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RESUMO 

Os tumores do sistema nervoso central (TSNC) representam a segunda forma mais frequente 
de tumores malignos na infância e a segunda maior causa de morte associada às doenças 
neurológicas, acometendo indivíduos de todas as faixas etárias. Em adultos, os TSNC são a 
sexta causa mais comum de morte em pacientes portadores de tumores malignos. O potencial 
carcinogênico do mercúrio (Hg) é controverso na literatura. O comprometimento de mucosas 
acompanhado de invasão celular, à inibição de mecanismos de reparo de DNA, a anomalias 
genéticas, indução de estresse oxidativo, de quimiocinas pró-inflamatórias como a IL-8 e de 
micro RNA’s capazes de induzir a carcinogênese estão relacionados à oncogênese por esse 
metal. No presente estudo analisamos possíveis associações do Hg com TSNC em 65 pacientes 
submetidos a tratamento cirúrgico e com diagnósticos confirmados por estudo 
anatomopatológico, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, no estado de Rondônia, na 
Amazônia Ocidental. A dosagem do Hg foi realizada no cabelo e no tecido tumoral. Não foram 
encontradas diferenças estatisticamente relevantes entre os níveis de Hg total detectados em 
tumores malignos e benignos, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), tampouco, entre gliomas e os outros tumores primários e secundários do sistema 
nervoso, incluídos no estudo. Os mesmos resultados foram encontrados quando analisados os 
níveis de Hg total nos cabelos e no sangue dos pacientes. A concentração de mercúrio nos 
tumores do sistema nervoso correlacionou-se positivamente com a concentração de mercúrio 
no cabelo e no sangue, sendo diretamente proporcionais. O fato de o estudo ter sido realizado 
na Amazônia Ocidental é importante pelo aspecto endêmico, pelas questões ambientais e pelas 
atividades ocupacionais da região que oferecem risco maior de exposição ao Hg. 

Palavras-chave: Elementos traço; Hg; Tumores do Sistema Nervoso; Amazônia. 



ABSTRACT 

Tumors of the central nervous system (CNST) represent the second most frequent form of 
malignant tumors in childhood and the second leading cause of death associated with 
neurological diseases, affecting individuals of all age groups. In adults, CNST are the sixth 
most common cause of death in patients with malignant tumors. The carcinogenic potential of 
mercury (Hg) is controversial in the literature. Mucosal involvement accompanied by cell 
invasion, inhibition of DNA repair mechanisms, genetic abnormalities, oxidative stress 
induction, pro-inflammatory chemokines such as IL-8 and micro-RNA’s capable of inducing 
tumorigenesis are related to oncogenesis for that metal. In the present study, we analyzed 
possible associations between Hg and CNST in 65 patients who underwent surgical treatment 
and whose diagnoses were confirmed by an anatomopathological study, between December 
2017 and December 2019, in the state of Rondônia, in the Western Amazon, Brazil. The 
measurement of Hg was performed on hair and tumor tissue. No statistically relevant 
differences were found between the levels of total Hg detected in malignant and benign tumors, 
according to the classification of the World Health Organization (WHO), nor between gliomas 
and the other primary and secondary tumors of the nervous system, included in the study. The 
same results were found when analyzing the total Hg levels in the patients' hair and blood. The 
concentration of mercury in tumors of the nervous system correlated positively with the 
concentration of mercury in hair and blood, being directly proportional. The fact that the study 
was carried out in the Western Amazon was important because of the endemic aspect, the 
environmental issues and the occupational activities in the region that offer a greater risk of 
exposure to Hg. 

Key words: Trace elements; Hg; Central Nervous System Tumors; Amazon. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Epidemiologia dos tumores cerebrais 

O câncer já pode ser considerado o principal problema de saúde pública no mundo, 

estando entre as quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na 

maioria dos países. A incidência e a mortalidade por câncer vêm aumentando no mundo, em 

parte pelo envelhecimento, pelo crescimento populacional, como também pela mudança na 

distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente aos associados ao 

desenvolvimento socioeconômico (BRAY et al., 2018). 

Para o Brasil, a estimativa anual do INCA (2019), para o triênio 2020-2022 é de 625 

mil casos novos de câncer (450 mil, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma). O 

câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), seguido pelos cânceres de mama 

e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil). 

A incidência por região geográfica brasileira mostra que a Região Sudeste concentra 

mais de 60% dos casos novos, seguida pelas Regiões Nordeste (27,8%) e Sul (23,4%). Nas 

Regiões Sul e Sudeste, o padrão da incidência mostra que predominam os cânceres de próstata 

e mama feminina, bem como o de pulmão e de intestino. A Região Centro-Oeste, apesar de 

semelhante, incorpora em seu perfil o câncer do colo do útero e o de estômago entre os mais 

comuns. Nas Regiões Norte e Nordeste, a incidência do câncer do colo do útero e de estômago 

tem impacto importante, apesar de também apresentarem os cânceres de próstata e mama como 

principais nessa população (INCA, 2019). 

Em todo o mundo, os tumores do sistema nervoso (TSNC) constituem um grupo diverso 

de patologias que comprometem todas as faixas etárias. Correspondem à segunda forma mais 

frequente de tumores malignos da infância e à sexta causa mais comum de morte em adultos, 

por comprometimento neurológico (SCHEITHAUER et al., 2007). Ainda, são considerados a 

segunda principal causa de morte relacionada às doenças neurológicas, sendo superados apenas 

pelos acidentes vasculares cerebrais (PRESTON-MARTIN et al., 1996; BARNHOLTZ-

SLOAN et al., 2018). 

A Organização Mundial de Saúde determina a classificação dos TSNC com base na 

histogênese e no padrão arquitetural das lesões, empregando técnicas de imuno-histoquímica, 

biologia molecular e citogenética (LOUIS et al., 2021). A partir disso, os tumores primários 

podem ser classificados em gliais (oriundos das células da glia – os gliomas) e não gliais. TSNC 
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incluem tumores oriundos do encéfalo (cérebro, cerebelo, tronco encefálico e nervos 

cranianos), nervos espinhais, da medula espinhal e das meninges. Nos adultos, os tumores gliais 

(gliomas) representam aproximadamente 30% dos casos. Os gliomas mais comuns são os 

astrocitomas, ependimomas e oligodendrogliomas. Os tumores não gliais, primários, de maior 

ocorrência em adultos, são os meningiomas e os schwannomas (BUTOWSKI, 2015).  

Nos Estados Unidos, representam aproximadamente 1% de todos os diagnósticos novos 

de câncer e 2% das mortes causadas por neoplasias (EL-ZEIN et al., 2002; SAMUELS, 2007; 

OSTROM et al., 2017). Nas últimas décadas, observou-se considerável aumento na incidência 

de TSNC, principalmente em idades mais avançadas. Isso se deve, em parte, ao avanço no 

diagnóstico médico por imagem (FISCHER et al., 2007). Os TSNC podem ser classificados 

como primários ou secundários. Os primeiros têm origem no próprio tecido nervoso, enquanto 

os tumores secundários são provenientes de sítios neoplásicos externos ao sistema nervoso 

central (SNC), caracterizando as metástases.  

Os tumores extracranianos que mais evoluem com metástases para o SNC em adultos 

são o carcinoma broncogênico (pulmão - principalmente o carcinoma de pequenas células e o 

adenocarcinoma), o câncer de mama, o carcinoma renal, o melanoma e as neoplasias do trato 

gastrointestinal. No entanto, até 10% das metástases cerebrais têm origem primária 

desconhecida (MALDAUM, 2006; GOMES et al., 2012). 

Ainda nos Estados Unidos, a incidência dos TSNC primários foi de 22,64 por 100.000 

habitantes entre 2010 e 2014. Essa taxa é aproximadamente igual à incidência do câncer de 

tireóide e do melanoma. Aproximadamente dois terços dos TSNC são benignos. A maioria dos 

TSNC malignos são gliomas (~80%). Mais da metade dos gliomas diagnosticados são 

glioblastomas (GBMs), o glioma maligno mais comum. O tipo mais comum de TSNC benigno 

é o meningioma, que representa aproximadamente metade dos TSNC benignos diagnosticados 

(OSTROM et al., 2017). 

Analisando-se a incidência dos TSNC primários em geral, segundo o sexo, na América 

do Norte, as taxas foram maiores entre as mulheres. Porém, a incidência de TSNC primários 

malignos é maior nos homens. Glioblastoma, meduloblastoma e linfoma do SNC 

(reconhecidamente malignos) ocorrem mais comumente em homens do que em mulheres. A 

maioria dos TSNC primários benignos são mais comuns em mulheres, como é o caso dos 

meningiomas e dos adenomas hipofisários. Tumores provenientes da bainha de mielina 

(schwannomas), por sua vez, se apresentam com incidência equivalente entre homens e 

mulheres (OSTROM et al., 2017). Indivíduos do sexo feminino apresentam menor risco de 
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desenvolverem gliomas do SNC, o que pode ser atribuído a um efeito protetor de fatores 

hormonais, na fase reprodutiva feminina (entre a menarca e a menopausa). A taxa de incidência 

dessa doença em homens pode ser 40% maior que na população feminina, principalmente acima 

dos 30 anos de idade (MCKINLEY et al., 2000). Os meningiomas, por sua vez, são duas vezes 

mais comuns nas mulheres. Estas lesões costumam expressar receptores de progesterona, um 

importante hormônio feminino (YU et al., 1982). 

Considerando-se a idade, a incidência dos TSNC primários é maior em adultos, com 

mais de 40 anos, com idade média de 59 anos (OSTROM et al., 2017). TSNC primários sólidos 

são os mais comuns em crianças com menos de 15 anos e a maioria destes são malignos. Entre 

as crianças menores de 15 anos, a incidência é maior naqueles entre 0 e 4 anos de vida 

(OSTROM et al., 2015). Ainda nas crianças, os tumores primários mais frequentes são 

originados no cerebelo, sendo o meduloblastoma (tumor de origem embrionária neuroepitelial 

primitiva) o mais comum, seguido pelo ependimoma e pelo astrocitoma pilocítico, sendo estes, 

gliomas (SAMUELS, 2007).  

A incidência dos TSNC primários benignos aumenta com a idade. Entre adolescentes e 

adultos jovens (15 a 39 anos), os benignos são duas vezes mais comuns que os malignos. Além 

disso, TSNC primários são a terceira causa mais comum de câncer entre 15 e 39 anos. Os 

tumores primários malignos mais comuns nessa faixa etária são os gliomas, enquanto os 

adenomas hipofisários são os tumores benignos mais comuns (OSTROM et al., 2016). Em 

adultos com mais de 40 anos, TSNC primários benignos são 2,5 vezes mais comuns que os 

malignos. Os tumores primários malignos mais comuns, nessa faixa etária, são os gliomas, com 

destaque para o glioblastoma. Com relação aos benignos, apontamos o meningioma como o 

mais frequente, correspondendo a mais da metade dos casos, a frente dos adenomas 

hipofisários. 

Com relação à etnia, TSNC primários malignos são cerca de duas vezes mais comuns 

nos brancos que nos outros grupos étnicos (negros e asiáticos). Enquanto os benignos são 

aproximadamente 4 vezes mais comuns em negros. Entre os tumores malignos, os gliomas 

merecem destaque, sendo aproximadamente 2 vezes mais comuns em brancos que nas demais 

etnias . O meningioma foi o tumor benigno mais comuns em negros, seguido dos adenomas 

hipofisários (OSTROM et al., 2017). 

Analisando a distribuição geográfica pelo globo, os TSNC primários malignos tiveram 

uma incidência maior na região norte da Europa, seguida por Estados Unidos, Canadá e 
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Austrália. A incidência desses tumores foi menor no sudeste e leste da Ásia e na Índia 

(FERLAY et al., 2017). 

Para o Brasil, estimam-se 5.870 casos novos de câncer do sistema nervoso central em 

homens e 5.220 em mulheres, para cada ano do triênio 2020-2022. Esse valor corresponde a 

um risco estimado de 5,61 casos novos a cada 100 mil homens e de 4,85 casos novos a cada 

100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer do sistema 

nervoso central em homens ocupa a sétima posição nas Regiões Norte (3,20/100 mil) e Centro-

Oeste (6,05/100 mil). Na Região Sul, ocupa a oitava posição (8,63/100 mil); a nona posição na 

Região Nordeste (4,72/100 mil); e a décima segunda posição na Região Sudeste (5,59/100 mil). 

Para as mulheres, é o sétimo mais frequente na Região Sul (7,64/100 mil); oitavo na Região 

Norte (3,03/100 mil); corresponde à nona posição nas Regiões Centro-Oeste (4,95/100 mil) e 

Nordeste (4,21/100 mil) e ocupa a décima primeira posição na Região Sudeste (4,69/100 mil) 

(INCA, 2019). 

1.2 Os Fatores de risco ambientais 

As causas dos TSNC permanecem desconhecidas na grande maioria dos casos (LOPES 

et al., 1993; KLEIHUES et al., 1997). Poucos estudos avaliaram as potenciais causas dos TSNC 

em humanos. Estudos epidemiológicos previamente publicados avaliaram fatores de risco 

associados à maior incidência e prevalência destas lesões (DAVIS et al., 1998; LITTLE, 1999). 

Alguns estudos de associação avaliaram a importância de fatores ambientais e 

comportamentais no desenvolvimento de TSNC. Os meningiomas, schwannomas, gliomas e 

adenomas hipofisários são as principais patologias associadas a estes fatores de exposição 

(PRESTON-MARTIN et al., 1996). Muitas variáveis ambientais e comportamentais são 

potenciais fatores de risco para o desenvolvimento de TSNC, entretanto, a comprovação dessa 

relação de causalidade ainda é limitada e inconclusiva. Fatores como o traumatismo craniano, 

dieta rica em cálcio, dieta materna rica em compostos à base de N-nitroso, dietas antioxidantes, 

tabagismo, consumo excessivo de álcool e exposição a campos eletromagnéticos são exemplos 

de variáveis potencialmente relacionadas com o surgimento de TSNC (WRENSCH et al., 

2002). 

1.2.1 Alergias 
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Estudos epidemiológicos bem delineados sugerem que condições alérgicas ou atópicas 

como asma, febre do feno, eczemas e alergias alimentares reduzam o risco de vários TSNC, 

incluindo gliomas, meningiomas e schwannomas (LINOS et al., 2007). Os estudos mostraram 

que paciente com TSNC, especialmente os gliomas, apresentam níveis mais baixos de IgE, um 

biomarcador de alergia. Além disso, polimorfismos genéticos de nucleotídeos específicos 

(SNPs) associados a IgE também estiveram associados ao baixo risco de gliomas (SUN et al., 

2013). 

