10636 sobre as concentrações de Pb-s. Os 

autores utilizaram amostras de sangue de trabalhadores de uma fábrica de baterias expostos de 

forma ocupacional ao metal e observaram que o alelo C está associado a menores concentrações 

de Pb-s em comparação com indivíduos portadores do genótipo GG. Gundacker et al (2010), 

observaram resultado semelhante, no estudo austríaco o alelo C esteve associado de forma 

negativa as concentrações de Pb-s, isto é, houve uma diminuição significativa na concentração 

do metal em portadores do alelo C em comparação com aqueles com o genótipo prevalente 

(GG). Os pesquisadores dos dois artigos citados neste parágrafo concluíram que os 

polimorfismos localizados na região responsável pela estabilidade do RNAm podem modular 

as concentrações do Pb-s e por consequência, a toxicidade induzida pelo metal. 

Em razão de compreender melhor a influência dos polimorfismos do gene da MT2A na 

modulação de toxicidade do Pb em indivíduos expostos de maneira ocupacional ao metal, é 

necessário um maior aprofundamento com mais estudos utilizando outras populações para 

assim compreender o impacto de tais SNPs e investigar possíveis cofatores, tais como nível de 

exposição e background genético, visando compreender as diversas interações gene-ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar o impacto de polimorfismos genéticos de MTs sobre as concentrações de Pb no 

sangue (Pb-s), no plasma (Pb-p) e na urina (Pb-u), em trabalhadores de fábricas de baterias 

automotivas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Determinar as concentrações de Al, Sr, Sn, Se, Sb, P, Mo, Mn, Mg, Co, As, Cu, P, Cd e 

Fe no sangue, plasma e urina de trabalhadores de fábricas de baterias automotivas do 

estado do Paraná ocupacionalmente expostos ao metal 

• Realizar a discriminação alélica para identificar possíveis polimorfismos do gene MT2A 

(rs10636 e rs28366003). 

• Associar as concentrações obtidas de Pb-s, Pb-p e Pb-u aos diferentes genótipos do gene 

da MT2A. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Seleção de voluntários e coleta de amostras 

Foram coletadas amostras de sangue (cerca de 10 mL) e de urina (cerca de 30 mL) de 

250 trabalhadores (obtidas através de cálculo amostral para populações) de fábricas de baterias 

automotivas no estado do Paraná, após esclarecimento detalhado sobre o projeto e assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE, anexo I). Após o esclarecimento do 

TCLE aos participantes, também foi distribuído um questionário (anexo II) sobre variáveis de 

idade, sexo, dieta, uso de medicamentos, histórico médico, informações sobre tabagismo, 

função ocupacional e tempo de exposição na função. O presente estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (Parecer 2468309). 

Foram incluídos no estudo indivíduos com idade entre 20 a 60 anos, do sexo masculino 

e que declararam não possuírem doenças conhecidas no momento da coleta. As amostras foram 

coletadas por um enfermeiro qualificado, nas próprias indústrias, de acordo com as 

recomendações do médico do trabalho de cada fábrica.  

O sangue foi colhido em tubos com EDTA livres de metais (Vacutainer, BD, São Paulo, 

Brasil). Uma pequena fração (cerca de 500 µL de sangue total) foi utilizada para a extração do 

DNA e o restante foi utilizado para quantificação do Pb-s e Pb-p. Todas as amostras foram 

armazenadas em freezer -80º C até o momento das análises. A urina foi colhida em frascos 

próprios para a coleta e utilizada para a determinação do Pb-u. Do mesmo modo, as amostras 

foram armazenadas em freezer -80º C até as análises. 

3.2 Determinação de Pb no sangue, plasma e urina 

As determinações de Pb foram realizadas por espectrometria de massas com plasma 

acoplado indutivamente (ICP-MS) (ELAN DRCII, Perkin Elmer, Norwalk, CT, EUA), de 

acordo com Batista et al. (2009a; 2009b). Optou-se por realizar as determinações de outros 15 

metais nas três matrizes biológicas, sendo eles o alumínio (Al27), estrôncio (Sr88), estanho 

(Sn118), Se82, (Sb121), fosforo (P31), molibdênio (Mo98), manganês (Mn55), magnésio (Mg24), 

cobalto (Co59), As75, Cu63, Cd111 e Fe57 para analisar a interação com o Pb no organismo.  

As amostras de sangue foram diluídas diretamente em tubos cônicos de 15 mL onde 0,2 

mL de sangue foi diluído em 9,8 mL (contendo 0.01% (v/v) de Triton X-100 e 0,5% (v/v) de 

ácido nítrico 14 M parcialmente destilado) e injetadas no ICP-MS. Para as amostras de plasma 

e urina, cada uma foi diluída diretamente em tubos cônicos de 15 ml onde 0,5 ml da amostra 

foi diluída em 9,5 mL (contendo 0.01% (v/v) de Triton X-100 e 0,5% (v/v) de ácido nítrico 14 
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M parcialmente destilado) e injetadas no ICP-MS. A curva de calibração padrão foi realizada 

utilizando o método de combinação de matrizes, onde 0,5 mL de base plasma foi adicionado 

em cada solução de calibração utilizando do mesmo diluente. O branco utilizado consiste na 

solução de diluição utilizada em todas as amostras. Os resultados foram expressos em µg/dL e 

os resultados da urina foram corrigidos com creatininapela concentração de creatinina 

analisada. 

Para controle de qualidade dos resultados, materiais de referência certificados 

provenientes do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, EUA) e do Departamento 

de Saúde do Estado de Nova Iorque (NYSDH, EUA), contendo Pb, foram analisados previa e 

posteriormente à análise de um grupo de 20 amostras. 

3.3 Extração DNA sanguíneo 

O DNA genômico foi extraído a partir do sangue total utilizando-se o “PureLink 

Genomic DNA Kit” (Invitrogen, California, CA, EUA), de acordo com as recomendações do 

fabricante. Foi utilizado 200 µL de sangue total para microtubos de 1,5 mL e, em seguida 

acrescido proteinase K e RNAse A. A seguir, as amostras foram incubadas a 55oC por 10 

minutos. Após, foram adicionados 200 µL de etanol ao lisado e a amostra foi adicionada à 

coluna de separação, onde foi centrifugada a 20.000 g por 1 minuto. A coluna, contendo o DNA 

foi reservada e submetida à lavagem com o tampão fornecido pelo kit. Após nova centrifugação, 

o DNA purificado foi obtido pela adição de tampão de eluição à coluna. Após a extração, o a 

qualidade do DNA foi verificada por meio das razão 260/280 e 230/260 (Nanodrop 2000, 

Invitrogen, California, CA, EUA) e foi quantificado em fluorímetro (Qubit 3.0, Invitrogen, 

California, CA, EUA) e armazenado a -20 ºC.  

3.4 Genotipagem por PCR em tempo real (RT-PCR) 

A tabela 3 descreve os polimorfismos que foram analisados neste projeto de pesquisa. 

Ensaios TaqMan (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) foram utilizados para a 

determinação das variantes genéticas em um termociclador ABI 7500 Fast (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA) nos seguintes padrões de temperatura: uma fase inicial a 

95ºC por 10 minutos seguida por 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC por 1 minuto. As 

reações foram realizadas em placas de 96 poços. 
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Tabela 3 - Gene, localizações, tipos de polimorfismos e da alteração e frequências dos alelos 

polimórficos do gene MT2A no presente estudo. 

Gene 

Localização do 

polimorfismo no 

cromossomo 

Polimorfismos 

Localização do 

polimorfismo 

no gene 

Frequência dos 

alelos 

polimórficos1 

MT2A 16q13 
SNP (rs28366003; A → G) 5’UTR 0,057 

SNP (rs10636; G → C) UTR-3 0,27 
1dados obtidos do parâmetro Global Minor Allele Frequency disponível no National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) (para maiores detalhes, veja 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/docs/rs_attributes.html#gmaf). 

 

A técnica consiste no monitoramento óptico da fluorescência emitida durante a reação 

de PCR, pela ligação de uma sonda específica na fita recém-sintetizada. Para cada reação foram 

utilizados 5 µL do reagente TaqMan Genotyping Master Mix 2X (Thermo Fisher Scientific, 

(Foster City, CA, EUA) (contendo dNTP’s, MgCl2, tampão, Taq polymerase ampli-gold), 0,25 

µL de água ultrapura livre de nucleases (Sigma, Saint Loius, MO, EUA), 0,25 µL de sonda 

TaqMan 40x (Carlsbad, CA, USA) específica para o gene analisado e 4,5 µL de DNA diluído 

a 1,2 ng/µL.  

3.5 Análises estatísticas 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg das frequências alélicas dos polimorfismos foi analisado 

por teste de Chi-quadrado (χ2) convencional. Idade, índice de massa corporal (IMC), tempo de 

trabalho, concentrações de 15 elementos químicos (Pb208, Al27, Sr88, Sn118, Se82, Sb121, P31, 

Mo98, Mn55, Mg24, Co59, As75, Cu63, Cd111 e  Fe57) no sangue, plasma e urina foram classificados 

como variáveis contínuas; polimorfismos, consumo de álcool e leite, além de tabagismo foram 

classificados como variáveis categóricas. Foram considerados como consumo de álcool 

indivíduos que bebem, pelo menos, cinco doses por semana e como fumantes, indivíduos que 

fumam > 5 cigarros por dia nos últimos cinco anos. 

Modelos gerais lineares univariados foram empregados para avaliar o impacto de 

diversas variáveis sobre as concentrações de Pb-s, Pb-p e Pb-u, que foram classificadas como 

variáveis dependentes; em seguida, modelos gerais lineares múltiplos foram utilizados com o 

objetivo de ajustar outras variáveis, que não as variações genéticas, que possam influenciar as 

concentrações de Pb, tais como, idade, IMC e tempo de trabalho. Essas variáveis foram 

incluídas na análise múltipla fatores que apresentaram um valor de p <0,20; obtido a partir das 

análises univariadas. Todas as análises foram realizadas no programa SPSS 20 Statistics (IBM; 

Armonk, NY, EUA) e os resultados foram considerados significativos para um valor de p ≤ 

0,050. 
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4. RESULTADOS 

Foram incluídos no total 236 voluntários do sexo masculino no estudo expostos de 

forma ocupacional ao Pb durante a jornada de trabalho. As características sociodemográficas 

de todos os participantes do estudo estão descritas na tabela 4. Foram incluídas variáveis 

conhecidas que podem influenciar as concentrações de Pb nas três matrizes biológicas 

analisadas pelo estudo.  A idade variou entre 18 e 69 anos com média de 37,9 ± 10,1. O tempo 

de trabalho na empresa variou entre 1 mês e 27 anos.  Em relação ao índice de massa corpórea 

o valor médio foi de 27 ± 4 (kg/m2) A média da concentração de Pb-s, Pb-p e Pb-u foram de 

21,1 ± 11,9 µg/dL, 0,60 ± 0,71 µg/dL e 38,9 ± 48,4 mg/g de creatinina, respectivamente. Dentre 

os participantes, 15,4% se declararam fumantes e 31,1% consumiam álcool regularmente.  

Tabela 4 - Características sociodemográficas da população estudada 

 Na Mínimo Máximo Média ± D.Pb 

Idade (anos) 236 18 69 38 ± 10 

Tempo de trabalho (meses) 236 1 324 38 ± 46 

IMCc 231 18 39 27 ± 4 

Pb-sd (µg/dLh) 236 1,9 52 21 ± 12 

Pb-pe (µg/dL) 236 0,01 6 0,60 ± 0,71 

Pb-uf (mg/g de creati) 225 0 463 39 ± 28 

Tabagismo, sim (%)g 15 - - - 

Álcool, sim (%) 31 - - - 

EPIj, sim (%) 87 - - - 

a: Número de amostras (N); b: Desvio Padrão (DP); c: Índice de massa corpórea (Kg/m2); d: Chumbo no sangue; e: 

Chumbo no plasma; f: Chumbo na urina; g: Porcentagem. h: Micrograma por decilitro (µg/dL); i: miligrama por 

grama de creatinina (mg/g creat); j: Equipamento de proteção individual. 

 

As tabelas 5, 6 e 7 apresentam as concentrações mínima e máxima de cada elemento 

químico no sangue, plasma e urina, respectivamente. As concentrações dos elementos estão em 

partícula por bilhão (ppb) e partícula por milhão (ppm). Para facilitar a compreensão dos dados, 

foi realizada a padronização das unidades, os valores obtidos através do ICP-MS foram 

transformados de ppm (partícula por milhão), no caso dos elementos Fe, Mg e P,  e ppb 

(partícula por bilhão), em relação aos elementos Al, As, Co, Cu, Mn, Mo, Pb, Sb, Se, Sn e Sr, 

para µg/dL. Em relação aos elementos na urina (tabela 7), foram realizadas as transformações 

para µg/dL e posteriormente para miligrama por grama de creatinina (mg/g creat). 
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Tabela 5 - Concentrações dos elementos químicos no sangue da população estudada 

 Elementos Unidade Na Mínimo Máximo Mediana Média ± D.Pb 

Al  µg/dLc 200 0,00 39 1,2 3,5 ± 6,7 

As  µg/dL 236 0,19 1,4 0,55 0,66 ± 0,29 

Co  µg/dL 195 0,00 0,15 0,01 0,01 ± 0,01 

Cu  µg/dL 236 30,4 146 80 82 ± 25 

Fe  µg/dL 236 15924 73386 42357 43812 ± 15690 

Mg  µg/dL 236 1492 5655 3393 3492 ± 938 

Mn  µg/dL 236 0,55 5,6 1,7 2,0 ± 1,1 

Mo  µg/dL 206 0 0,42 0,05 0,06 ± 0,06 

P  µg/dL 236 14700 89656 40282 42064± 17648 

Pb  µg/dL 236 1,85 52, 20 21 ± 12 

Sb  µg/dL 236 0 10 0,38 0,52 ± 0,85 

Se  µg/dL 236 2,34 17 7,8 8,4 ± 3,3 

Sr  µg/dL 235 0,18 6,4 1,6 1,8 ± 1,2 
a: Número de amostras (N); b: Desvio Padrão (DP); c: Micrograma por decilitro. 