1.2.2 Radiação ionizante 

Um dos fatores de risco mais bem estudados e descritos para TSNC é a radiação 

ionizante. Vários estudos avaliaram a associação entre doses baixas de radiação terapêutica e 

tumores cerebrais. Doses terapêuticas em torno de 1,5 Gy para tinea capitis do escalpo 

estiveram associados com riscos relativos de 18, 10 e 3 para schwannomas, meningiomas e 

gliomas, respectivamente (SADETZKI et al., 2005). Entre pacientes com glioblastomas e 

outros gliomas, a incidência de radioterapia prévia ao diagnóstico foi de mais de 17%, e outros 

estudos demonstraram risco aumentado de TSNC em pacientes submetidos a radioterapia para 

leucemia linfoblástica aguda (PERKINS et al., 2013). 

Ao contrário da radiação terapêutica, os efeitos da radiação diagnóstica no 

desenvolvimento de TSNC permanece controversa. Estudos recentes mostraram risco 

aumentado de TSNC em pacientes submetidos a três ou mais exames de tomografia 

computadorizada de crânio, somente naqueles com histórico familiar positiva para câncer, 

especialmente na infância (PEARCE et al., 2012; MATHEWS et al., 2013). 

Um consenso de 2012 chefiados por experts em radiação concluíram que existe uma 

boa evidência que doses de raios-x e radiação gama de 10 a 50 mSv estão associadas com risco 

aumentado de câncer (LINET et al., 2012). 

1.2.3 Telefones celulares 

A Agência Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC – International Agency for 

Research on Cancer) revisou as evidências disponíveis até 2011, encontrando que campos de 

radiofrequência produzidos por telefones celulares podem ser considerados como carcinógenos 

- IARC grupo 2B (BAAN et al., 2011).
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Levando-se em consideração que o uso do telefone celular se popularizou muito mais 

recentemente, ou seja, nas últimas décadas, novos estudos deverão ser realizados no intuito de 

analisar a associação de sua utilização e a incidência de câncer durante um maior período de 

tempo. Reforçando-se esse argumento, temos que o somatório das evidências encontradas antes 

e depois do relatório da IARC de 2011 mostra pouca ou nenhuma evidência de uma associação 

significativa entre o uso de telefones celulares e os TSNC, principalmente os gliomas 

(JOHANSEN et al., 2017). 

1.2.4 Exposição ocupacional 

Estudos analisando os efeitos da exposição ocupacional na incidência dos TSNC tem 

mostrado resultados inconsistentes até o presente momento. Esses estudos sofrem severa crítica 

devido as dificuldades que encontram para sua execução: pequeno número de casos de tumores 

e outras dificuldades metodológicas na análise dos efeitos da exposição individual. Alguns 

estudos principais merecem destaque, como o INTEROCC, um estudo multicêntrico de caso-

controle que avaliou o risco de TSNC entre participantes com exposição ocupacional em 7 

países (Austrália, Canadá, França, Alemanha, Israel, Nova Zelândia e Reino Unido). Analisou-

se a exposição aos seguintes agentes: solventes, produtos de combustão, metais pesados 

(chumbo, cádmio, mercúrio, cromo e arsênio), poeiras industriais, formaldeído e dióxido de 

enxofre. Nenhum destes mostrou relação com risco aumentado de gliomas (LACOURT et al., 

2013; MCLEAN et al., 2014). 

Bubulac e colaboradores (2019) destacaram a relação dos metais pesados (metais cuja 

densidade é maior que 5 g/cm3) como possível causador de germinomas no SNC. Tais tumores 

correspondem a 1% de todas as neoplasias intracranianas. 

1.2.5 A carcinogenicidade dos elementos traço 

A literatura define elementos traço como aqueles que são necessários em quantidades 

entre 1 e 100 mg/dia por adultos ou compõe menos do que 0,01% de peso corporal total. 

Correspondem a 5% da dieta humana típica. Incluem mais de 60 substâncias (LIVERTOX, 

2019). São classificados pela Organização Mundial de Saúde em essenciais, provavelmente 

essenciais e tóxicos (MEHRI, 2020). São essenciais: cromo (Cr), cobre (Cu), zinco (Zn), selênio 

(Se), molibdênio (Mo) e iodo (I). São provavelmente essenciais: manganês (Mn), silício (Si), 
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níquel (Ni), boro (B) e vanádio (V). São potencialmente tóxicos: flúor (F), chumbo (Pb), 

cádmio (Cd), mercúrio (Hg), alumínio (Al), arsênio (As), estanho (Sn) e lítio (Li). 

Muitos elementos traço são conhecidos por serem importantes constituintes da estrutura 

celular humana, compondo a matriz celular, atuando como importantes eletrólitos e cofatores 

enzimáticos. As metaloenzimas, por exemplo, contém cálcio, magnésio, zinco, ferro e cobre, 

atuando de forma crítica no ciclo celular. Outros elementos como arsênio, alumínio, chumbo, 

mercúrio, dentre outros não apresentam função nutricional, mas estão presentes ocasionalmente 

no corpo humano, em níveis baixos (YUAN et al., 2016). 

Outros elementos traço também são conhecidos poluentes que acometem o meio 

ambiente e a saúde humana. Os poluentes globais potencialmente patogênicos participam do 

contexto de saúde pública e podem estar associados a condições endêmicas.  Nesse contexto, 

chumbo, cádmio, mercúrio, cromo e arsênio podem estar associados à etiopatogenia de lesões 

malignas e outras doenças (VALKO et al., 2006). 

A homeostase dos elementos traço é obtida através de mecanismos complexos de 

captação, armazenamento e secreção. No entanto, a exposição crônica a eles pode causar efeitos 

tóxicos e é um fenômeno dependente da concentração (CHENG et al., 2012). Os elementos 

traço tóxicos competem com outros elementos traço indispensáveis pelos locais de ligação 

biológica, alterando a função de várias moléculas e a homeostase destas. Acredita-se que a 

capacidade dos elementos traço de produzir espécies reativas de oxigênio (EROs) e, 

consequentemente, de modificar os estados redox celulares, seja um mecanismo válido na 

carcinogenicidade induzida por eles (BERTINI et al., 2008; KOEDRITH et al., 2011; 

JOMOVA et al., 2011). 

 O acúmulo intracelular de espécies de EROs e de nitrogênio reativo induz uma 

desproporção redox celular que geralmente está ligada à carcinogênese. Mutações no DNA, 

instabilidade do genoma, quebra de cadeias, alterações de bases e morte celular são eventos 

ligados ao comprometimento oxidativo do DNA. O estresse oxidativo danifica as bio-

macromoléculas, incluindo proteínas e lipídios, induz várias condições patológicas, como 

câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, Alzheimer e Parkinson (RAVANAT et al., 2012). 

Além disso, estudos recentes mostram que o estresse oxidativo também pode induzir alterações 

epigenéticas e crescimento celular anormal. De um modo geral, a metilação do DNA, alterações 

de histonas e componentes da cromatina representam potenciais mediadores da herança 

epigenética (MARTINEZ-ZAMUDIO et al., 2011). 
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Segundo Forte e colaboradores (2019), a carcinogênese dos elementos traço pode ser 

causada: pela indução do estresse oxidativo e pela interferência nos mecanismos de reparo do 

DNA, afetando, por exemplo, a atividade dos fatores de transcrição envolvidos nesses 

processos, como p53 ou fator nuclear kB10 (NF-kB10); pelo efeito mutagênico, interagindo 

diretamente com o DNA e formando ligações cruzadas DNA-DNA e DNA-proteína; pela 

ativação de sinais mitogênicos, comprometendo as vias de transdução de sinais, como a da 

proteína-quinase ativada por mitogênio (MAPK), promovendo assim o desenvolvimento do 

câncer; modulação epigenética da expressão gênica; por induzir o desenvolvimento de doenças 

dependentes de estrogênio (metaloestrogênios), incluindo câncer de mama e endometrial. 

Estudos epidemiológicos e experimentais sugerem a carcinogenicidade de alguns 

elementos traço e seus derivados (SWIERENGA et al., 1987; SNOW, 1991; BOFFETTA et 

al., 1993). O potencial carcinogênico pode ser atribuído ao comprometimento de mucosas 

acompanhado de invasão celular e metástases, à inibição de mecanismos de reparo de DNA, a 

anomalias genéticas, indução de quimiocinas pró-inflamatórias como a IL-8 e de micro RNA’s 

capazes de induzir a tumorigênese (YUAN et al., 2016). 

White e colaboradores (2019), por exemplo, através de um estudo de coorte, com 50.884 

pacientes, acompanhados de 2003 a 2009, observaram que níveis mais altos de alguns 

elementos traço transportados pelo ar, especificamente mercúrio, cádmio e chumbo, foram 

associados a um maior risco de câncer de mama na pós-menopausa.  

Os efeitos da exposição ambiental a elementos químicos no microambiente tumoral 

podem ser diretos, por meio de lesões no DNA, ou indiretos, via alterações fisiológicas e 

celulares (CASEY et al., 2015; YANG, 2016). O câncer pode ser resultante de anomalias 

hereditárias ou sofrer influência de fatores ambientais. Vários são os mecanismos de 

etiopatogenia propostos: metilação do DNA, oxidação do DNA, peroxidação lipídica, 

alterações no mecanismo de reparo do DNA, dentre outros (ROJAS et al., 1999). Níquel (Ni), 

Pb, Cd e Hg podem alterar a atividade de enzimas catalisadoras envolvidas na defesa 

antioxidante, resultando no crescimento e multiplicação das células tumorais pela geração de 

espécies altamente reativas de radicais oxigenados (MARTIN MSTEO et al., 1997).  

O estudo dos possíveis carcinógenos depende de inúmeros fatores endocrinológicos, 

genéticos, epigenéticos, médicos, ambientais, toxicológicos, farmacológicos e oncológicos, que 

devem ser levados em consideração. Além disso, o microambiente do hospedeiro pode facilitar 

a progressão de tumores e o surgimento de novas mutações. Segundo Casey e colaboradores 

(2015), o início da oncogênese está associada ao recrutamento e ativação de células estromais 
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e células-tronco mesenquimais pluripotentes, fibroblastos, precursores de células endoteliais, 

células apresentadoras de antígenos (células dendríticas) e outras células hematopoiéticas. Estas 

células hospedeiras não-tumorais recrutam outras células estromais e imunes, além de 

induzirem a produção de citocinas que contribuem para o microambiente tumoral. Agentes 

químicos também são capazes de modular a produção de citocinas e regular os ciclos celulares 

das células hospedeiras. Juntamente à ativação imune, elementos inflamatórios crônicos e 

mecanismos endocrinológicos também contribuem para a oncogênese. Algum desses fatores 

oncogênicos ainda são controlados pelas próprias células tumorais geradas, juntamente com 

fatores de exposição ambiental (Figura 1). 

Figura 1 - Tumorigênese promovida a partir da carcinogênese de múltiplos alvos teciduais e, 

subsequentemente, do microambiente tumoral. 

Fonte: CASEY et al., 2015. 

O Programa Nacional de Toxicologia (NTP), a Agência de Proteção Ambiental (EPA), 

o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS), dos Estados Unidos, juntamente com

a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) e a Organização Mundial de Saúde

(WHO) revisaram trabalhos publicados nos últimos 100 anos e, baseando-se nas observações

coletadas de estudos epidemiológicos, relatos de casos e de estudos experimentais, criaram uma

classificação dos conhecidos materiais carcinogênicos em cinco principais categorias:

carcinogênicos para humanos (grupo 1); provavelmente carcinogênicos para humanos (grupo

2A); possivelmente carcinogênicos para humanos (grupo 2B); não classificados como

carcinogênicos para humanos (grupo 3); provavelmente não carcinogênicos em humanos
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(grupo 4). Elementos traço de especial interesse, como o mercúrio e seus derivados, pertence 

ao grupo 2B (IARC, 2019).  

1.2.6 A carcinogenicidade do mercúrio 

Há controvérsia em torno da carcinogenicidade do mercúrio. Alguns estudos indicaram 

que o Hg é genotóxico e por isso, carcinogênico. Por outro lado, outros não mostraram 

correlação entre a exposição ao Hg e a genotoxicidade. As consequências genotóxicas da 

exposição humana a compostos químicos geram alterações no material genético principalmente 

através de dois processos: teratogênese e carcinogênese. O primeiro pode se expressar na forma 

de malformações congênitas, enquanto o segundo consiste no desenvolvimento direto de 

tumores em indivíduos expostos (BJORKLUND et al., 2019; KOCADAL et al., 2020). 

O mercúrio é um líquido metálico de coloração prateada à temperatura ambiente, 

encontrado naturalmente no solo e liberado na atmosfera e hidrosfera por ações antrópicas, 

dentre elas, destacamos as queimadas florestais, a mineração, a queima de combustíveis fósseis 

e a construção de usinas hidrelétricas. Está classificado entre os dez maiores agentes químicos 

de interesse para a saúde pública. Pode ser encontrado nas formas elementar (Hg0), 

monovalente (Hg+) ou bivalente (Hg++), que são inorgânicas, e nas formas orgânicas, metil-

mercúrio (MeHg) e etil-mercúrio (EtHg). Todas essas formas são ativas biologicamente e 

citotóxicas. As formas químicas mais importantes (tóxicas) seriam o mercúrio elementar (Hg0) 

e o metilmercúrio (MeHg). O Hg é liberado no meio ambiente principalmente na sua forma 

química inorgânica, contudo, bactérias metanogênicas reduzem o Hg2+ a MeHg. O MeHg pode 

integrar facilmente a cadeia alimentar e se biomagnificar. A forma mais comum de exposição 

humana ao MeHg é via consumo de peixes e frutos do mar contaminados, sendo este o alimento 

com o mais alto potencial para acúmulo desse metal na forma química orgânica (CASTOLDI 

et al., 2008; OKENAND & BELLINGER, 2008; ANTUNES DOS SANTOS et al., 2016; 

SANTOS-SACRAMENTO et al., 2021). O Comitê das Nações Unidas para Alimentos e 

Agricultura (FAO) estabelece o nível máximo de MeHg aceitável em peixes ingeridos pela 

população, sendo 1,0 µg/g para peixes predadores e 0,5 µg/g para não predadores (Li et al., 

2016). 

A distribuição total de Hg no cérebro, fígado, baço, rins e no leite materno de animais 

expostos ao metal (ratos) tem sido relatada na literatura. O MeHg pode causar lesões 
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multissistêmicas que são caracterizadas principalmente pela neurotoxicidade (MORGAN et al., 

2006). Perda de memória, insônia, irritabilidade, depressão, malformações congênitas 

encefálicas (fetos de mães expostas) e tremores são algumas das manifestações clínicas 

classicamente conhecidas como associadas à exposição crônica ao MeHg (WHO, 1991). 

Xue e colaboradores (2014) sugeriram um potencial carcinogênico do Hg a partir de um 

estudo do tipo caso-controle, onde foi observada uma correlação positiva entre a contaminação 

por Hg via ingestão de frutos do mar contaminados e casos de gastrite atrófica crônica, uma 

condição clínica potencialmente carcinogênica. 