 

Tabela 6 - Concentrações dos elementos químicos no plasma da população estudada 

Elementos Unidade Na Mínimo Máximo Mediana Média ± D.Pb 

Al  µg/dL 224 0 11 0 0,9 ± 1,3 

As  µg/dL 236 0,45 1,2 0,63 0,64 ± 0,08 

Cd  µg/dL 193 0 0,02 0 0,002 ± 0,003 

Co  µg/dL 236 0,02 0,06 0,04 0,04 ± 0,01 

Cu  µg/dL 236 39 11012 148 3712 ± 3785 

Fe  µg/dL 233 120 5229 285 354 ± 363 

Mg  µg/dL 236 1471 2653 1947 1971 ± 240 

Mn  µg/dL 235 0,08 0,25 0,14 0,14 ± 0,03 

Mo µg/dL 235 0 0,67 0,10 0,12 ± 0,12 

P  µg/dL 236 12037 30162 17105 17223 ± 3085 

Pb  µg/dL 236 0,01 6,1 0,40 0,60   ± 0,71 

Sb  µg/dL 236 0,19 0,76 0,33 0,35 ± 0,12 

Se  µg/dL 236 3,8 26 8,8 9,3 ± 3,4 

Sn  µg/dL 233 0,14 1,40 0,45 0,48 ± 0,21 

Sr  µg/dL 236 1,4 7,9 3,2 3,3 ± 0,98 

a: Número de amostras (N); b: Desvio Padrão (DP); c: Micrograma por decilitro. 
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Tabela 7 - Concentrações dos elementos químicos na urina da população estudada. 

Elementos Unidade Na Mínimo Máximo Mediana Média ± D.Pb 

Al  mg/g de creatc 225 0 9169 13 68 ± 614 

Cd  mg/g de creati 200 0 1,3 0,21 0,26 ± 0,21 

Co  mg/g de creati 228 0,05 2,7 0,37 0,43 ± 0,31 

Cu  mg/g de creati 229 0 158 15 18 ± 16 

Fe  mg/g de creati 227 0 1402 89 116 ± 133 

Mg  mg/g de creati 221 0 299 122 125 ± 63 

Mn  mg/g de creati 222 0,08 9,5 0,58 0,82 ± 0,89 

Mo  mg/g de creati 229 12 357 69,6 81 ± 54 

P   mg/g de creati 229 6366 435447 52065 57927 ± 39242 

Pb  mg/g de creati 225 0 463 24 39 ± 48 

Sb mg/g de creati 218 0 77 0,38 1,8 ± 6,5 

Se  mg/g de creati 226 0 102 21 23 ± 14 

Sn  mg/g de creati 189 0 13 0,11 0,33 ± 1,0 

Sr  mg/g de creati 229 0 969 97 128 ± 135 

a: Número de amostras (N); c: Desvio Padrão (DP); c: Miligrama por grama de creatinina (mg/g creat). 

 

 

A tabela 8 resume o background genético da população analisada. As 

frequências alélicas para ambos polimorfismos estão em Equilíbrio de Hardy-Weinberg, 

ambos p ≥ 0,05. É possível visualizar na tabela que as frequências alélicas de ambos os 

genótipos se assemelham ao encontrado na população europeia e africana, isso deve-se 

ao fato da nossa população ser uma mistura entre europeus e africanos. 

 

Tabela 8 - Frequência genotípica e alélica dos SNP do gene MT2A dos trabalhadores. 

Gene F. Genotípicaa F. Alélicab EWHc Valores de referênciae 

MT2A (220) 

rs10636 

GG (132) 

0,60 

GC (82) 

0,38 

CC (6) 

0,02 

G 

0,79 

C 

0,21 

χ2d = 3,7; 

p ≥ 0,05 

(sim) 

Europeus Africanos 

G C G C 

0,73 0,27 0,76 0,24 

MT2A (234) 

rs28366003 

AA (213) 

0,91 

AG (21) 

0,09 

GG (0) 

0 

A 

0,96 

G 

0,04 

χ2= 0,44;  

p ≥ 0,05 

(sim) 

A G A G 

0,94 0,06 0,99 0,01 

a: Frequência Genotípica; b: Frequência Alélica; c: Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EWH); d: Chi-quadrado (χ2); e: Valores de 

referência para os SNPs: rs10636 e rs28366003 (ALFA Project). 

 
 

Na Tabela 9 é possível visualizar as diferenças das concentrações média de Pb-s, Pb-p 

e Pb-u entre os alelos raros e prevalentes de cada genótipo da MT2A rs10636 (G → C) e 

rs28366003 (A → G). A mediana de Pb-s do grupo genótipo raro (AG) do SNP rs28366003 foi 

de 27 µg/dL, concentração maior que a observada no genótipo prevalente (GG) 20 µg/dL. Como 
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é possível visualizar na Tabela 10, através da regressão múltipla, ajustada para as variáveis 

capazes de influenciar as concentrações de Pb-s de cada grupo analisado, essa diferença entre 

as concentrações dos dois genótipos do rs28366003 foi significativa (β= 7,9; p= 0,04). Em 

relação as concentrações de Pb-p e Pb-u, não houve diferença significativa. Por fim, em relação 

ao SNP 10636, a diferença entre as concentrações de Pb nas três matrizes biológicas dos 

genótipo raro (C) e prevalente (GG) data Tabela 9 não foi significativa de acordo com o 

resultado das regressões múltiplas das Tabelas 10, 11 e 12. 

 

 Tabela 9 - Comparação da concentração de Pb nos genótipos 

  Genótipos  

Gene              Pb-s  Pb-p  Pb-u  

MT2A Alelos Na Média ± DPb 
 

Mediana 
 

Média ± DP 
 

Mediana Média ± DP 

 

Mediana 

 

rs10636 

GG 132 21 ± 12 21 0,6 ± 0,8 0,35 33 ± 31 24 

_C 88 21 ± 12 19 0,6 ± 0,6 0,41 48 ± 68 24 

 

rs28366003 

AA 213 21 ± 12 20 0,6 ± 0,7 0,45 39 ± 51 24 

AG 21 25 ± 13 27 0,8 ± 0,9 0,39 36 ± 23 27 
a: Número de amostras (N); b: Desvio padrão. 