Matthews e colaboradores (2019) avaliaram a associação entre os níveis de mercúrio e 

outros elementos traço presentes nas unhas dos pés com as neoplasias da pele. O estudo incluiu 

6.708 mulheres e 3.730 homens, que foram acompanhados entre 1984 e 2012. Os participantes 

estavam livres de câncer de pele na data da admissão. Foram estudadas as ocorrências das 

seguintes neoplasias: o carcinoma basocelular (CBC), o carcinoma espinocelular (CEC) e o 

melanoma. Durante 26 a 28 anos de acompanhamento, foram documentados 2.433 casos de 

CBC, 334 de CEC e 130 de melanoma. Níveis mais altos de mercúrio nas unhas dos pés foram 

associados ao risco aumentado de CBC.  

Um estudo de caso-controle foi realizado com 2.769 participantes (923 casos e 1.846 

controles) na Coréia. A ingestão alimentar de mercúrio e o consumo de peixes e moluscos foram 

avaliados por meio de um questionário semiquantitativo de frequência alimentar. Uma alta 

ingestão de mercúrio na dieta foi associada a um risco aumentado de câncer colo-retal (KIM et 

al., 2019).  

Por outro lado, um estudo de coorte retrospectiva incluindo 334 pacientes com a doença 

de Minamata (TAMASHIRO et al., 1984), não encontrou correlação significativa entre 

intoxicação por metilmercúrio e frequência de morte por câncer. No entanto, esses pacientes 

foram pareados por sexo, idade e ano da morte com indivíduos “controle”, supostamente 

expostos a baixos níveis, que morreram no mesmo local. Além disso, os dados não foram 

analisados por tipo de câncer.  

Para uma melhor avaliação, os mesmos autores ampliaram o trabalho aumentando o 

número de indivíduos participantes no estudo e comparando os residentes na cidade de 

Minamata com os residentes em dois distritos costeiros, Fukuro e Tsukinoura (TAMASHIRO 

et al., 1986). Novamente, para combinar com indivíduos intoxicados, supunha-se que os 

residentes da cidade estivessem expostos a níveis mais baixos de metilmercúrio (pela menor 

ingestão de frutos do mar locais), sem uma análise completa das concentrações de mercúrio. 
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Embora nenhum aumento significativo no número de mortes por câncer tenha sido encontrado 

nos indivíduos supostamente expostos a altos níveis de intoxicação por mercúrio (residentes 

nos dois distritos litorâneos), um aumento na taxa de mortes por câncer de fígado foi revelado 

entre os homens. Infelizmente, essas conclusões são limitadas pela alta incidência de consumo 

de álcool e prevalência de hepatite B, como fatores de confusão. 

Outro estudo envolvendo pacientes com doença de Minamata que merece destaque é 

uma coorte retrospectiva incluindo 1.351 indivíduos intoxicados e 5.667 controles (KINJO et 

al., 1996). Curiosamente, embora nenhum aumento no risco relativo tenha sido detectado para 

todas as mortes por câncer em pacientes, o risco de morte por leucemia foi oito vezes maior do 

que no grupo controle. 

Outros estudos tentaram comparar o conteúdo de mercúrio nos cabelos de pacientes com 

câncer com os encontrados em indivíduos saudáveis. Tradicionalmente, as concentrações de 

mercúrio encontradas no cabelo têm sido consideradas como um biomarcador histórico da 

exposição ao metilmercúrio (MeHg). Assim, um interessante estudo de caso-controle realizado 

com indivíduos expostos a fungicidas contendo mercúrio mostrou que indivíduos que 

apresentavam leucemia possuíam maior teor de mercúrio (1,24 ppm) no cabelo do que 

indivíduos saudáveis (0,49 ppm). Além disso, os níveis de mercúrio ainda eram 

significativamente mais altos nos pacientes com leucemia que compartilhavam a mesma casa 

que os indivíduos saudáveis. Considerando os diferentes tipos de leucemia, apenas o 

diagnóstico de leucemia mielóide aguda se correlacionou significativamente com níveis mais 

altos de mercúrio (JANICKI et al., 1987). 

Um estudo mais amplo (245.066 indivíduos expostos) realizado na região de Minamata 

indicou que a intoxicação por metilmercúrio (originada pela ingestão de peixes contaminados) 

foi provavelmente a maior responsável pelo aumento da ASMR de leucemia (taxa de 

mortalidade padronizada por idade) encontrada em indivíduos expostos (YORIFUJI et al., 

2007). Curiosamente, o subgrupo de indivíduos mais expostos (vivendo no lado leste do mar 

de Shiranui, que foi contaminado por 30 anos) sempre mostrou um alto ASMR para leucemia 

(cerca de 1,5) de 1961 a 1997. Por outro lado, o subgrupo com uma menor exposição (vivendo 

no lado oeste do mar de Shiranui, contaminada por 10 anos) demonstrou que a ASMR aumentou 

gradualmente durante o mesmo período (de 0,7 para 1,5, aproximadamente). 

Zheng e colaboradores (2015) avaliaram os níveis de contaminação por mercúrio na 

poeira urbana em diferentes zonas na cidade industrial de Huainan, leste da China. A 

distribuição e o risco à saúde humana do Hg nas poeiras urbanas foram investigados. Entre as 
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sete zonas urbanas diferentes, o distrito industrial possuía os mais altos níveis de Hg, originado 

predominantemente das emissões de poeira da usina à carvão de Pingwei, nas proximidades. O 

resultado da avaliação de risco à saúde com Hg nessas poeiras urbanas indicou que não havia 

risco significativo de carcinogênese para os adultos que moravam na cidade de Huainan. 

Fakhri e colaboradores (2018) analisaram as concentrações de Hg e outros elementos 

traço na água potável de torneiras da cidade de Ilam, no Irã, através de espectrofotômetro de 

absorção atômica com chama. Foram avaliados o potencial carcinogênico para a população 

exposta à água potável da torneira. As concentrações médias de todos os elementos traço 

examinados foram significativamente maiores do que os limites recomendados pela OMS e 

pelos padrões nacionais. Não se encontrou um risco elevado de carcinogênese pelo Hg nesta 

população estudada. 

a) A carcinogênese pelo mercúrio no sistema nervoso

A barreira hematoencefálica (BHE) é responsável pelo transporte de íons e no 

mecanismo de defesa neural, além de proporcionar energia (glicose e aminoácidos), manter a 

homeostase dos neurônios e células da glia, e excretar os resíduos do cérebro. Os elementos 

traço, no estado de íon, são trocados lentamente entre o plasma e o cérebro em comparação com 

outros tecidos. O depósito de elementos traço leva ao acúmulo de proteínas, instigando o 

processo inflamatório na parede endotelial da BHE, no parênquima cerebral, o que leva a danos 

e morte neuronal (AGNIHOTRI et al., 2019).  

O metilmercúrio ingerido é absorvido pelo trato gastrointestinal, ganhando assim a 

corrente sanguínea, sendo então distribuído para todos os tecidos, cruzando a barreira 

hematoencefálica. É avidamente acumulado no couro cabeludo. Após uma ingesta de peixe, a 

absorção e eliminação do metilmercúrio está completa em 3 dias. A eliminação do 

metilmercúrio ocorre principalmente através das fezes, já o mercúrio inorgânico pode ser 

secretado na bile. No sangue, a maior parte do mercúrio está nas hemácias, cerca de 20 vezes 

mais que no plasma. 99% do mercúrio plasmático está ligado à albumina, sendo que apenas 1% 

deste corresponde ao complexo metilmercúrio-cisteína, capaz de penetrar na BHE 

(CLARKSON et al., 2007; BRIDGES et al., 2010; KORBAS et al., 2010). 

O Hg inorgânico é incapaz de atravessar a barreira hematoencefálica (BHE), mas sua 

liga, o metil-mercúrio (MeHg) atravessa a BHE, causando danos irreversíveis ao tecido 

cerebral. A alta afinidade de MeHg em relação ao enxofre aumenta a ligação ao grupo tiol das 
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proteínas favorecendo a entrada na BHE. O MeHg atravessa passivamente a BHE como sistema 

transportador de aminoácidos e pode se ligar ao aminoácido L-cisteína (MeHg-S-Cys) e imitar 

a L-metionina (GEIER et al., 2019; AGNIHOTRI et al., 2019; SANTOS-SACRAMENTO et 

al., 2021). O metil-mercúrio é conhecido por induzir alterações enzimáticas celulares, disfunção 

mitocondrial e dos microtúbulos responsáveis pela migração e proliferação celulares. Além 

disso, é capaz de induzir o estresse oxidativo, importante promotor da carcinogênese (CASEY 

et al., 2015). 

Outro composto orgânico de interesse, derivado do mercúrio, é o etilmercúrio (EtHg), 

que também é capaz de atravessar a BHE. Ambos, MeHg e EtHg, são convertidos a mercúrio 

inorgânico após atravessar a BHE, tornando consequentemente muito difícil a sua saída do 

tecido nervoso (BRIDGES et al., 2010). Geier e colaboradores (2019) apontaram as 

porcentagens para as formas de mercúrio no cérebro após a exposição ao timerosal, um 

conservante de vacinas, importante fonte de etilmercúrio: 63% foi de mercúrio inorgânico; 

13,5% de compostos contendo etilmercúrio; e 23,7% de compostos contendo metilmercúrio. 

Embora o mercúrio inorgânico não seja capaz de atravessar a BHE, ele está presente no tecido 

nervoso, devido ao processo de desalquilação sofrido pelas espécies orgânicas no meio 

intracelular. Além disso, sabe-se que o mercúrio inorgânico intracelular possui efeito mais 

tóxico que o metilmercúrio (MAILLOUX et al., 2015). 

MeHg e EtHg concentram-se 5 a 5,6 vezes mais nas membranas dos astrócitos e 1.000 

vezes mais nas membranas mitocondriais. Nestas membranas, as ligações do mercúrio ao 

carbono são fragilizadas, favorecendo a formação de mais formas inorgânicas do mercúrio, 

aumentando seus efeitos nocivos no tecido nervoso (GEIER et al., 2019).  

O MeHg é lipofílico, neurotóxico e capaz de comprometer o desenvolvimento cerebral 

(CAROCCI et al., 2014; PLETZ et al., 2016). Apesar de o comprometimento neurológico ser 

a principal manifestação da contaminação pelo MeHg, sua relação com doenças 

cardiometabólicas e cânceres tem sido bastante estudada (BOFFETTA et al., 1993; AZEVEDO 

et al., 2012; HE et al.,2013; CAROCCI et al., 2014; GROBBLE et al., 2015; TONKOV et al., 

2015; GONZÁLEZ-VILLALVA et al., 2016; PLETZ et al., 2016). Concentrações 3 a 6 vezes 

maiores de MeHg podem ser encontradas no tecido nervoso, quando comparadas aos níveis 

encontrados no sague. Os sítios descritos como principais afetados pelo MeHg foram o 

cerebelo, o cortex sensório-motor e o hipocampo (ANTUNES DOS SANTOS et al., 2016). 

No tecido nervoso em formação, o MeHg é capaz de interferir em fases cruciais da 

embriogênese, principalmente as relacionadas a migração, diferenciação e crescimento das 
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células gliais e dos neurônios. Fetos expostos ao MeHg, mesmo em doses moderadas, podem 

desenvolver atraso do desenvolvimento neuro-psico-motor, percepção visual e da fala, 

fenômeno esse conhecido como a doença fetal de Minamata. Além disso, pode estar relacionado 

a déficit de aprendizado, alterações comportamentais, lentidão psicomotora e déficit de 

memória.  (ANTUNES DOS SANTOS et al., 2016). 

Autópsias realizadas em pacientes com a doença de Minamata, no Japão, permitiram 

determinar a anatomia das lesões no sistema nervoso central. Estudos de ressonância magnética 

mostrou resultados que corroboraram com as autópsias, envolvendo principalmente o córtex 

cerebral e o cerebelo. Na maior parte dos casos, o envolvimento cerebral foi simétrico. Além 

disso, manifestações clínicas agudas da doença, entre 2 e 6 semanas, foram verificadas no 

Iraque, após ingestão de pão contaminado. Entretanto, manifestações crônicas podem ocorrer 

após um período de semanas e meses, sendo a explicação para isso ainda desconhecida 

(MAGHAZAJI et al., 1974; KOROGI et al., 1994; ETO et al., 1997; JACKSON et al., 2018). 

Evidências de surgimento de neurotoxicidade retardada pelo metilmercúrio, com o 

envelhecimento, são bem relatadas na literatura, pode haver manifestação clínica após muitos 

anos do fim da exposição. Sabe-se também que o cérebro fetal é mais suscetível do que o 

cérebro adulto à toxicidade do metilmercúrio e pode ser acometido através da exposição 

materna. Estudos feitos no tecido cerebral de fetos, mediente autópsia, apontam que a migração 

e divisão dos neurônios são inibidos, resultando na interrupção da citoarquitetura do cérebro 

em desenvolvimento e graves déficits de desenvolvimento mental e motor (JACKSON et al., 

2018). 

O mercúrio, particularmente como o composto MeHg, são também capazes de 

influenciar a epigenética (BJORKLUND et al., 2019). Epigenética é o estudo de modificações 

hereditárias na expressão gênica não devidas a alterações na sequência primária de DNA 

(FEINBERG et al., 2002). Mecanismos epigenéticos podem modificar a função do genoma sob 

influência exógena, permitindo uma propagação contínua da atividade do gene para a próxima 

geração de células. Modificações nos processos de metilação do DNA e alterações nas histonas 

podem induzir um progresso em várias doenças, como cânceres e doenças neurológicas 

(RODENHISER et al., 2006). Nos gliomas cerebrais, alterações genéticas causam desregulação 

do ciclo celular e progressão da lesão neoplásica. No entanto, os mecanismos epigenéticos nos 

gliomas permanecem pouco compreendidos e são objeto de várias investigações experimentais 

(Figura 2). 
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A possibilidade de que o mercúrio pudesse ser um fator de risco para os glioblastomas, 

a forma mais maligna de astrocitoma, foi inicialmente levantada devido a um relatório de que 

dentistas e enfermeiras tinham um risco aumentado para esses tumores (AHLBOM et al., 1986), 

embora esses resultados não fossem repetidos em outros estudos (BOFFETTA et al., 1993). 

Foi relatado que os oligodendrogliomas são comuns na região cortical-subcortical do cérebro 

(SMITS, 2016), uma região em que os oligodendrócitos corticais geralmente continham 

mercúrio na sua forma inorgânica (iHg). Portanto, é interessante que esses dois tumores 

cerebrais primários comuns, glioblastoma e oligodendroglioma, surjam de astrócitos e 

oligodendrócitos, que contêm grandes quantidades de iHg potencialmente mutagênico após 

exposição humana ao mercúrio. 

Figura 2 - Associação entre exposição ao mercúrio (Hg) e mecanismos epigenéticos da 

carcinogênese cerebral. 

Fonte: BJORKLUND et al., 2019. 

O efeito do Hg depende não apenas da dose de exposição e sua duração, mas também 

do período em que o organismo se desenvolve, o qual é mais sensível à exposição ao Hg durante 

o período de embriogênese. Os mecanismos de exposição ao Hg são baseados na capacidade

de inibir enzimas antioxidantes contendo selenocisteínas e grupos tiol, levando à diminuição da

proteção contra espécies reativas de oxigênio (ERO). O acúmulo de ERO está associado à

hipermetilação do DNA de genes separados, o que leva a modificações de histonas e expressões
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anormais de RNAm. Por outro lado, o Hg através da comunicação intercelular da junção gap e 

a liberação reduzida de citocinas pró-inflamatórias podem funcionar como um promotor na 

carcinogênese (BJORKLUND et al., 2019). 

A literatura mostra que os astrócitos acumulam seletivamente o mercúrio circulante 

(TIFFANY-CASTIGLION e QIAN et al., 2001). Estudocom primatas indica que, após a 

exposição ao mercúrio, o iHg localiza-se primeiro nos astrócitos e, meses depois, em menor 

grau, nos neurônios, seguido por perda ou proliferação de astrócitos (CHARLESTON et al., 

1996). Interessante foi a descoberta de que todos os cinco principais tipos de astrócitos humanos 

continham depósitos de Hg em seus corpos e processos celulares (OBERHEIM et al., 2006).  

As células cerebrais parecem ser particularmente sensíveis aos efeitos genotóxicos do 

mercúrio (CRESPO-LOPEZ et al., 2009) e o mercúrio pode causar modificações epigenéticas 

(RAY et al., 2014) que, juntamente com mutações no DNA, podem ser responsáveis pelo 

desenvolvimento de gliomas (CAFFO et al., 2014).  

Crespo-Lopez e colaboradores (2016) investigaram a exposição de células de origem 

glial às concentrações baixas, não letais e não apoptóticas de MeHg, por 24 horas, para analisar 

a possível genotoxicidade e possíveis alterações no ciclo e na proliferação celular. A células de 

origem glial foram retiradas de ratos. Ao final, os pesquisadores encontraram que mesmos doses 

baixas e não letais de MeHg foram capazes de alterar o ciclo celular de forma a favorecer a 

proliferação celular, ou seja, a carcinogênese, sustentando essa capacidade mesmo após a 

retirada do MeHg.  

Os efeitos da exposição prolongada a baixos níveis de mercúrio não são ainda bem 

conhecidos, principalmente para a intoxicação crônica, geralmente associada à ingesta de peixe 

contaminado (BERZAS NEVADO et al., 2010). Um estudo mostrou que a concentração de 

mercúrio no cérebro humano apresentou correlação positiva com a quantidade de frutos do mar 

consumida por semana (MORRIS et al., 2016).  

Outros autores observaram um risco aumentado de desenvolvimento de schwannoma 

do nervo vestíbulo-coclear associado à exposição ocupacional ao Hg, benzeno e resíduos da 

indústria têxtil (PROCHAZKA et al., 2010). 

No período de 1971 a 1989, a influência da exposição ocupacional ao Hg revelou um 

risco aumentado de gliomas na Suécia. Os pesquisadores propuseram que a exposição aos raios 

X, assim como ao Hg, pode aumentar os riscos de tumores cerebrais nos dentistas suecos 

(NAVAS-ACIÉN et al., 2002). Foi relatada uma incidência duas vezes maior de gliomas 

intracranianos entre dentistas na Suécia, também relacionada à exposição a raios X, Hg e 



33 

produtos químicos, como formaldeído. Os riscos foram semelhantes para homens e mulheres 

(MCLAUGHLIN et al.,1987).  

Tais evidências foram refutadas por estudos de caso-controle realizados em grupo de 

dentistas americanos. Nesses estudos, não foi observado um aumento do risco de câncer no 

cérebro (BROWNSON et al., 1990; CAROZZA et al., 2000; KRISHNA et al., 2003).  

Ellingsen e colaboradores (1993) realizaram um estudo na Noruega, com 674 

trabalhadores expostos ao vapor de Hg, que também não revelaram risco de tumores cerebrais. 

Um estudo de coorte realizado na França, no período de 1979 a 2002, mostrou um risco 

aumentado de desenvolver mesotelioma e câncer de bexiga, no entanto, nenhum aumento na 

incidência de câncer no cérebro foi observada (BONNETERRE et al., 2012). 

Um estudo sobre mortalidade por câncer entre 6.784 homens e 265 mulheres que 

trabalhavam em minas de Hg na Espanha, Eslovênia, Itália e Ucrânia, encontrou altos índices 

de morte por câncer de pulmão e de fígado. Nenhum aumento no risco de mortalidade foi 

estabelecido para outros tipos de câncer, incluindo câncer no cérebro e nos rins (CRAGLE et 

al., 1984). 

O seguimento dos habitantes de Minamata e Amakusa até 1997 mostrou um risco 

aumentado de câncer gástrico e leucemia. No entanto, para o câncer de cérebro, uma associação 

com a exposição ao MeHg não foi claramente estabelecida (TAMASHIRO et al., 1984; 

YORIFUJI et al., 2007). 

Outro estudo caso-controle multicêntrico foi realizado no sudeste dos Estados Unidos 

buscando investigar a associação entre os níveis de Hg nas unhas e variantes genéticas 

(polimorfismos de nucleotídeos simples) envolvidas na toxicocinética do MeHg em relação ao 

risco de gliomas. Nenhuma associação foi encontrada entre o Hg nas unhas e o rsco de glioma. 

(CREDD et al., 2019). 

O metilmercúrio apresenta propriedades pesticidas, mas a sua utilização é controlada 

atualmente (EPA, 2012). Uma metanálise de 33 estudos que envolveram trabalhadores rurais 

expostos a pesticidas com metilmercúrio indicou uma fraca associação com câncer cerebral 

(KHUDER et al., 1998). Um estudo coordenado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre 

Câncer mostrou um risco aumentado de todas as formas de câncer cerebral em filhos de 

trabalhadores agrícolas expostos ao metilmercúrio (CORDIER et al., 2001). As mulheres que 

atuaram como enfermeiras nas forças armadas dos EUA durante a Guerra do Vietnã tiveram 

um risco quase cinco vezes maior de morte por câncer no cérebro do que as enfermeiras 
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militares que atuaram nos EUA ao mesmo tempo, o que pode dever-se aos efeitos dos 

herbicidas com metilmercúrio (KANG et al., 2014). 

Segundo Boffetta e colaboradores (1993), são necessários estudos experimentais e em 

humanos que explorem o potencial carcinogênico do Hg. A avaliação dos níveis e proporções 

de Hg, MeHg, Pb, Cd, Cr, As e Ni em tecidos sadios e tumorais do SNC nas diferentes fases de 

estadiamento da lesão, estratificados pelo diagnóstico anatomopatológico, parece ser 

fundamental para a compreensão da dinâmica desses elementos na etiopatogenia dos TSNC. 

Sendo assim, a abordagem do Hg no contexto ambiental e de saúde humana na região 

da Amazônia ocidental se justifica por sua presença no solo e em ecossistemas aquáticos (tanto 

de origem natural quanto antrópica), e pelo risco de agravos à saúde decorrentes da exposição 

ocupacional ou da ingestão de alimentos contaminados pelas formas inorgânica e orgânica 

desse metal. Além disso, no Brasil, inexistem programas nacionais de biomonitorização de 

doenças não notificáveis (como a hipertensão arterial e o diabetes) relacionadas a 

neurotoxicidade, oncogênese ou exposição ao mercúrio (PASSOS & MERGLER, 2008; 

DÓREA & MARQUES, 2016; SANTOS-SACRAMENTO et al., 2021). 

1.3 Aspectos históricos, sociais, biológicos e ambientais da utilização do mercúrio no 

estado de Rondônia 

1.3.1 Aspectos históricos da utilização do mercúrio no Brasil e na Amazônia 

Os problemas provocados pela contaminação por mercúrio fazem-se presentes já há 

quase 500 anos na América, embora apenas na década de 70 do século passado tenha havido 

uma maior divulgação de seus efeitos maléficos, a partir da descoberta do Mal de Minamata, 

doença que atacou a população da vila próxima à baía de Minamata, no Japão, em 1953, 

provocada pela ingestão de peixes contaminados pelos resíduos de mercúrio que uma indústria 

jogava no mar. O mercúrio é conhecido desde a Antiguidade, na China e na Índia, encontrado 

também em túmulos egípcios, por volta de 1500 a.C. Na península ibérica, esse metal passou a 

ser explorado cerca de 372 e 288 a.C. A medicina já o utilizou no tratamento de várias doenças 

(ANZAI, 1998).  

A origem e características das principais fontes antropogênicas de mercúrio no Brasil 

mudaram drasticamente nas últimas três décadas. As fontes industriais são as principais 

responsáveis pela totalidade das emissões de mercúrio no país. Na Amazônia, a principal carga 
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de mercúrio para o meio ambiente (fonte antrópica) foi e continua sendo oriunda de garimpos 

de ouro. As fontes industriais de mercúrio representam menos de 30% da emissão total, 

enquanto a emissão de fontes difusas, particularmente disposição de resíduos sólidos, vem 

crescendo em importância em diversas áreas urbanas. As alterações nas principais fontes de 

mercúrio para o país criaram, na época, um problema ambiental de difícil monitoramento e de 

consequências imprevisíveis, para os quais as agências de controle ambiental não se 

encontravam de modo geral, preparadas (LACERDA, 1997).  

A partir de 1980, o consumo industrial de mercúrio vem caindo substancialmente. Este 

fenômeno é resultado direto de uma legislação de controle mais eficiente, que resultou no 

banimento do uso do mercúrio em certos setores (como defensor agrícola, por exemplo), na 

substituição de tecnologias (como as células de mercúrio na indústria de cloro-soda), e no 

controle mais eficiente de efluentes industriais (BEZERRA, 1990). As implicações ambientais 

da contaminação levaram a um movimento de cooperação internacional, a Convenção de 

Minamata sobre o Mercúrio (Hg), que resultou em um acordo assinado por inúmeros países, 

dentre eles, o Brasil, visando o controle, a redução ou a eliminação das principais fontes 

antrópicas do Hg (MORAES PINTO et al., 2019). 

O Brasil não produz o mercúrio que consome, o qual é importado em sua totalidade. A 

maior parte do metal foi comprado de países europeus, principalmente dos Países Baixos, 

Alemanha e Inglaterra. Outros importantes fornecedores do metal foram México, Espanha, 

Estados Unidos, dentre outros. Estima-se que a maior parte do mercúrio importada não foi 

recuperada, sendo perdida para o meio ambiente, tendo o garimpo do ouro como principal 

atividade responsável por esta perda (LACERDA et al., 1992). 

O ouro foi descoberto pela primeira vez no Brasil em 1552, mas sua exploração 

comercial iniciou somente por volta de 1700, com a descoberta de ricos filões na região central 

do país. Por volta de 1800, o Brasil havia produzido cerca de 830 toneladas, correspondentes a 

cerca de 60% da produção global deste metal. Após a exaustão das reservas mineradas neste 

primeiro ciclo, o mercúrio foi introduzido na extração de ouro de minérios de baixo teor, com 

menos da metade desta produção originada nos garimpos (CLEARLY, 1990; HANNAI, 1993). 

O primeiro ciclo do ouro ocorreu principalmente na região central e sudeste do país, 

empregando principalmente mão de obra escrava. Posteriormente, grande parte do ouro 

produzido no país se originou de garimpos espalhados principalmente na região Amazônica, 

operados por garimpeiros pouco organizados em cerca de 2.000 áreas de garimpo. Estimava-se 
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as reservas totais de ouro na região de pelo menos 25.000 toneladas, equivalente a cerca de 

U.S.$ 300 bilhões (CLEARLY, 1990).

Na Amazônia, a atividade teve início nos anos 80. O mercúrio era usado na separação 

das partículas finas de ouro, através da amalgamação. A mistura ouro-mercúrio era então 

queimada, frequentemente ao ar livre, emitindo vapores para a atmosfera. Durante a 

amalgamação, uma fração imprevisível do metal se perdia nos rios e solos pelo seu manuseio 

precário, descarte de rejeitos e devido à vaporização (TEIXEIRA et al., 1998). Atualmente, a 

queima do amálgama (ouro-mercúrio) é realizada em retortas, reduzindo as emissões 

atmosféricas. 

Na região Amazônica, o ouro era, e ainda é em menor escala, extraído por dragagem 

dos sedimentos do fundo dos rios. O material aurífero passa então por peneiras de ferro de 

diferentes malhas, para remover pedras grandes. O material passava então por calhas 

acarpetadas em que as partículas mais pesadas eram retidas e coletadas em barris para 

amalgamação. Os rejeitos do processo eram despejados nos rios. A concentração de mercúrio 

no ouro queimado podia alcançar até 5% do peso (LACERDA et al., 1992). 

A garimpagem de ouro na Amazônia envolveu a extração de minérios aluvionares, 

coluvionares ou eluvionares, que, em muitos casos, mas não necessariamente, apresentam ouro 

liberado da ganga silicatada, sendo assim mais facilmente concentrado por processos gravíticos. 

No passado, os equipamentos usados eram pequenas calhas concentradoras ou bateias. Uma 

das grandes inovações trazidas pela corrida ao ouro nos anos 80, foi a mecanização. Ainda que 

empregada de forma rudimentar, o extensivo uso de equipamentos movidos à diesel trouxe uma 

outra perspectiva de produção à garimpagem. Com maiores volumes de terra sendo extraídos 

por tratores e escavadoras, minérios de mais baixos teores puderam ser minerados (VEIGA et 

al., 2002).  

A queda no preço do ouro e o esgotamento das jazidas tem causado uma diminuição 

considerável da atividade garimpeira na Amazônia, que passou de 100 toneladas por ano nos 

anos 80 para pouco menos de 30 toneladas por ano já no final dos anos 90 (WASSERMAN et 

al., 2001). 

A floresta Amazônica tem sido alvo de preocupação pública mundial há décadas. 

Devido a isso, a atenção em relação a questões ambientais do mercúrio atingiu relevância 

ecológica regional e global. Projetos hidrelétricos, expansão de fronteiras agrícolas e a 

mineração do ouro deixaram um rastro de destruição. Diante disso, o mercúrio na região 

Amazônica tem sido alvo de intenso monitoramento e de estudos com vários focos diferentes, 
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como ciências ambientais, ecotoxicologia, toxicologia humana, saúde ocupacional e saúde 

pública (MORAES PINTO et al., 2019).  

Entre 2010 e 2015, houve um aumento de 20% nas emissões de mercúrio para a 

atmosfera. A mineração do ouro artesanal e de pequena escala representam a primeira causa 

dessas emissões, correspondendo a 38% do total global. Através da mineração em pequena 

escala, a América do Sul é a região que mais emite mercúrio como poluente no mundo, sendo 

responsável por aproximadamente a metade das emissões por essa modalidade, com 80% 

destas provenientes da Amazônia (UNEP, 2019; GALVIS, 2020).  