 

 

É possível visualizar graficamente através das Figura 11, 12 e 13 que não houve 

diferença na concentração de Pb-s , Pb-p  e Pb-u, respectivamente, em função do tempo de 

trabalho no grupo de trabalhadores portadores do alelo C quando comparado com o grupo do 

genótipo prevalente (GG) do SNP rs10636. Ainda, em relação ao SNP rs2836600 (Figura 14), 

é possível observar que trabalhadores com o genótipo raro (AG) (β= 7,9; p= 0,042) apresentam 

maiores concentrações de Pb-s conforme o aumento do tempo de trabalho quando comparado 

com aqueles que com o genótipo prevalente (AA). Entretanto, não houve diferença nas 

concentrações de Pb-p e Pb-u entre o genótipo raro (AG) e prevalente (AA).  
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Figura 11 – Pb no sangue como função do tempo de trabalho (transformado em logaritmo) em 

portadores do alelo C em comparação com genótipo prevalente (AG) do SNP rs10636. As linhas de 

regressão não refletem ajustes para as variáveis presentes nos modelos de regressões múltiplas. 

 

 

Figura 12 – Pb no plasma como função do tempo de trabalho (transformado em logaritmo) em 

portadores do alelo C em comparação com genótipo prevalente (AG) do SNP rs10636. As linhas de 

regressão não refletem ajustes para as variáveis presentes nos modelos de regressões múltiplas. 

 

β= -1,0; p= 0,65 

β= 0,03; p= 0,71 
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Figura 13 – Pb na urina como função do tempo de trabalho (transformado em logaritmo) em portadores 

do alelo C em comparação com genótipo prevalente (AG) do SNP rs10636. As linhas de regressão não 

refletem ajustes para as variáveis presentes nos modelos de regressões múltiplas. 

 

 

Figura 14 – Pb no sangue como função do tempo de trabalho (transformado em logaritmo) em 

portadores do genótipo raro (AG) em comparação com genótipo prevalente (AA) do SNP rs28366003. 

As linhas de regressão não refletem ajustes para as variáveis presentes nos modelos de regressões 

múltiplas. 

 

β= 0,09; p= 0,40 

β= 7,9; p= 0,04 
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Figure 15 – Pb no plasma como função do tempo de trabalho (transformado em logaritmo) em 

portadores do genótipo raro (AG) em comparação com genótipo prevalente (AA) do SNP rs28366003. 

As linhas de regressão não refletem ajustes para as variáveis presentes nos modelos de regressões 

múltiplas. 

 

 

Figure 16 – Pb na urina como função do tempo de trabalho (transformado em logaritmo) em portadores 

do genótipo raro (AG) em comparação com genótipo prevalente (AA) do SNP rs28366003. As linhas 

de regressão não refletem ajustes para as variáveis presentes nos modelos de regressões múltiplas. 

 

β= 0,09; p= 0,46 

β= 0,03; p= 0,84 



53 
 

 

Com o objetivo de avaliar o impacto genético sobre as concentrações de Pb nas três 

matrizes biológicas analisadas, foram realizadas análises de regressões lineares múltiplas 

ajustadas para as variáveis independentes EPI, tabagismo, álcool, leite e derivados, tempo de 

trabalho, IMC e elementos químicos. As tabelas 10, 11 e 12 resumem os efeitos genéticos dos 

SNPs rs10636 e rs28366003 do gene MT2A sobre as concentrações de Pb-s, Pb-p e Pb-u, 

respectivamente. A presença de pelo menos um alelo raro (C) do SNP rs10636 não mostrou 

associação com as concentrações de Pb-s (β= -1,0; p= 0,65), Pb-p (β= 0,03; p= 0,71) e Pb-u (β= 

0,09; p= 0,40). Em relação ao SNP rs28366003, o genótipo polimórfico (AG) está associado 

positivamente a uma maior concentração de Pb-s (β= 7,9; p= 0,04) quando comparado ao 

genótipo prevalente (AA). Ainda, o genótipo AG não mostrou associação com as concentrações 

de Pb-p (β= 0,09; p= 0,46) e Pb-u (β= 0,03; p= 0,84).  

Nas tabelas 10, 11 e 12, é possível observar que a variável tempo de trabalho está 

positivamente associada as concentrações de Pb-s (β= 1,8; p= 0,04) e Pb-p (β= 0,08; p= 0,13). 

Já os elementos Se-s (β= 1,7; p= 0,03) e Mn-s (β= 7,9; p<0,001) se mostraram associados de 

forma positiva as concentrações de Pb-s, enquanto que o elemento Mg-p (β= 2,2; p= 0,01) está 

associado positivamente as concentrações de Pb-p. Por fim, Fe-s (β= -0,001; p= 0,01) e As-s 

(β= -26; p= 0,003) estão associados de forma negativa ao Pb-s, enquanto que os elementos Cu-

p (β= -5,4; p= 0,04) e Sb-p (β= -3,4; p= 0,000) estão associados de forma negativa ao Pb-p. 
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Tabela 10 - Parâmetros das análises de regressão múltipla para as associações entre genótipos e 

concentrações de Pb-s 

Pb-s 

 βd pe I.C (95%)f 

EPI    

Sim  -4,9 0,29 -14 – 4,2 

Não - - - 

Tabagismo - - - 

Sim  -1,1 0,68 -6,0 – 4,0 

Não - - - 

Leite e derivados - - - 

Sim 1,6 0,45 -2,67 – 5,9 

Não - - - 

Álcool - - - 

Sim  -0,32 0,89 -4,8 – 4,2 

Não - - - 

Tempo de trabalhoc   1,8 0,04 0,06 – 3,6 

IMCg 2,0 0,48 -3,6 – 7,3 

Elementos - - - 

Alb                         1,4 0,65 -4,6 – 7,3 

As -26 0,003 -42 – -9 

Cua  1,4 0,36 -1,6 – 4,5 

Fe -0,001 0,01 -0,001 – 0,000 

Mg 0 0,94 -0,006 – 0,006 

Mn 7,9 <0,001 4,3 – 12 

Moa 7,7 0,46 -13 – 29 

P 0,000 0,41 0,000– 0,000 

Se 1,7 0,03 0,17 – 3,3 

Sra -6,7 0,17 -16 – 3,006 

MT2A1 - - - 

CC + GC -1,0 0,65 -5,6 – 3,5 

GG - - - 

MT2A2 - - - 

AG 7,9 0,04 0,28 – 16 

AA - - - 

a: Transformação em raiz quadrada (SQRT); b: Transformado em logarítimo (LG); c: Transformado em 

logarítimo natural (ln); d: Coeficiente de beta (β) não padronizado no termo (categórico) β1×genótipo; e: 

Significância (p); f: Índice de confiabilidade (I.C); g: IMC: índice de massa corpórea. 

O genótipo selvagem é usado como referência e, portanto, não possui valor de β e p. 

Nota: Genótipos: MT2A1 rs106361 e MT2A2 rs283660032. 

Fatores fixos qualitativos: EPI, Tabagismo, Leite e derivados e Álcool, o “Não” foi utilizado como referência, 

portanto não possuem valores de β e p. 

Modelo de regressão múltipla: Pb-s = α + β1×genótipo + β2×EPI + β3×Tabagismo + β4×Leites e derivados + 

β5×Álcool + β6×Tempo de trabalho + β7×IMC + β8×Se-s + β9×P-s + β10×Mn-s + β11×Mg-s + β12×Mo-s + 

β13×Cu-s + β14×Fe-s + β15×As-s + β16×Sr-s + β17× Al-s. 
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Tabela 11 - Parâmetros das análises de regressão múltipla para as associações entre genótipos e 

concentrações de Pb-p 

Pb-p 
 βd pe I.C (95%)f 

EPI - - - 

Sim -0,19 0,20      -0,48 – 0,09 

Não - - - 

Leite e derivados - - - 

Sim  0,04 0,59      -0,10 – 0,18 

Não - - - 

Tabagismo - - - 

Sim -0,06 0,48      -0,239 – 0,11 

Não - - - 

Álcool - - - 

Sim  0,10 0,13      -0,032 – 0,24 

Não - - - 

Tempo de trabalhoc  0,08 0,002 0,028 – 0,13 

IMCg  0,06 0,50      -0,12 – 0,25 

Elementos - - - 

Asa  0,32 0,70      -1,3 – 1,9 

Co  2,1 0,72      -9,568 – 13771 

Cu -5,4 0,04      000 – -3,7 

Mgb 2,2 0,01      0,44 – 0,26 

Mn -0,44 0,78      -3,5 – 2,7 

Mob  0,07 0,60      -0,20 – 0,34 

Pb  0,16  0,80       -1,1 – 1,4 

Sba -3,4 <0,001      -5,1 – -1,8 

Seb -0,29 0,52      -1,2 – 0,6 

Snb  0,37 0,30      -0,33 – 1,1 

MT2A1 - - - 

CC + GC  0,03 0,71      -0,11 – 0,16 

GG - - - 

MT2A2 - - - 

AG  0,09 0,46      -0,14 – 0,31 

AA - - - 

a: Transformação em raiz quadrada (SQRT); b: Transformado em logarítimo (LG); c: Transformado em 

logarítimo natural (ln); d: Coeficiente de beta (β) não padronizado no termo (categórico) β1×genótipo; e: 

Significância (p); f: Índice de confiabilidade (I.C); g: IMC: índice de massa corpórea; 

O genótipo selvagem é usado como referência e, portanto, não possui valor de β e p. 

Nota: Genótipos: MT2A1 rs106361 e MT2A2 rs283660032. 

Fatores fixos qualitativos: EPI, Tabagismo, Leite e derivados e Álcool, o “Não” foi utilizado como referência, 

portanto não possuem valores de β e p. 

Modelo de regressão múltipla: Pb-p = α + β1×genótipo + β2×EPI + β3×Tabagismo + β4×Leites e derivados + 

β5×Álcool + β6×Tempo de trabalho + β7×IMC + β8×Se-p + β9×P-p + β10×Mn-p + β11×Mg-p + β12×Mo-p + 

β13×Cu-p + β14×Co-p + β15×Sb-p + β16×As-p + β17×Sn-p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

Tabela 12 - Parâmetros das análises de regressão múltipla para as associações entre genótipos e 

concentrações de Pb-u 

Pb-u 

 βd pe I.C (95%)f 

EPI - - - 

Sim -0,60 0,003 -0,98 – -0,22 

Não - - - 

Leite e derivados - - - 

Sim 0,09 0,41 -0,13 – 0,31 

Não - - - 

Tabagismo - - - 

Sim 0,04 0,73 -0,20– 0,29 

Não - - - 

Álcool - - - 

Sim 0,08 0,46 -0,14 – 0,30 

Não - - - 

Tempo de trabalhoc 0,06 0,10 -0,01 – 0,13 

IMCg 0,10 0,46 -0,17 – 0,38 

Elementos - - - 

Alb 0,25 0,44 -0,39 – 0,90 

Cob -0,18 0,60 -0,85 – 0,49 

Feb -0,19 0,65 -1,0 – 0,64 

Mgb 0,14 0,78 -0,85 – 1,1 

Mnb 0,004 0,99 -0,76 – 0,76 

Mob 0,12 0,66 -0,43 – 0,67 

Pb 0,14 0,56 -0,33 – 0,61 

Seb 0,54 0,26 -0,40 – 1,5 

Sbb -0,04 0,71 -0,26 – 0,18 

Snb -0,08 0,66 -0,41 – 0,26 

Srb 0,38 0,31 -0,37 – 1,1 

MT2A1 - - - 

CC + GC 0,09 0,40 -0,13– 0,31 

GG - - - 

MT2A2 - - - 

GG 0,03 0,84 -0,26 – 0,32 

AA - - - 

a: Transformação em raiz quadrada (SQRT); b: Transformado em logarítimo (LG); c: Transformado em 

logarítimo natural (ln); d: Coeficiente de beta (β) não padronizado no termo (categórico) β1×genótipo; e: 

Significância (p); f: Índice de confiabilidade (I.C); g: IMC: índice de massa corpórea; 

Genótipos: MT2A1 rs10636 e MT2A2 rs28366003. 

O genótipo selvagem é usado como referência e, portanto, não possui valor de β e p; 

Fatores fixos qualitativos: EPI, Tabagismo, Leite e derivados e Álcool, o “Não” foi utilizado como referência O  

Modelo de regressão múltipla: Pb-u = α + β1×genótipo + β2×EPI + β3×Tabagismo + β4×Leites e derivados + 

β5×Álcool + β6×Tempo de trabalho + β7×IMC + β8×Se-u + β9×P-u + β10×Mn-u + β11×Mg-u + β12×Mo-u + 

β13×Fe-u + β14×Al-u + β15×Sr-u + β16×Sb-u + β17×Sn-u + β18×Co-u. 
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5. DISCUSSÃO 

O Pb é classificado como o elemento químico com maior toxicidade, atrás apenas do 

As, causando danos à saúde, tais como doenças cardiovasculares, reprodutivas e diminuição da 

função renal (ATSDR, 2017; EPA, 2019). Ressalta-se principalmente a exposição ocupacional 

ao metal em sua forma inorgânica, em razão da utilização do Pb em diversos processos 

industriais, estando presente na fabricação de baterias (VERMA; KAUR, 2016; 

BALASUBRAMANIAN et al., 2019). A concentração de Pb total no sangue serve como um 

bioindicador para avaliar a exposição ocupacional em indivíduos expostos durante a produção 

de baterias automotivas (BRASIL, 1994). 

A presença de íons metálicos no plasma como As, Cd, Hg e Pb, promove o aumento da 

transcrição do gene MT2A pelas células. Em razão da sua afinidade por grupamento -SH, o Pb 

se liga a MT, diminuindo assim sua biodisponibilidade (SARYAN; ZENZ, 1994; RUTTKAY-

NEDECKY et al., 2013; STAJNKO et al., 2019). Por fim, podemos considerar de grande 

significado toxicológico essa afinidade, visto que, graças a ela, os danos promovidos pela fração 

livre de Pb-p, mais disponível e podendo se distribuir aos tecidos, acaba sendo minimizada.  