1.3.2 Ações mundiais de controle e monitoramento dos danos causados pelo mercúrio ao meio 

ambiente e à saúde humana 

As ações tóxicas em humanos, pelo mercúrio, foram descritas primeiramente nos anos 

1800s, sendo reconhecida na década de 1940, após relato de 4 casos de exposição industrial ao 

MeHg (HUNTER et al., 1940). Evento marcante foi o envenenamento por MeHg ocorrido em 

Minamata, no Japão, em que os peixes sofreram contaminação industrial, apresentando níveis 

de MeHg que variaram entre 10 e 100 ppm (HARADA, 1978). Estudos no Iraque também 

foram importantes no estudo dos efeitos tóxicos do Hg, principalmente focados na exposição 

pré-natal a alimentos (grãos) contaminados por fungicidas contendo MeHg, levando à graves 

consequências no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças nascidas de mães com níveis 

em torno de 10 ppm detectados nos cabelos (BAKIR et al., 1973; COX et al., 1989).  

Outro importante estudo epidemiológico de grande escala foi realizado na República de 

Seychelles, um arquipélago formado por 115 ilhas, na costa leste da África, distante 1.500 km 

do continente, para se avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças expostas ao 

MeHg. O governo local oferece assistência médica gratuita e universal para a população, que 

consome peixe diariamente, sendo o consumo de mamíferos marinhos considerado ilegal. A 

população apresenta relativa homogeneidade social e étnica, não havendo indústrias e 

exposição a outros tóxicos, incluindo álcool e nicotina. O estudo foi realizado inicialmente pela 

Universidade de Rochester, com início em 1986, visando dois objetivos: caracterizar o 

desenvolvimento e estado de saúde das crianças; e estudar possíveis associações entre o 

consumo de peixes durante a gravidez e o desenvolvimento infantil (DAVIDSON et al., 2020). 

A poluição química, considerando-se os perigos que representa para a saúde humana e 

para o meio ambiente, já apareceu como tema de preocupação global na Conferência Mundial 
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das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMH), realizada em Estocolmo 

(Suécia), em 1972. Vinte anos após, realizou-se no Brasil, em 1992, a Conferência das Nações 

Unidas Para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) na qual, um dos principais 

documentos aprovados foi a Agenda 21, um instrumento de planejamento para a construção de 

sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

Uma série de ações de políticas globais foram implementadas para reduzir a 

contaminação por mercúrio no ambiente nas últimas décadas, como a Convenção de Minamata 

sobre Mercúrio, cujo acordo foi assinado em 2013 e retificado em 2017. Com base no 

conhecimento de políticas, tecnologias e crescimento econômico, vários estudos projetaram 

cenários futuros de emissões e avaliaram suas influências no ciclo global de Hg e riscos de 

exposição (STREETS et al., 2009; SELIN, 2014; GIANG e SELIN, 2016). O Brasil, apesar de 

integrar os 92 países que assinou o acordo, ainda não implementou um programa nacional de 

biomonitorização (CRESPO-LOPEZ et al., 2021). 

A cada dois anos, ocorre a Conferência Internacional sobre o Mercúrio como Poluente 

Ambiental, sendo a última realizada na Polônia, na cidade de Cracóvia, em 2019. Trata-se de 

um evento muito importante na avaliação da abrangência do nosso conhecimento sobre o 

mercúrio como poluente ambiental global, por um lado, e da implementação de soluções para 

reduzir as emissões e a exposição a esse poluente, por outro. Discute-se as necessidades de 

aprimoramento de nosso conhecimento sobre mercúrio no ambiente, bem como medidas de 

aprimoramento da eficiência da implementação da Convenção Minamata. 

As políticas de controle podem diminuir o Hg ambiental e beneficiar seres humanos e 

sociedades. Por exemplo, apesar de metas de redução quantitativa não serem fornecidas, a 

Convenção de Minamata fornece requisitos das melhores técnicas disponíveis nos cronogramas 

de cada categoria de emissão e prevê mecanismos de redução de Hg por disposições específicas 

de categoria (SELIN, 2014; GIANG e SELIN, 2016). 

1.3.3 O ciclo do mercúrio na bacia do Rio Madeira 

O mercúrio acumula-se nos sedimentos de fundo dos rios, onde apresenta mobilidade 

muito baixa. O Rio Madeira apresenta uma vazão média de 23.000 a 49.000 m3/s durante as 

estações seca e chuvosa, respectivamente. As concentrações de mercúrio, próximos às dragas 

podem alcanças valores de até 2,6 μg/g. A baixa mobilidade do metal deve-se à sua forma 
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química, mercúrio elementar, com alta densidade e baixa reatividade. O transporte e a 

remobilização dos sedimentos são responsáveis pela contaminação dos peixes no Rio Madeira, 

capturados a cerca de 200 km a jusante dos principais garimpos. Em 1989, estimou-se que um 

total de 25 toneladas de mercúrio ao ano foram lançados no Rio Madeira (PFEIFFER et al., 

1991, ROULET et al., 1998b).  

Apesar da drástica diminuição do garimpo do ouro na bacia do Rio Madeira nas últimas 

décadas, pesquisadores observaram que a concentração do mercúrio em suas águas e na de seus 

afluentes vem aumentando. Tal fato foi atribuído, em análises quantitativas realizadas em 1997 

e 2002, ao desmatamento e a utilização das margens para outras atividades econômicas afins 

(LACERDA et al., 2012). 

 Os peixes têm sido a principal rota de ingestão de mercúrio pelos seres humanos na 

região Amazônica. Na bacia do Rio Madeira, as concentrações podem chegar até 2,7 μg/g em 

peixes carnívoros, decorrentes das principais condições ambientais da maioria dos ecossistemas 

aquáticos da Amazônia, que favorecem elevadas taxas de metilação do mercúrio, como alta 

atividade bacteriana, condições ligeiramente ácidas da maioria das massas de água e rápida 

reciclagem da matéria orgânica presentes em elevadas concentrações (MALM et al., 1997). 

O grande responsável pelos agravos à saúde humana não é o mercúrio em suas formas 

inorgânicas, mas um composto orgânico, o metil-mercúrio, resultante da transformação 

(metilação) causada por bactérias presentes no ambiente. A presença do mercúrio livre no 

ambiente é prejudicial às bactérias, que tentam eliminá-lo transformando-o em metil-mercúrio. 

O caráter lipossolúvel do metil-mercúrio favorece sua eliminação (MALM, 1991).  

Pesquisadores encontraram concentrações bastante elevadas de mercúrio também nos 

solos amazônicos. O mercúrio formaria algum tipo de complexo com o ferro. Assim sendo, o 

mercúrio teria uma origem natural e não antropogênica como imaginava-se. Concluiu-se que 

90% do mercúrio presente nos solos seria natural e atingiria posteriormente os rios onde seriam 

metilados e contaminariam os peixes (MALM et al., 1997). 

Os conhecimentos levantados até hoje permitem estabelecer um ciclo para o mercúrio 

no meio ambiente. O mercúrio é volatilizado para a atmosfera como mercúrio metálico (Hg0), 

sofre oxidação e deve retornar, junto com a água da chuva, na forma iônica (Hg2+). Nos solos, 

ele tem a sua permanência mais longa, ficando por isso em maior concentração, onde sofrerá a 

ação das bactérias que promoverão sua metilação. Nos sedimentos dos fundos dos rios, as 

concentrações são relativamente baixas. Estudo recente na bacia do Rio Tapajós demonstrou 



40 

que o processo de organificação do mercúrio (metilação), no ambiente aquático, seria realizado 

principalmente pelos bancos de plantas (ROULET et al., 2001).   

Segundo as águas dos rios da Bacia Amazônica têm diferentes características físico-

químicas que permitem classificá-las como "pretas", "claras" e "brancas". As águas "negras" 

são definidas por: pH abaixo de 4,0; muito poucos sólidos em suspensão; baixa concentração 

de elementos dissolvidos; e a presença de matéria orgânica solúvel. Águas “claras” são 

encontradas onde o relevo é mais regular, com baixa erosão e baixo transporte de sedimentos 

argilosos; pH entre 4,0 e 7,0; boa visibilidade em até 4 metros. Já na água "branca" existem 

sólidos em suspensão abundantes e pH próximo ao neutro (VIEIRA et al., 2018). 

Vieira e colaboradores (2018) avaliaram a distribuição de Hg total (Hg-T) e metil-Hg 

(MeHg) nessas águas e em seus respectivos sólidos em suspensão, sedimentos, fitoplâncton, 

zooplâncton e macroinvertebrados bentônicos (BM) na bacia do rio Madeira. Comparado com 

os outros tipos de água, o tipo "preto" mais ácido apresentou as maiores concentrações de Hg-

T e MeHg, seguida pela água “clara” e, posteriormente, pela água “branca”. Tais resultados 

atestam que a acidez da água na Amazônia é uma característica química importante na avaliação 

da contaminação por Hg de sedimentos e bioacumulação na cadeia alimentar aquática, o que 

acrescenta informações extremamente importantes para avaliar os riscos ambientais e à saúde 

relacionados à metilação de Hg e à potencial contaminação de peixes pelo MeHg. 

Bastos e colaboradores (2015) estudaram as concentrações de Hg total e metilmercúrio 

em peixes de 84 espécies de diferentes níveis tróficos, provenientes do rio Madeira. As espécies 

carnívoras, do topo da cadeia alimentar, apresentaram as maiores concentrações médias 

mercúrio total (51–1242 mg/kg), enquanto as espécies planctívoras e onívoras apresentaram 

concentrações intermediárias. As espécies detritívoras e herbívoras apresentaram as 

concentrações mais baixas.  

Azevedo e colaboradores (2019) concluíram que o acúmulo de mercúrio nos peixes é 

influenciado por vários fatores, incluindo a sazonalidade. Na Bacia do Rio Madeira, observa-

se forte variação sazonal na precipitação das chuvas, causando grandes mudanças nos níveis da 

água de seus afluentes e lagos. A concentração total de Hg variou durante as estações do ano e 

os níveis totais de Hg nos peixes detritívoros foram mais altos nas épocas de alta e baixa maré, 

enquanto nos peixes herbívoros e onívoros a concentração total de Hg foi maior durante a 

subida da água, fornecendo evidências de que os níveis de Hg em peixes com diferentes hábitos 

alimentares são influenciados pelo pulso de inundação da região Amazônica. 
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Bastos e colaboradores (2020) estudaram a influência da construção de duas usinas 

hidroelétricas, no Rio Madeira, na dinâmica do mercúrio e metilmercúrio. O potencial para 

produção de energia elétrica no Rio Madeira passou a ser explorado a partir do ano 2000, com 

a construção de duas grandes usinas, Santo Antônio e Jirau. Tais usinas utilizam a velocidade 

de vazão de água (fio d’água ou run-of-river) do grande rio para a produção de energia, diferente 

daquelas que utilizam a formação de grandes reservatórios como a usina de Itaipú, no estado 

do Paraná, que transforma energia potencial em energia elétrica. Os pesquisadores mostraram, 

neste estudo, que as usinas de Santo Antônio e Jirau não impactaram nos níveis de mercúrio 

total e metilmercúrio nas amostras de água analisadas até o momento. 

1.3.4 Aspectos biológicos do mercúrio e seus derivados na bacia do Rio Madeira 

O mercúrio e seus derivados são considerados poluentes ambientais originados de várias 

fontes. A preocupação maior a respeito da poluição mercurial é decorrente dos efeitos à saúde 

relacionados à exposição ao mercúrio metilado (metilmercúrio) encontrado na água e alimentos 

aquáticos. O sistema nervoso central é o alvo principal do metilmercúrio. Este metal também é 

reconhecidamente um agente teratogênico. No entanto, seus efeitos genotóxicos (ação no DNA) 

são de difícil interpretação e contraditórios (BOENING, 2000).  

O mercúrio (Hg) é o único metal encontrado na forma líquida em condições de 

temperatura e pressão normais, formando vapores incolores e inodoros. Além disso, o mercúrio 

ocorre no meio ambiente associado a outros elementos químicos, formando compostos 

inorgânicos ou sais. Dentre estes elementos, o mais comum é o enxofre, com o qual forma o 

sulfeto de mercúrio insolúvel (ocorrendo na forma de cinábrio - HgS) que não é considerado 

tóxico. Este metal pode, também, ser encontrado na forma de compostos organometálicos. 

Muitos destes compostos têm importância no uso diário tanto na indústria como na agricultura 

(LIN et al., 1999). 

O mercúrio é considerado um poluente de alto risco, sendo regulado pela USEPA 

(United States Environmental Protection Agency). A preocupação a respeito da poluição do 

mercúrio, surge dos efeitos à saúde decorrentes da exposição por mercúrio metilado (que é 

extremamente tóxico) encontrado na água e alimentos aquáticos. Em 1998, estimou-se que 

exista de 6.000 a 10.800 tons de mercúrio na troposfera e nas massas de água, respectivamente 

(LEBEL et al., 1998). 
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O mercúrio na forma natural surge da degradação da crosta terrestre a partir de vulcões 

e, provavelmente, pela evaporação dos oceanos. No entanto, as fontes artificiais de mercúrio 

são mais diversificadas do que as naturais. A queima de combustíveis fósseis é considerada 

uma fonte de mercúrio, além do mais, as indústrias de cloro-soda, equipamentos eletrônicos, 

fabricação de tintas, etc. são consideradas as maiores consumidoras de mercúrio, perfazendo 

55% do total consumido. Alguns compostos de mercúrio já foram utilizados na agricultura, 

principalmente como fungicidas. O mercúrio é utilizado em uma variedade de aplicações no 

exército, pilhas, odontologia e medicina. Embora o uso industrial do mercúrio tenha sofrido 

reduções, recentemente, devido a um controle mais efetivo, altas concentrações ainda estão 

presentes nos sedimentos associados a aplicações industriais deste metal (ROULET et al., 

1998a) 

O mercúrio sob forma líquida é muito pouco absorvido pelo trato gastrintestinal. 

Portanto, ele não é considerado nocivo se ingerido. Por outro lado, seus vapores quando 

inalados, podem facilmente atravessar a membrana alveolar até atingir a circulação sanguínea. 

No sangue, fígado e rins, o mercúrio é oxidado à forma divalente (mercúrio iônico) pelo 

complexo chamado hidrogênio peróxido catalase. Este tipo de mercúrio representa a maior 

fonte de intoxicação verificada em laboratórios industriais e de pesquisa (AMORIM et al., 

2000).  

Esta forma é também liberada por evaporação na boca de pacientes que possuem 

amálgamas dentários preparados com mercúrio, o que pode resultar em uma intoxicação 

dependendo da quantidade presente de amálgamas. Além disto, dentistas e pessoas ligadas à 

odontologia podem também se contaminar quando o amálgama de mercúrio é preparado sem 

proteção adequada ou com ajuda de um aparelho mal conservado (AMORIM et al., 2000). 

Embora o nível fatal de mercúrio não seja conhecido, uma exposição acima de 1-2 

mg/m3 de vapor de mercúrio elementar, por algumas horas, causa bronquiolite química aguda 

e pneumonite. Duas horas após a exposição, observa-se danos ao pulmão através da formação 

de uma membrana hialina e, finalmente, a ocorrência de fibrose pulmonar. A contaminação 

pelos diversos compostos de mercúrio também está associada a condições clínicas relacionadas 

às enfermidades cutâneas (SIGEYUKI et al., 2000). 

Dentre os compostos de mercúrio orgânico, o metilmercúrio é o mais tóxico, muito mais 

que a forma metálica, e é responsável pelos danos mais importantes à saúde observados em 

humanos. Isto se deve, provavelmente, à sua lenta eliminação. No cérebro e rins, esta 

eliminação leva um tempo considerável, até mesmo alguns anos (FARO, 2000). 
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O sistema nervoso central é o alvo principal do metilmercúrio, onde afeta, 

principalmente, áreas específicas do cérebro, como cerebelo e lobos temporais. A intoxicação 

por metilmercúrio se caracteriza por ataxia (perda da coordenação dos movimentos 

voluntários), a disartria (problemas nas articulações das palavras), a parestesia (perda da 

sensibilidade nas extremidades das mãos e pés e em torno da boca), visão de túnel (constrição 

do campo visual) e perda da audição. Os primeiros sintomas afetam geralmente a região 

perianal e aparecem alguns dias após a exposição. Uma contaminação severa pode causar 

cegueira, coma e morte. O período médio de latência varia, frequentemente, de 16 a 38 dias 

(LEBEL et al., 1996). A Organização Mundial de Saúde propõe uma ingesta humana tolerável 

semanal em torno de 1.6 µg de MeHg por quilograma de peso corporal (CRESPO-LOPEZ et 

al., 2021). 

Vários estudos têm demonstrado os efeitos neurotóxicos do metilmercúrio em 

populações expostas a este contaminante. Como exemplo podemos citar os resultados obtidos 

em uma população ribeirinha da Bacia Amazônica, exposta ao metilmercúrio. Avaliando-se as 

funções visuais e motoras de tais indivíduos, através de uma bateria de testes neurofuncionais 

sensíveis, observou-se um decréscimo de tais funções relacionado com um aumento nos níveis 

de mercúrio no cabelo, sendo que estas manifestações se fizeram presentes com níveis de 

mercúrio abaixo de 50 μg/g (LEBEL et al., 1996).  

Entre as funções motoras comprometidas encontravam-se: destreza manual, alternação 

da coordenação manual e fadiga muscular. As alterações na função visual (redução do campo 

de visão) são um dos mais frequentes sinais relacionados à intoxicação ao metilmercúrio, 

recebendo o nome de Síndrome de Minamata (LEBEL et al., 1996; CRESPO-LOPEZ et al., 

2021). 

Apesar dos distúrbios neurológicos estarem mais relacionados à contaminação por 

mercúrio orgânico (principalmente metilmercúrio), alguns estudos têm demonstrado uma 

relação do mercúrio inorgânico com sintomas neurológicos, como a insônia. A insônia é 

reconhecida entre um dos sintomas de contaminação crônica do mercúrio há vários anos e desde 

os primeiros estudos ela vem sendo relacionada à irritabilidade, dificuldade na concentração, 

perda de memória, apatia e baixa estima acentuada. Acredita-se que estas alterações no ciclo 

de sono possam ser explicadas por um severo prejuízo neuropatológico, incluindo múltiplos 

circuitos neurais, associados com a absorção e a ação do mercúrio pelo sistema nervoso central 

(ROSSINI et al., 2000). 



44 

Evidências em um número grande de fontes indicam que a exposição crônica à baixas 

concentrações de metais pesados, incluindo o mercúrio, resulta em disfunções imunológicas. 

Tais disfunções podem gerar deficiências imunorregulatórias, portanto, o mercúrio pode ser 

capaz de desencadear doenças imunológicas (como doença auto-imune) ou promover infecção 

crônica, além do mais, existe a possibilidade de que a disfunção imune possa influenciar no 

desenvolvimento e progressão do câncer. O mecanismo pelo qual os compostos de mercúrio 

atuam no sistema imune não está bem esclarecido e as sequelas clínicas decorrentes da 

exposição são, frequentemente, consideradas paradoxais. No entanto, estudos recentes apontam 

a apoptose de linfócitos e monócitos induzida por mercúrio, como tendo um papel importante 

na disfunção imune causada por este metal (POLLARD et al., 1997). 

Cunha e colaboradores (2018) investigaram a influência da ingestão materna de peixes, 

da bacia do rio Madeira, nos índices antropométricos de crianças acompanhadas do nascimento 

até 5 anos de idade. A ingestão foi avaliada usando-se as concentrações de mercúrio no cabelo 

das mães e dos filhos no momento do parto, 6, 24 e 59 meses depois. Os índices antropométricos 

avaliados foram altura/idade, peso/idade e peso/altura. Ao final, os pesquisadores concluíram 

que a ingestão materna de peixes ou a exposição ao mercúrio e seus derivados (MeHg) não 

afetou o crescimento das crianças.  

Marques e colaboradores (2013) avaliaram a concentração de mercúrio no cabelo (Hg-

T) de 649 pares mãe-bebê no nascimento (exposição pré-natal) e após 6 meses de aleitamento

materno exclusivo. As puérperas e seus respectivos filhos eram de comunidades ribeirinhas do

rio Madeira, que apresentavam alto consumo de peixe, e moradores da zona urbana, com baixo

consumo de peixe. As concentrações gerais de Hg-T materno (no parto e após 6 meses de

lactação) foram superiores às encontradas nos bebês. Após 6 meses de lactação houve

diminuição da concentração de Hg-T no cabelo das mães e aumento da concentração no cabelo

dos bebês.

Grandjean e colaboradores (2014a) estudaram possíveis efeitos neurotóxicos do 

mercúrio através da exposição pré e pós-natal. Houve associação significativa do mercúrio com 

atraso do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças devido a exposição pré-natal das 

mães. Além disso, a exposição pós-natal pareceu interferir no processamento visuoespacial e 

na memória das crianças estudadas. 

Outras doenças do desenvolvimento neurológico em crianças, como o autismo, o déficit 

de atenção e hiperatividade, a dislexia e outras alterações cognitivas podem ter a sua prevalência 
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aumentada pela exposição ao mercúrio e seus derivados neurotóxicos (GRANDJEAN et al., 

2014b). 

2 JUSTIFICATIVA PARA O PRESENTE ESTUDO 

O impacto histórico do garimpo de ouro com grandes lançamentos de Hg na região da 

Amazônia brasileira e a presença de Hg no solo proveniente de deposições de longo tempo, 

oferecem riscos à saúde humana pelo potencial metilador dos ecossistemas aquáticos locais. O 

serviço de neurologia e neurocirurgia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (Porto Velho, RO) 

atende pacientes potencialmente expostos ao Hg e seus derivados em função dos hábitos 

alimentares e da atividade ocupacional praticada, incluindo populações tradicionais da 

Amazônia e moradores de áreas rurais. Dessa forma, a casuística de TSNC operados nesse 

serviço oportuniza o acesso a amostras biológicas de diferentes tumores, benignos e malignos, 

de pacientes potencialmente expostos a elementos traço, principalmente o Hg. 

A proposição dessa tese de doutoramento se mostrou necessária e de grande importância 

por contribuir para a compreensão da possível relação entre o Hg, bem como para o 

estabelecimento da dinâmica de bioacumulação desse elemento nos tecidos do SNC e nas 

diferentes fases de estadiamento dos tumores cerebrais. Avaliar a variabilidade das 

concentrações de mercúrio em algumas matrizes humanas (tumor, cabelo e sangue) em relação 

às diferentes fases de estadiamento da doença e ao diagnóstico anatomopatológico pode ser 

importante para estudos futuros sobre prevenção, controle e/ou tratamento dos tumores 

associados à contaminação por mercúrio. O presente projeto de pesquisa trata de uma hipótese 

e de objetivos originais, embasados na literatura, potencialmente publicáveis e de grande 

importância médica. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a presença, os níveis e proporções de Hg total em amostras de tumores extraídos 

do sistema nervoso, a partir do potencial carcinogênico deste elemento, em pacientes 
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submetidos a tratamento cirúrgico no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, 

Rondônia, Brasil. 

3.2 Objetivos Específicos 

a) Descrever e associar as informações demográficas e da anamnese/prontuário com dados

referentes ao diagnóstico anatomopatológico dos tumores do sistema nervoso.

b) Avaliar a presença e possíveis relações entre níveis de Hg total e o diagnóstico

anatomopatológico e a fase de estadiamento de cada tumor.

c) Avaliar possíveis correlações entre os níveis de mercúrio nas amostras estudadas: cabelo,

sangue e tecido tumoral.

4 HIPÓTESE DO ESTUDO 

Trabalhamos com a hipótese de que a contaminação humana por Hg pode estar 

associada à diferenciação dos tumores do sistema nervoso, dado seu potencial carcinogênico. 

Portanto, o presente projeto foi delineado a partir da seguinte hipótese de trabalho (H1 

– hipótese alternativa): existência de diferença estatisticamente significativa entre as

concentrações de Hg total e os tumores do sistema nervoso, diferindo entre as fases de

estadiamento e diagnósticos anatomopatológicos.

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo observacional seccional, analítico, comparativo, para os casos de 

tumores localizados no sistema nervoso, com a possibilidade de tratamento cirúrgico. 

Os casos de tumores do sistema nervoso foram selecionados de uma amostra de 

conveniência, não aleatorizada, de pacientes com indicação cirúrgica para essas lesões no 

serviço de neurocirurgia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho, Rondônia. 
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5.2 Critérios de inclusão da amostra 

Foram incluídos no estudo todos os pacientes admitidos no Hospital de Base Dr. Ary 

Pinheiro diagnosticados com TSNC, submetidos a tratamento cirúrgico e confirmados por 

exame anatomopatológico, desde que cientes e de acordo com a participação no projeto de 

pesquisa em questão. A assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é condição 

fundamental para a inclusão no estudo (ANEXOS C e D). A inclusão de pacientes ocorreu entre 

dezembro de 2017 e dezembro de 2019. 

Importante ressaltar que nenhum paciente foi submetido a procedimento cirúrgico 

diferente ou além do previamente indicado pela literatura médica especializada e planejado pelo 

neurocirurgião responsável pelo caso. Apenas um fragmento da peça anatomopatológica foi 

direcionado para as análises laboratoriais pretendidas na presente tese. 

5.3 Critérios de exclusão da amostra 

Foram excluídos do estudo os pacientes que não concordarem em participar do presente 

projeto de pesquisa ou solicitarem sua exclusão do estudo por qualquer razão e em qualquer 

momento. 

5.4 Seleção da amostra tumoral 

Os pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de lesão tumoral no sistema nervoso 

tiveram parte da peça tumoral removida encaminhada para análise quantitativa de mercúrio 

total. 

5.5 Variáveis de estudo 

Os dados sociodemográficos e socioeconômicos foram coletados no prontuário de 

anamnese dos pacientes, contemplando: identificação, data de nascimento, sexo, endereço nos 

últimos 5 anos, atividade ocupacional atual e prévia, nível de escolaridade, renda, queixa 

principal, história da doença atual, história patológica pregressa, principais doenças sistêmicas 

de interesse para o estudo (hipertensão, diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, síndrome 
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metabólica, doença renal crônica, e comprometimento pulmonar), tabagismo e carga tabágica, 

etilismo e drogas ilícitas. 

Foram incluídos nas análises das amostras de sangue, o elemento traço de interesse no 

presente estudo (Hg - total), a fim de avaliar a relação entre as concentrações do mesmo no 

sangue e nas lesões tumorais. 

No que se refere aos tumores estudados, constava-se no prontuário do paciente: 

manifestações clínicas na admissão (cefaléia, rigidez de nuca, alterações do nível de 

consciência, déficit motor, alteração de nervo craniano, alteração de sensibilidade), 

classificação dos TSNC com base na histogênese e no padrão arquitetural das lesões, 

subclassificação dos TSNC em graus crescentes de malignidade, diagnóstico e descrição 

anatomopatológica e categorização das lesões em tumores gliais e não-gliais. 

A quantificação de Hg total foi realizada em amostras de sangue (volume de 5 mL 

armazenados em tubos específicos com EDTA), de cabelo (obtidas durante a tricotomia 

realizada antes da cirurgia) e em fragmentos das peças cirúrgicas (tumorais). As análises foram 

realizadas no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang Christian Pfeiffer (UNIR). 

a) Variáveis independentes (fatores de exposição ou variáveis potencialmente explicativas) –

concentração de Hg total;

b) Variáveis dependentes (desfecho primário) – tumores do sistema nervoso com diagnóstico

anatomopatológico.

5.6 Coleta e armazenamento das amostras biológicas para análises laboratoriais 

Os fragmentos de tecido tumoral foram acondicionados em frasco estéril para análise 

quantitativa de mercúrio total. O frasco foi mantido congelado em freezer (-18°C) até a 

determinação de Hg. 

Foi coletado um volume aproximado de 5 mL de sangue do paciente durante o preparo 

pré-operatório (rotina feita para todos os pacientes submetidos a tratamento cirúrgico) e foi 

coletada uma amostra pequena de cabelo para análise quantitativa do mercúrio no momento da 

tricotomia pré-operatória, uma vez que essa matriz permite avaliarmos longitudinalmente de 

forma retrospectiva a contaminação por esse elemento nos últimos meses. 

Não foi necessário nenhum procedimento invasivo com finalidade de coletar amostras 

para o presente estudo, todas as amostras foram coletadas a partir de procedimentos previstos 

no pré e no trans-operatório. 
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As amostras de materiais biológicos coletadas durante o estudo foram armazenadas 

visando estudos futuros sobre os fatores de risco ambientais relacionados aos tumores do 

sistema nervoso, tudo conforme a legislação vigente (Resoluções 441/2011 e 466/2012). As 

amostras foram armazenadas exclusivamente para fins de pesquisa, conforme regulamento, 

normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e gerenciamento do 

Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang C. Pfeiffer, localizado no campus da 

Universidade Federal de Rondônia, situado na BR 364, Km 9,5 - sentido Rio Branco, s/nº - 

CEP: 76815-800 - Prédio 1Q - telefone (69) 2182-2122/ 2182-2135.  

A relevância de se formar o banco de material biológico neste caso, se justifica pela 

importância de se dar continuidade aos estudos sobre as neoplasias do sistema nervoso, cuja 

morbidade e mortalidade vem crescendo nos últimos anos, tornando necessário o 

desenvolvimento de medidas que permitam seu diagnóstico precoce e a sua prevenção. Tal fato 

só ocorrerá mediante a realização de novas pesquisas. 