 Em razão do Pb ser um dos componentes do cigarro, indivíduos autodeclarados 

fumantes tendem a possuir maiores concentrações do metal no sangue em comparação com não 

fumantes (ATSDR, 2019). Assim, optamos por realizar uma separação entre fumantes e não 

fumantes, para observar uma possível influência do cigarro nas concentrações de Pb nas 

matrizes biológicas da população analisada. No presente estudo, não observamos associações 

entre tabagistas e maiores concentrações de Pb nas três matrizes biológicas analisadas, resultado 

semelhante ao encontrado por Fernandes et al (2016), que incluiu a variável tabagismo na 

análise de regressão multivariada assim como demais variáveis ambientais e genéticas, 

concluindo que não houve associação entre o tabagismo e concentração de Pb-s dos voluntários.  

A hipótese é que a baixa porcentagem de tabagistas em ambos os estudos seja insuficiente para 

uma maior robustez na análise dos dados. Por fim, outra possibilidade é a quantidade de cigarros 

consumidos por dia ser insuficientes para ter um impacto significativo na concentração de Pb-

s em populações expostos de maneira ocupacional a altas concentrações de Pb. 

Em estudo realizado nos EUA, Scinicariello et al (2013) utilizou dados da Pesquisa 

Nacional sobre Exame de Saúde e Nutrição (NHANES; National Health and Nutrition 

Examination Surveyde 1999 a 2006 e observou correlação negativa entre o Pb-s e o IMC de 

adultos expostos de maneira ambiental ao Pb, sugerindo uma associação entre maiores 

concentrações de Pb-s a um menor IMC. Entretanto, o estudo de Scinicariello não agrupou os 

indivíduos por sexo, limitando a análise por não levar em consideração uma variável que em 
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outros estudos é destacada como de importância significativa. Diversos autores sugerem não 

haver uma correlação entre as concentrações de Pb-s e o valor do IMC de voluntários do sexo 

masculino (IGNASIAK et al., 2006; DHOOGE et al., 2010; WANG et al., 2015). Nosso 

resultado está de acordo com o observado por IGNASIAK et al (2006); DHOOGE et al (2010); 

WANG et al (2015), já que nossa população é composta apenas por voluntários do sexo 

masculino e não observamos associação entre o IMC e o Pb nas três matrizes biológicas 

analisadas. Foi observado que a variável IMC pode não estar associada as concentrações de Pb-

s em indivíduos do sexo masculino. Recomenda-se ressaltar que a correlação entre IMC e Pb-

s, ainda carece de mais estudos e segundo a ATSDR (2019) há diversos trabalhos que divergem 

a respeito da atuação desta variável. 

Observamos forte correlação positiva entre o Pb e os elementos Mn e Se, o que sugere 

uma co-exposição a esses elementos durante o período de exposição. Uma hipótese para 

justificar esse resultado é a ampla utilização do Mg e Se na indústria metalúrgica, sendo 

adicionado as ligas metálicas. Ainda, assim como o Pb é utilizado na produção de baterias, o 

Se e o Mg também são utilizados (CLARKE & UPSON, 2017; RUIZ et al., 2018; BONBERG 

et al., 2017; MIAH et al., 2020). 

Os resultados do presente estudo, estão de acordo com estudos prévios, pois foi 

observada uma associação negativa, porém fraca, entre o Fe e o Pb, isto é, indivíduos com 

maiores concentrações de Pb-s possuem menores concentrações de Fe-s (TRIPATHI et al., 

2001; HEGAZY et al., 2010). Estabelece-se a dieta alimentar como a fonte de elementos 

inorgânicos fundamentais para o metabolismo dos seres vivos (OMS, 1996). Em razão da 

variação da proporção no organismo, os elementos que são essenciais, mas em baixas 

concentrações, isto é, aqueles que são requeridos em menor proporção, por exemplo Fe, Mn e 

Se, são classificados como e microelementos essenciais (TEJERA et al., 2013; DŁUGASZEK 

et al., 2019). São classificados como macroelementos os elementos que o organismo necessita 

em maior concentração (100 mg/dia ou mais), tais como o Ca, Mg, potássio (K) e sódio (Na) 

(DŁUGASZEK, 2018).  Mehra e Thakur (2012) sugerem em seu artigo a existência de interação 

entre os metais tóxicos e essenciais, observando correlação negativa entre Fe e o Pb no 

organismo. Ainda, os autores observam que a concentrações de Fe no organismo de indivíduos 

expostos ao Pb influenciam na absorção e toxicidade do metal tóxico, isso se deve ao fato do 

Pb competir pelo mesmo transportador gastrointestinal (DMT-1) que o Fe (WANG et al., 2007; 

SHAH et al., 2010; SHAH-KULKARNI et al., 2016).  

Além dos elementos citados acima, observamos uma influência do As sobre a 

concentração de Pb-s nos participantes deste trabalho, um resultado interessante no ponto de 
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vista toxicológico em razão da toxicidade desses elementos. O As é classificado como o 

elemento químico de maior toxicidade, causando danos à saúde, tais como: aumento do risco 

de câncer de pulmão, doenças neurológicas e problemas respiratórios (ATSDR, 2007). A 

intoxicação ocorre através da exposição ocupacional e ambiental, isto é, através do consumo de 

alimentos contaminados ou durante certos processos industriais, segundo o Instituto nacional 

de Saúde (NIH; National Institute of Health) (NIH, 2018). Este semimetal é mais tóxico no 

estado As3+, capaz de se ligar as proteínas, do que na sua forma livre, o As5+ (SODHI et al., 

2019). Não foi possível quantificar o As na urina, o que impossibilita uma maior análise de 

exposição ao As da nossa população analisada. Em relação à forma química mais tóxica do 

semimetal, a técnica de quantificação que utilizamos, ICP-MS, possui a desvantagem de não 

distinguir As3+ de As5+. Assim como o Pb, o As é absorvido pelo sistema gastrointestinal e, 

após a absorção, o íon liga-se aos eritrócitos, atingindo a corrente sanguínea onde esse metal se 

distribui (COSTA, 2019). A análise estatística nos permitiu concluir que o As está associado 

de forma negativa (β= -26; p= 0,003) com a concentração de Pb-s. A Norma Regulamentadora 

n°7 (NR-7, Portaria GM nº 3.214, de 08 de junho de 1978, modificada pela Portaria SSST nº 

24, de 29 de dezembro de 1994) estabeleceu o As urinário como o bioindicador de exposição 

ao As. Ainda, a NR-7 determinou os valores denominados de referência, sendo 10 µg/g de 

creatinina e estabeleceu os Índices Biológicos Máximos Permitidos (IBMP), ou seja, as 

concentrações máximas permitidas de 50 µg/g de creatinina. O As pode ser encontrado em 

diversos minérios, entre eles o de Pb e de Zn, estando presente em diversos processos 

industriais, podendo ocorrer a exposição ocupacional durante a jornada de trabalho em 

mineradoras e fábricas de fundição de Pb e causar diversos efeitos nocivos à saúde do 

trabalhador e da população que residir próximo a fábrica ou mina (BUCHET et al., 1980; 

MEYER et al., 1999; ENGLYST et al., 2001; USGS, 2014; LOH et al., 2016).  