O material biológico só foi armazenado após o consentimento do paciente, mediante 

assinatura do TCLE. Novas pesquisas utilizando este banco de material biológico somente serão 

realizadas se houver nova autorização pelo paciente e pelo Conselho de Ética em Pesquisa 

(CEP/CONEP). 

5.7 Preparo, solubilização química, análise das amostras e controle de qualidade 

O preparo e solubilização química foram realizadas de acordo com Vieira et al (2013), 

com algumas adaptações. As amostras de cabelos foram submersas em EDTA 0,01% por 24 

horas para extração de impurezas adsorvidas ao cabelo. Em seguida foram lavadas com H2O 

ultrapura (Milli-Q) e levadas a estufa para secagem a uma temperatura de aproximadamente 

50ºC. Posteriormente, os cabelos foram triturados com tesoura de aço inoxidável e pesados 

cerca de 500 mg de cada amostra para a solubilização química (peso seco). Para a solubilização 

dos tecidos de tumores cerebrais foram retiradas alíquotas de 500 mg de cada amostra (peso 

úmido). 

Na solubilização ácida foram adicionados às amostras 0,5 mL de H2O2, somente nas 

amostras de tumores, 4mL de HNO3:H2SO4 (1:1) e levadas ao bloco digestor a 70 º C por 30 

minutos. Ao esfriarem, foram adicionados 5 mL KMnO4 5%e levadas ao bloco digestor por 20 
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minutos e permaneceram em overnight por 12 horas. Por fim, foram adicionados 0,5 mL de 

cloridrato de hidroxilamina 12% (para consumir o excesso de KMnO4). As amostras digeridas 

foram aferidas com água ultrapura (milli-Q, Millipore) com volume final de 14 mL para cabelos 

e 12 mL para tumores cerebrais. 

A determinação de Hg total das amostras digeridas foi realizada por espectrofotometria 

de absorção atômica com geração de vapor frio com sistema de injeção de fluxo - FIMS (CV- 

AAS, Perkin-Elmer - FIMS 400), com amostrador automático AS10, utilizando o software 

Winlab-Perkin Elmer.  

Para o controle de qualidade analítico na precisão todas as amostras foram quantificadas 

em duplicata com brancos controle e para aferição da acurácia fez-se uso em cada rodada 

analítica de amostras de referência certificadas (IAEA-356 e IAEA-086) com recuperação 

média de 97,5% ± 10,1%. O limite de detecção do método foi de 0,010 g.L-1 nas 

determinações de Hg. 

5.8 Análise Estatística 

Os dados obtidos foram inseridos e tabulados no software Microsoft Excel 2010 e depois 

analisados pelos softwares Epi Info, versão 7.2.2.2 e R, versão 3.5.1 (Dean et al., 2017; R Core 

Team, 2018). 

Para as variáveis quantitativas (concentração de mercúrio no tumor e no cabelo e idade) 

foram realizadas as descrições através do valor mínimo (Mín), primeiro quartil (Q1), mediana 

ou segundo quartil (Q2), terceiro quartil (Q3), máximo (Máx), média (𝑥𝑥) e desvio-padrão (DP). 

Foram produzidos diagramas de caixas (box-plot) para observar o comportamento espacial 

destas variáveis. 

Para as variáveis qualitativas (perfil sociodemográfico, anamnese e prontuário e 

diagnóstico anatomopatológico) as descrições foram realizadas através da obtenção de suas 

frequências absolutas e o valor percentual. 

Com o objetivo de realizar as associações entre as variáveis sociodemográficas, 

anamnese e prontuário e diagnóstico anatomopatológico foram aplicados o teste de qui-

quadrado, χ2, ou o teste de qui-quadrado de Pearson, com correção de Yates quando necessário. 

Foram construídas distribuições das concentrações de mercúrio no tumor e no cabelo, 

entre as classificações dos tumores pela OMS e entre os tipos histológicos de tumores, através 

dos histogramas e dos diagramas quantil-quantil (diagramas Q-Q) como um primeiro passo 
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para avaliar a normalidade dos dados. Depois foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk com o 

objetivo de verificar o ajuste dos dados à distribuição normal destas concentrações.   

Com o objetivo de comparar as concentrações de mercúrio no tumor e no cabelo, entre 

as classificações dos tumores pela OMS e entre os tipos histológicos de tumores, foi aplicado 

o teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney. O nível de significância utilizado foi de

0,05.

5.9 Considerações Éticas 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, via Plataforma Brasil, 

com base na resolução atual do Conselho Nacional de Saúde: CNS 510/2016, sendo 

APROVADO pela COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA da UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE RONDÔNIA (UNIR), conforme PARECER CONSUBSTANCIADO nº. 2.362.464, de 01 

de novembro de 2017 (ANEXO B). 

Os riscos decorrentes da participação na presente pesquisa, foram mínimos, uma vez 

que as intervenções clínicas e cirúrgicas às quais os pacientes foram submetidos, ocorreriam 

independentemente da realização do presente estudo. A execução deste projeto de pesquisa 

demandou fragmentos das peças cirúrgicas (biópsias) incisadas ou excisadas dos pacientes em 

tratamento, sem qualquer interferência no planejamento cirúrgico e terapêutico propostos pelo 

profissional responsável pelo caso. 

Todos os exames necessários para o presente estudo foram disponibilizados 

gratuitamente aos pacientes e podem ser justificados por sua importância e relação direta com 

a avaliação de risco cirúrgico, o preparo pré-operatório e os cuidados pós-operatórios. Partimos 

da premissa de não-maleficência e da beneficência máxima orientadas pelas resoluções do 

Conselho Nacional de Saúde para o desenvolvimento de pesquisas com humanos, desde 1996. 

Independentemente da participação na pesquisa, todos os pacientes triados tiveram 

acesso aos mesmos benefícios e ao mesmo tratamento que os participantes. A qualquer 

momento, se fosse vontade do participante, o mesmo poderia ser excluído do estudo sem 

necessidade de justificativa e qualquer prejuízo ao mesmo. 

Os dados serão publicados sem revelar a identidade dos participantes, e os mesmos terão 

acesso aos seus exames e prontuários e poderão solicitar os mesmos ao responsável pela 

pesquisa, se for de sua vontade. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente estudo incluiu 65 pacientes entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, 

sendo que todos foram atendidos no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, na cidade de Porto 

Velho. Foram obtidas amostras de sangue, cabelo e fragmentos de tumor de todos eles.  

6.1 Aspectos sociodemográficos 

Conforme demonstrado na tabela 1, 73,85% dos pacientes (n = 48) apresentam idade 

inferior a 59 anos com idade média (± desvio padrão) igual à 46,62 anos (± 16,60 anos); (idade 

mínima = 12,00 anos; Q1 = 36,00 anos; Q2 = 48,00 anos; Q3 = 60,00 anos e idade máxima = 

77,00 anos). Além disso, 60,00% dos indivíduos (n = 39) são do sexo feminino. No mundo, as 

estatísticas mostram uma incidência maior de tumores do sistema nervoso central em adultos 

com idade superior a 40 anos, sendo a média de idade de 59 anos, além de uma maior incidência 

de TSNC nas mulheres (BRAY et al., 2018).  

Na população deste estudo, 67,69% trabalham (n = 44) na zona urbana, sendo que 

58,46% residem na zona urbana (n = 38). 32,31% trabalham (n = 21) e 27 residem (n = 27) na 

zona rural. Os dados na literatura que buscam a associação de tumores do sistema nervoso com 

a exposição a pesticidas e herbicidas em habitantes e trabalhadores da zona rural são 

inconsistentes. Entretanto, alguns estudos mostram a associação entre pesticidas e tumores do 

sistema nervoso (CHRISMAN et al., 2009; VAN MAELE-FABRY et al., 2013; CAMILLE et 

al., 2017). 

Na nossa amostra, 58 pessoas residem no estado de Rondônia (89,23%), sendo os 

demais provenientes de outros estados, Mato Grosso (1), Amazonas (2), São Paulo (1) e Acre 

(2), ou da Bolívia (1). Com relação à distribuição dos casos oriundos do estado de Rondônia, 

27 são de Porto Velho (41,53%), 31 são do interior do estado (47,69%). Com relação à 

distribuição dos casos pelas 7 regiões de saúde de Rondônia (Figura 3), temos 28 representantes 

da região Madeira Mamoré (43,07%), 9 do Vale do Jamari (13,84%), 8 da região Central 

(9,13%), 5 do Cone Sul (7,69%), 3 da Zona da Mata (4,61%), 3 do Vale do Guaporé (4,61%), 

e 2 da região do Café (3,07%). 

Com relação aos hábitos alimentares, referente à ingesta de peixe, 17 pessoas (26,15%) 

afirmam que comem habitualmente peixe de couro, enquanto 60 (92,31%) comem peixe de 
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escama. O tambaqui (Colossomamacropomum) foi o peixe de escama mais frequente na dieta, 

sendo apontado por 59 indivíduos (90,76%). 17 afirmaram que comiam peixes de couro 

(26,15%), sendo o surubim (Pseudoplatystomafasciatum)o mais apontado, por 12 indivíduos 

(18,46%), seguido da dourada (Brachyplatystomarousseauxii), apontada por 8 pessoas 

(12,30%). Lian e colaboradores (2017) sugeriram, através de metanálise com revisão 

sistemática, que a ingesta de peixe poderia estar associada com baixo risco de tumores 

cerebrais, porém, essa associação é ainda inconclusiva e inconsistente, sendo necessária a 

confirmação a partir de estudos de coorte com questionários validados e controle restrito dos 

fatores de confusão. 

Tabela 1 - Descrição das informações sociodemográficas. 

Faixa Etária n (%) 
≤ 59 anos 48 (73,85) 
> 59 anos 17 (26,15) 
Sexo n (%) 
Feminino 39 (60,00) 
Masculino 26 (40,00) 
Profissão n (%) 
Rural 21 (32,31) 
Urbano 44 (67,69) 
Município de origem n (%) 
Outro estado 7 (10,76%) 
Rondônia 58 (89,23%) 
Zona urbana n (%) 
Não 27 (41,54) 
Sim 38 (58,46) 
Peixe de couro n (%) 
Não 48 (73,85) 
Sim 17 (26,15) 
Peixe de escama n (%) 
Não 5 (7,69) 
Sim 60 (92,31) 
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Figura 3 – Mapas das regiões de saúde (CIR) de notificação do estado de Rondônia. 

Fonte: Silva et al., 2018. 

6.2 Dados clínicos 

Com relação às comorbidades, conforme demonstrado na tabela 2, a hipertensão arterial 

sistêmica foi a mais prevalente, em 22 indivíduos (33,85%), seguida pelo tabagismo, em 12 

(18,46%), pelo etilismo em 6 (9,23%), pelo diabetes mellitus em 5 (7,69%), pela dislipidemia 

e pela doença renal crônica dialítica, com 1 indivíduo cada (1,54%). 

Na literatura, há poucas evidências de que o fumo (clássica fonte de nitrosaminas) ativo 

ou passivo seja um fator de risco significativo para tumores cerebrais. Embora estudos de 

controle de caso e de coorte prospectiva tenham produzido alguns resultados conflitantes, a 

maioria dos estudos não apoiam uma associação entre a exposição ao tabaco e o subsequente 

desenvolvimento de tumores no sistema nervoso (SILVERA et al., 2006; HOLICK et al., 2007; 

MILNE et al., 2013).  

Especula-se que o consumo de bebidas alcoólicas possa aumentar o risco de tumores 

cerebrais, pois a cerveja e o licor contêm nitrosaminas. No entanto, não foi demonstrada 

associação consistente entre o consumo de diferentes tipos de bebidas alcoólicas e o risco de 
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tumores no sistema nervoso na infância (consumo materno) ou na idade adulta (GALEONE et 

al., 2013). 

Na amostra em estudo, 64 pacientes (98,46%) pontuaram entre 41-100 segundo a Escala 

de Performance de Karnofsky (EPK), na admissão ao hospital, ou seja, eram capazes de: 

realizar as suas atividades normais e trabalhar, não necessitando de cuidados e ajuda de terceiros 

(71 a 100 – 43 pacientes ou 66,15%); ou não consegue trabalhar, mas vive em casa e cuida da 

maior parte das suas necessidades, com a necessidade variável de assistência (41 a 70 – 21 

pacientes ou 32,30%). Apenas 1 paciente (1,54%) pontuou entre 30-40, sendo incapaz de se 

cuidar e com graus variáveis de necessidade de cuidados ou hospitalização.A EPK foi definida 

pelo Dr. Joseph H. Bruchenal e pelo Dr. David A. Karnofsky em 1949. Ela é amplamente 

utilizada em todo o mundo para avaliação do desempenho de pacientes com câncer (PEUS et 

al., 2013).  

Tabela 2 – Descrição das variáveis clínicas dos pacientes. 

Comorbidades n (%) 
Hipertensão 22 (33,85) 
Tabagismo 12 (18,46) 
Etilismo 6 (9,23) 
Diabetes 5 (7,69) 
Dislipidemia 1 (1,54) 
Doença renal crônica dialítica 1 (1,54) 
Karnofsky (admissão) n (%) 
90-100 31 (47,69) 
80-90 8 (12,31) 
70-80 4 (6,15) 
60-70 4 (6,15) 
50-60 13 (20,00) 
40-50 4 (6,15) 
30-40 1 (1,54) 
Sinais e Sintomas (admissão) n (%) 
Cefaleia 43 (66,15) 
Déficit sensorial 23 (35,38) 
Déficit motor 20 (30,77) 
Convulsão 16 (24,62) 
Alterações da consciência 14 (21,54) 
Alterações de nervos cranianos 14 (21,54) 
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Com relação aos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes na admissão, a cefaleia 

foi o sintoma mais encontrado, em 43 pacientes (66,15%), seguida pelo déficit sensorial em 23 

(35,38%), déficit motor em 20 (30,77%), convulsão em 16 (24,62%), alterações da consciência 

em 14 (21,54%) e alterações de nervos cranianos em 14 (21,54%).  

Alentorn e colaboradores (2016) apontaram a cefaleia como principal sintoma referido 

pelos pacientes com tumores no sistema nervoso central, em até 64% dos casos. Esses 

pesquisadores identificaram alterações da consciência em 16% dos casos e convulsões em 30%. 

Outros sinais neurológicos focais, como perda de memória, déficit motor, sintomas visuais, 

alterações de linguagem ou de consciência, estariam presentes em 10 a 40% dos casos. Tais 

achados são semelhantes aos encontrados na amostra do presente estudo.  

As crises convulsivas podem permanecer focais, como de origem, ou secundariamente 

generalizadas. Entre os pacientes com tumores cerebrais primários, as convulsões são mais 

comuns nos tumores de baixo grau (benignos) do que nos tumores de alto grau (malignos). A 

literatura relata que pelo menos uma convulsão ocorre em até 80% dos pacientes com glioma 

de alto grau em algum momento durante o curso da doença (CHEN et al., 2017). 