No presente estudo, foi observada uma concentração média de Pb no sangue, plasma e 

urina de 21,1 ± 11,9 µg/dL; 0,6 ± 0,7 µg/dL e 38,9 ± 48,4 µg/g creatinina, respectivamente. 

Observamos que a média de concentração de Pb nas amostras de sangue dos indivíduos 

analisados estão abaixo do limite máximo estabelecido pela NR-7, OSHA, ACGIH e MAK, 

respectivamente: 60 µg/dL, 50 µg/dL, 30 µg/dL e 30 µg/dL. Entretanto, analisando a amostras 

de cada voluntário, foi observado concentrações de Pb-s superiores aos valores estabelecidos 

pela ACGIH e MAK em 56 trabalhadores, ou seja, apesar da concentração média de Pb-s da 

população do atual trabalho permanecer dentro dos limites estabelecidos no Brasil, EUA e 

Alemanha, uma parte considerável de trabalhadores se encontra com concentrações de Pb-s 

consideradas nocivas, o que justificaria um afastamento deles do ambiente de trabalho caso 
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estivessem nos países citados acima.  Ainda, diversos autores que analisaram a relação entre 

concentrações consideradas baixas (<10 µg/dL) de Pb-s e seus efeitos adversos à saúde, 

implicam que pode não haver um limite seguro de Pb-s (LANPHEAR et al., 2018; WANG et 

al., 2010; FANG et al., 2010). Em estudo realizado na Polônia, Pawlas et al. (2017) analisaram 

uma população masculina exposta ao Pb de forma ocupacional durante a jornada de trabalho 

em fábricas de reciclagem de baterias e fundição de Pb e Zn. Os autores observaram uma 

associação positiva entre marcadores (Pb-s, Pb-p e ZPP) e dano oxidativo do DNA através da 

dosagem da concentração de 8-hidroxi-2‘deoxiguanosina (8-OHdG) na urina. 

Comparando-se os valores das concentrações média de Pb-s no estudo do autor (38,2 ± 

10,3 µg/dL) e do presente trabalho (21,1 ± 11,9 µg/dL), um grande contraste é observado. 

Podemos deduzir que durante o processo de reciclagem de bateria e fundição de Pb, os 

trabalhadores estão expostos a uma maior concentração de Pb por m3 de ar, e, por consequência, 

absorvendo uma maior concentração do metal do que os voluntários do presente estudo que 

participam apenas do processo de montagem de baterias. Por fim, outra hipótese que pode 

justificar essa discrepância é o tempo médio de exposição ao Pb da população analisada por 

Pawlas ser maior que a dos voluntários do trabalho atual, 10,5 anos e 3,1 anos respectivamente. 

Por fim, o autor não informa dados a respeito da utilização de EPIs pelos voluntários do estudo, 

impossibilitando uma comparação com o atual trabalho (87% declararam utilizar equipamento 

de EPI) uma variável que poderia indicar um possível impacto da falta desses equipamentos 

sobre as concentrações do metal no sangue, o que pode justificar a discrepância entre os valores 

do estudo polonês e o atual trabalho. 

A análise de possíveis efeitos genéticos sobre a cinética do Pb é importante na 

identificação de indivíduos sob maior risco, assim sendo é necessário avaliar o impacto de tais 

alterações sobre o metabolismo do Pb.  

As MTs são biomarcadores promissores de susceptibilidade ao Pb, em razão da sua 

estrutura ser composta por cerca de 30% de cisteínas, possuindo inúmeros grupos tióis que 

servem como sítio de ligação ao Pb, e é, portanto, responsável, principalmente, pelo transporte 

de Pb e de outros metais até as outras proteínas (RAUDENSKA et al., 2013). Alguns trabalhos 

sugerem que polimorfismos localizados na região promotora 5’UTR e na região 3’UTR do gene 

MT2A (rs28366003 e rs10636, respectivamente) possam alterar a biodisponibilidade do Pb nos 

indivíduos, modulando a toxicocinética induzida pela exposição ao Pb e, por consequência, os 

efeitos adversos causados pelo metal (KAYAALTI et al., 2011; FERNANDES et al., 2016). 

As frequências alélicas de ambos os SNPs estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

No total 2% dos indivíduos possuem o genótipo raro (CC), enquanto 38% dos participantes são 
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portadores do genótipo heterozigoto (GC) e 60% dos demais possuem o genótipo prevalente 

(GG), quando analisado o SNP rs10636. Em razão do número baixo de portadores do genótipo 

raro (CC), não foi possível comparar esse grupo com os demais genótipos, situação que limitou 

a etapa de análises estatísticas, havendo a necessidade de incluir esse grupo com os indivíduos 

com o genótipo heterozigoto (GC), e, por consequência, criar um novo grupo (GC + CC). Já 

em relação ao SNP rs26366003, 91% de indivíduos são portadores do genótipo prevalente 

(AA), enquanto que 9% são portadores do genótipo raro (AG). O background genético 

encontrado no presente estudo está de acordo com o encontrado em populações europeias e 

africanas (ALFA project, 2020), o que vai de acordo com o fato da população brasileira ser uma 

mistura de populações originadas principalmente de populações da Europa e África, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2011. 

Diversos autores sugerem que polimorfismos presentes na região 3’UTR do gene podem 

exercer uma influência na estabilidade do RNAm e, por consequência, induzir alterações na 

expressão gênica (CHEN et al., 2008 e HOLLERER et al., 2013).  O SNP rs10636 está 

localizado na região 3’UTR (SEKOVANIĆ; JURASOVIĆ; PIASEK, 2020) e em razão disso o 

genótipo raro CC pode induzir alterações na concentração de MT2A no organismo. Essa 

alteração pode estar relacionada a uma resposta mais eficiente da célula quando há o aumento 

da concentração de Pb no organismo, por exemplo. Autores como Gundacker et al (2010) e 

Fernandes et al (2015) observaram que genótipo raro CC está relacionado a menores 

concentrações de Pb-s. Gundacker et al (2010) e Fernandes et al (2015) observaram uma 

associação negativa entre o genótipo CC do SNP 10636 do gene MT2A e as concentrações de 

Pb-s de estudantes austríacos expostos de forma ambiental ao metal e trabalhadores de fábricas 

de baterias automotivas ocupacionalmente expostos ao metal no Brasil, respectivamente. Nos 

estudos austríaco e brasileiro, os autores descrevem o impacto do alelo C sobre as concentrações 

do Pb-s, observando uma diminuição significativa na concentração do metal em portadores do 

genótipos raros (CG e CC) em comparação com aqueles com o genótipo prevalente (GG). 

Ainda, os autores sugerem que os polimorfismos homozigoto podem modular as concentrações 

do Pb-s. Os dois autores citados acima realizaram análises comparando as concentrações do 

Pb-s entre o genótipo prevalente (GG), os genótipos heterozigoto (GC) e homozigoto (CC). 

Entretanto, no presente estudo, devido ao baixo número de portadores do genótipo raro (CC), a 

análise estatística foi realizada agrupando indivíduos com no mínimo um alelo raro C (CC + 

CG) e estes foram comparados aos indivíduos portadores do genótipo prevalente (GG), isto é, 

não foi viável analisar a influência do genótipo raro (CC), sobre as concentrações de Pb-s da 

população em estudo. Por fim, não observamos influência do alelo raro C sobre as 
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concentrações de Pb-s. Por se tratar de polimorfismos que podem alterar a expressão gênica, 

interferindo na quantidade e velocidade de produção da proteína, uma hipótese que justifique a 

associação negativa entre o genótipo raro (CC) e o Pb-s pode estar relacionada a uma maior 

tradução da MT2A nos indivíduos portadores do genótipo raro. A diferença de resultados 

citados acima com o presente trabalho pode estar relacionada a variações individuais como 

estilo de vida e ao background genético das populações, isto é, a presença de mais 

polimorfismos. São três populações diferentes e pode ter outros polimorfismos exercendo 

influência nas concentrações de Pb-s, potencializando ou diminuindo a resposta da célula contra 

o aumento da concentração de Pb no organismo.  No presente estudo e nos trabalhos de 

Gundacker et al (2010) e Fernandes et al (2015) não foram realizados a quantificação da MT2A 

nas populações analisadas, o que limita uma maior compreensão dos diferentes resultados. 

Portanto, são necessárias análises adicionais para uma melhor compreensão do impacto do SNP 

10636 sobre a concentração de Pb. 

Por estar localizado na região promotora 5’UTR o SNP pode interferir na ligação entre 

o fator de transcrição MTF e a sequência reguladora MRE, isto é, diminuindo a transcrição da 

MT2A, e por consequência, alterar as concentrações de Pb-s (SEKOVANIĆ et al., 2020). Em 

estudo com população polonesa, Krześlak et al (2013) e o impacto do SNP rs28366003 sobre 

as concentrações de Pb em indivíduos com câncer de próstata, observaram que o genótipo raro 

(GG) tem a expressão de MT2A reduzida e maiores concentrações de Pb nas células da próstata. 

Por sua vez, Kayaalti et al (2011) observou que indivíduos de origem turca, portadores de 

polimorfismos do gene MT2A rs28366003 genótipo (GG) possuem maiores concentração de 

Pb-s e, por consequência, estão mais propensos à toxicidade do Pb, isto é, quando comparados 

com indivíduos com os genótipos prevalente (AA) ou genótipo heterozigoto AG. Uma vez que 

não obtivemos amostras de portadores do genótipo GG, não foi viável realizar uma comparação 

entre os três genótipos. Ainda, Kayaalti et al (2011) descreve o impacto do alelo G sobre as 

concentrações do Pb-s, observando um aumento significativo na concentração do metal em 

portadores de pelo menos um alelo G (AG + GG) em comparação com aqueles com o genótipo 

prevalente (AA). Nossos resultados estão de acordo com o observado por Kayaalti e 

colaboradores em relação a influência do alelo G, pois observamos que os trabalhadores 

portadores do genótipo heterozigoto (AG) possuem maiores concentrações de Pb-s, quando 

comparados com portadores do alelo prevalente (AA), ou seja, esses indivíduos estão mais 

propensos aos efeitos nocivos da toxicidade do metal. Isto indica que o genótipo raro (AG) do 

SNP do gene MT2A rs28366003 exerce influência sobre as concentrações do metal no sangue 

e pode, por consequência, modular a toxicidade induzida pela exposição ao Pb. Por fim, a 
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associação positiva entre o genótipo raro (AG) e a concentração de Pb-s quando comparados 

com o genótipo prevalente (AA), pode indicar que esse SNP esteja influenciando na ligação 

entre o fator de transcrição MTF e a sequência reguladora MRE, diminuindo a quantidade ou 

velocidade de expressão do MT2A, diminuindo a concentração de MT2A no organismo como 

observado por Krześlak et al (2013), resultando em uma resposta deficitária a exposição do Pb, 

por não produzir MT2A suficiente para reduzir a toxicidade do Pb e isso justificaria a 

concentração maior do metal nas células prostáticas (KRZEŚLAK et al., 2013) e no sangue 

como observados por Kayaalti et al (2011) e pelo presente estudo, e pode, portanto, ser 

responsável pela diminuição da resposta protetora das células a toxicidade do metal. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As concentrações observada de Pb no sangue, plasma e urina de trabalhadores de 

fábricas de baterias, média de 21,1 ± 11,9 µg/dL; 0,6 ± 0,7 µg/dL e 38,9 ± 48,4 µg/g creatinina, 

respectivamente, se encontram abaixo dos valores máximos permitidos pela legislação 

brasileira, entretanto, segundo estudos anteriores, valores semelhantes aos constatados pelo 

atual estudo estão relacionados a diversos efeitos tóxicos causados pelo Pb.  

Os dados obtidos no presente estudo permitem concluir que além das variáveis já 

conhecidas por influenciar as concentrações de Pb nas matrizes biológicas de indivíduos 

expostos de maneira ocupacional durante a jornada de trabalho, como por exemplo sexo, tempo 

de trabalho, utilização de EPIs e tabagismo, os elementos químicos como As, Fe, Se e Mn no 

sangue e Cu, Mg e Sb no plasma, também podem influenciar as concentrações de Pb, sendo 

necessária a inclusão desses elementos como variáveis independentes em estudos futuros para 

um correto entendimento do impacto genético sobre as concentrações de Pb. 

Ainda, no presente trabalho constatamos que a presença de pelo menos um alelo C do 

polimorfismo do tipo SNP rs10636 (3’UTR; G → C) do gene MT2A aparentemente não está 

associado as concentrações de Pb nas três matrizes biológicas analisadas. É necessário analises 

da interação desse SNP com outros polimorfismos relacionados a MT para uma maior 

compreensão dos dados obtidos no presente estudo e em outros trabalhos. 

Em relação ao genótipo raro (AG) do polimorfismos do tipo SNP rs28366003 (5’UTR; 

A → G) do gene MT2A, constatamos uma associação positiva entre o genótipo raro (AG)e  as 

concentrações de Pb-s dos trabalhadores, sugerindo uma menor proteção da célula durante a 

exposição ocupacional e, por consequência,  indivíduos portadores desse genótipo estão mais 

susceptíveis aos efeitos nocivos causados pelo Pb. Resultado semelhante ao observado por 

estudos anteriores com outras populações. 

Por fim, os resultados do presente trabalho sugerem que polimorfismos localizados na 

região promotora 5’UTR do gene MT2A podem interferir na ligação entre o fator de transcrição 

MTF e a sequência reguladora MRE, podendo modular a toxicocinética e a toxicodinâmica do 

Pb e, por consequência, induzir efeitos nocivos à saúde dos trabalhadores portadores do 

genótipo raro (AG) expostos durante a jornada de trabalho. Os dados obtidos colaboram para 

uma maior compreensão do impacto dos polimorfismos sobre a toxicidade induzida pelo Pb. 
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ANEXOS 

Anexo I. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Anexo II. Questionário aplicado aos voluntários da pesquisa. 
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