6.3 Tipos de tumores 

No presente estudo, segundo demonstrado na tabela 3, em 60 pacientes (92,31%), os 

tumores estão localizados no encéfalo, enquanto em 5 (7,69%) pacientes, eles estão localizados 

na medula. Em 41 pacientes (63,08%), os tumores são considerados benignos, conforme a 

classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 24 pacientes (36,92%), os tumores 

são malignos. 

Quanto ao tipo histológico, os gliomas foram encontrados em 16 casos (27,69%), dos 

quais, 11 pacientes tiveram o diagnóstico confirmado de glioblastoma multiforme, a forma mais 

comum e agressiva dos gliomas. Tais dados estão em conformidade com a literatura (OSTROM 

et al., 2017). Os gliomas são os tumores malignos mais comuns do sistema nervoso central, 

representado pelos astrocitomas, oligodendrogliomas, ependimomas, dentre outros. O 

glioblastoma multiforme é um astrocitoma grau 4 reconhecido como o glioma mais comum e 

o mais agressivo. Ele representa 54% de todos os gliomas,82% de todos os gliomas malignos e

15% de todos os tumores primários do sistema nervoso central (OSTROM et al., 2015; LOUIS

et al., 2016).
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Dentre os tumores benignos, os meningiomas foram os mais encontrados na população 

do presente estudo, em 17 pacientes (26,15%), seguidos pelos schwannomas, confirmados em 

8 pacientes (12,31%). Os meningiomas são reconhecidos como os mais comuns tumores 

primários do sistema nervoso central em adultos, representando mais de um terço de todos eles, 

sendo em sua grande maioria, benignos. Os schwannomas são tumores benignos comuns que 

surgem das células de Schwann presentes nas bainhas dos nervos. Representam 8% de todos os 

tumores intracranianos, sendo que em 85% dos casos localizam-se na cavidade craniana (ângulo 

pontocerebelar), no compartimento infratentorial (JORDAN et al., 2018).  

A atual classificação da OMS é extremamente complexa (LOUIS et al., 2016). 

Considerando o alto número de subtipos histológicos, quase todos os subtipos de tumores 

cerebrais poderiam realmente ser considerados raros. Além disso, já foi demonstrado em estudo 

que há uma discordância substancial entre observadores no diagnóstico de subtipos específicos 

em classificações anteriores à atual (VAN DEN BENT, 2010). Essa é a razão pela qual 

decidimos originalmente simplificar a classificação da população de pacientes, agrupando os 

tipos histológicos de tumores em gliomas e não gliomas.  

Tabela 3 – Descrição das informações sobre os tumores. 

Classificação dos tumores (OMS/2016) n (%) 
Benignos      41 (63,08) 

             I       36 (55,38) 
             II         5 (7,69) 
Malignos      24 (36,92) 

              III   3 (4,62) 
              IV  21(32,31) 

Tipo Histológico de tumor n (%) 
Não gliomas        47 (72,30) 

Meningioma 17 (26,15) 

Schwannoma   8 (12,31) 

Metástases   7 (10,77) 

Adenoma hipofisário   3 (4,62) 

Cavernoma   2 (3,08) 

Craniofaringioma   2 (3,08) 

Hemangioblastoma   1 (1,54) 

Hemangiopericitoma   1 (1,54) 
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Histiocitoma   1 (1,54) 

Linfoma   1 (1,54) 

Meduloblastoma   1 (1,54) 

Neurocitoma   1 (1,54) 

Plasmocitoma   1 (1,54) 

Ganglioglioma   1 (1,54) 

Gliomas       18 (27,69) 
Glioblastoma multiforme 11 (16,92) 

Astrocitomaanaplásico 2 (3,08) 

Astrocitoma difuso 2 (3,08) 

Oligodendroglioma 1 (1,54) 

Ependimoma   1 (1,54) 

Epedimomaanaplásico   1 (1,54) 

Metástases 7 (10,77) 
Sítio primário da metástase n (%) 
Intestino 2 (3,08) 
Pulmão 2 (3,08) 
Pele 1 (1,54) 
Pulmão 1 (1,54) 
Útero 1 (1,54) 

Localização do tumor n (%) 
Encéfalo 60 (92,31) 

Supratentorial 53 (81,54) 
Infratentorial 7 (10,77) 

Medula 5 (7,69) 
Cervical 1 (1,54) 
Torácica 2 (3,08) 
Cone medular 2 (3,08) 

No presente estudo, tivemos a confirmação de metástases em 7 pacientes (10,77%). 

Com relação aos sítios primários, intestino e pulmão foram responsáveis por 2 casos, cada. Pele, 

útero e mama, estiveram presentes em 1 caso, cada. As metástases cerebrais estão presentes em 

até 30% dos pacientes com câncer, o que as tornam mais comuns que os tumores primários do 

sistema nervoso central. Estima-se que as metástases cerebrais sejam 10 vezes mais comuns do 

que os tumores primários. A incidência em mulheres aumentou nas últimas décadas, 
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representando 57% dos casos (ARVOLD et al., 2016; PRUITT, 2017). Pulmão (50%), mama 

(15%), pele (11% - melanoma) e rins são as principais causas de metástases cerebrais. 11% 

permanecem indeterminadas (OSTROM et al., 2018). 

6.4 Sobre o mercúrio nas amostras biológicas estudadas 

O presente estudo buscou avaliar a exposição ambiental de pacientes portadores de 

tumores do sistema nervoso central ao agente químico mercúrio (tabela 4), na sua apresentação 

Hg-T (mercúrio total).  

Nas amostras de cabelo, os resultados obtidos mediana (mínimo - máximo) para 

mercúrio total foram 0,68 μg/g (0,01 – 10,02). A Organização Mundial de Saúde preconiza um 

valor abaixo de 6,0 μg/g (COSTA et al., 2018). A literatura mostra que muitas das pessoas 

afetadas pela doença de Minamata, na década de 50, no Japão, após o acidente com a indústria 

química que contaminou as águas da baía local, mostravam níveis de mercúrio total superiores 

a 50 μg/g nos cabelos (TAKEUCKI et al., 1999). 

Nas amostras de tumores, os resultados obtidos mediana (mínimo - máximo) para 

mercúrio total foram 8,2 ηg/g (0,2 – 69,2). Estudos avaliando níveis de mercúrio diretamente 

em fragmentos de tumores do sistema nervoso central são escassos e pouco conclusivos sobre 

os níveis encontrados (AL-SALEH et al., 2001; CILLIERS et al., 2019). 

Foram analisadas amostras de sangue de 56 pacientes. Os resultados obtidos mediana 

(mínimo - máximo) para mercúrio total foram 1,0 ηg/L (0,1 – 21,0), segundo a tabela 4. 

Segundo a figura 4, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) estabelece 

o nível de Hg-T no sangue em torno de 4 ηg/L para avaliação de risco de exposição, enquanto

a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece 9,2 ηg/L (Li et al., 2016; CRESPO-LOPEZ

et al., 2021).

  No sangue, 90% mercúrio orgânico está ligado às hemácias, ficando o mercúrio 

inorgânico difundido igualmente nos leucócitos e no plasma (BERGLUND et al., 2005). 

Bjӧrkman e colaboradores (2007) encontrou mediana da dose de mercúrio (MeHg + I-Hg) no 

sangue de 3.200 ηg/L. Tan e colaboradores (2018) verificaram que doses baixas de mercúrio 

(abaixo de 15 ηg/L) foram capazes de inibir a proliferação celular, enquanto doses altas 

(maiores que 15.000 ηg/g) tiverem efeito contrário. 

Tabela 4 – Descrição das concentrações de Hg-T em amostras de material biológico. 
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Material 
Biológico n  Mín    Q1  Med   Q3 Máx  Média   DP 

Cabelo (µg/g) 65 0,0154 0,2027 0,6864 1,3618 10,0223 1,1875 1,6862 

Tumor (ηg/g) 65 0,2 5,9 8,2 14,4 69,2 13,3 13,6 

Sangue (ηg/L) 56 0,1 0,1 1,0 1,3 21,0 1,8 3,9 

Figura 4 – Níveis de mercúrio recomendados no sangue, cabelo e cérebro, segundo a USEPA 

e a OMS. 

Fonte: CRESPO-LOPEZ et al., 2021 

Na tabela 5, estão as descrições das concentrações de mercúrio no tumor dos pacientes 

atendidos no Hospital de Base de Porto Velho em referência a classificação tumoral segundo a 

OMS (benigno e maligno) e com relação aos tipos histológicos dos tumores (não-gliomas e 

gliomas).  

No que se refere à classificação pela OMS, os tumores benignos apresentaram 

concentrações mediana (mínimo - máximo): 8,8 ηg/g (0,2 - 69,2); com média = 12,5 ηg/g e 

desvio padrão = 13,0 ηg/g. Os tumores malignos: 7,7 ηg/g (0,3 - 48,9); com média = 14,8 ηg/g 

e desvio padrão = 14,7 ηg/g. 
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No que diz respeito aos tipos histológicos dos tumores, os não-gliomas apresentaram 

concentrações mediana (mínimo - máximo): 8,9 ηg/g (0,2 - 54,8); com média = 12,7 ηg/g e 

desvio padrão = 11,3 ηg/g. Já os gliomas apresentaram: 6,6 ηg/g (1,5 - 69,2); média = 15,2 ηg/g 

e desvio padrão = 18,9 ηg/g. 

Tabela 5 – Descrição das concentrações de mercúrio nos tumores (ηg/g), em relação as 

classificações dos tumores pela OMS e em relação aos tipos histológicos. 

Classificações n Mín    Q1 Med   Q3 Máx  Média   DP 

Benigno 41 0,2 5,8 8,8 13,6 69,2 12,5 13,0 
Maligno 24 0,3 6,0 7,7 16,5 48,9 14,8 14,7 
Não-glioma 48 0,2 6,4 8,9 14,7 54,8 12,7 11,3 
Glioma 17 1,5 5,8 6,6 13,8 69,2 15,2 18,9 

Na tabela 6, estão as descrições das concentrações de mercúrio no cabelo dos pacientes 

atendidos no Hospital de Base de Porto Velho em referência as classificações dos tumores pela 

OMS (benigno e maligno) e com relação aos tipos histológicos dos tumores (não-glioma e 

glioma).  

No que se refere a classificação pela OMS, os tumores benignos apresentaram 

concentrações mediana (mínimo - máximo) igual a 0,7325 μg/g (0,0669 - 3,3844); com média 

= 1,1020 µg/g e desvio padrão = 1,0287 μg/g. Os tumores malignos apresentaram concentrações 

mediana (mínimo - máximo) igual a 0,5863μg/g (0,0154 - 10,0223); com média = 1,3336 μg/g 

e desvio padrão = 2,4568 μg/g. 

No que diz respeito aos tipos histológicos dos tumores, os não-gliomas apresentaram 

concentrações mediana (mínimo - máximo) igual a 0,7144 μg/g (0,0249 - 1,1523); com média 

= 1,1523 μg/g e desvio padrão = 1,3859 μg/g. Já os gliomas apresentaram concentrações 

mediana (mínimo - máximo) igual a 0,5549 μg/g (0,0154 - 10,0223); com média = 1,2868 μg/g 

e desvio padrão = 2,3909 μg/g. 

Tabela 6 – Descrição das concentrações de mercúrio no cabelo (μg/g), em relação as 

classificações dos tumores pela OMS e em relação aos tipos histológicos dos tumores. 

Classificações n Mín    Q1 Med   Q3 Máx  Média   DP 

Benigno 41 0,0669 0,2218 0,7325 1,7975 3,3844 1,1020 1,0287 
Maligno 24 0,0154 0,1786 0,5863 1,1708 10,0223 1,3336 2,4568 
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Não-glioma 48 0,0249 0,1886 0,7144 1,7236 8,0188 1,1523 1,3859 
Glioma 17 0,0154 0,2066 0,5549 0,9919 10,0223 1,2868 2,3909 

Na tabela 7, estão as descrições das concentrações de mercúrio no sangue de 56 

pacientes atendidos no Hospital de Base de Porto Velho em referência as classificações dos 

tumores pela OMS (benigno e maligno) e com relação aos tipos histológicos dos tumores (não-

glioma e glioma).  

No que se refere à classificação pela OMS, os tumores benignos apresentaram 

concentrações mediana (mínimo - máximo) igual a 0,1 ηg/L (0,0001 – 0,0210); com média = 

1,5 ηg/L e desvio padrão = 3,6 ηg/L. Os tumores malignos apresentaram concentrações mediana 

(mínimo - máximo) igual a 0,1 ηg/L (0,1 – 19,0); com média = 2,3 ηg/L e desvio padrão = 4,4 

ηg/L. 

No que diz respeito aos tipos histológicos dos tumores, os não-gliomas apresentaram 

concentrações mediana (mínimo - máximo) igual a 1,0 ηg/L (0,1 – 9,0); com média = 1,4 ηg/L 

e desvio padrão = 1,9 ηg/L. Já os gliomas apresentaram concentrações mediana (mínimo - 

máximo) igual a 0,1 ηg/L (0,1 – 21,0); com média = 3,1 ηg/L e desvio padrão = 6,9 ηg/L. 

Tabela 7 – Descrição das concentrações de mercúrio no sangue (ηg/L), em relação as 

classificações dos tumores pela OMS e em relação aos tipos histológicos. 

Classificações n Mín  Q1 Med  Q3 Máx  Média DP 

Benigno 34 0,1 0,1 1,0 1,0 21,0 1,5 3,6 
Maligno 22 0,1 0,1 1,0 2,0 19,0 2,3 4,5 
Não-glioma 41 0,1 0,1 1,0 2,0 9,0 1,4 1,9 
Glioma 15 0,1 0,1 0,1 1,0 21,0 3,1 6,9 

Al-Saleh e colaboradores (2001) analisaram os níveis de mercúrio em neoplasias do 

sistema nervoso central, malignas (astrocitoma, meduloblastoma e condrosarcoma) e benignas 

(meningiomas e craniofaringiomas), em 44 pacientes da cidade de Riyadh, na Arábia Saudita. 

Os pesquisadores encontraram níveis de mercúrio em tumores malignos e benignos mediana 

(mínimo - máximo): 5,0 - 118 (0 – 1.960 ηg/g), e desvio padrão 399 ηg/g. Nos tumores malignos 

mediana (mínimo - máximo): 4 – 133 (0 – 1.570 ηg/g), e desvio padrão 399 ηg/g. Nos tumores 

benignos mediana (mínimo - máximo): 5 – 104 (0 – 1.570 ηg/g) e desvio padrão 407 ηg/g. Na 

Tabela 8, constatamos que os níveis de mercúrio encontrados no presente estudo foram muito 

semelhantes aos encontrados por Al-Saleh e colaboradores (2001).  
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Outros estudos analisaram os níveis de mercúrio em tecidos cerebrais humanos 

provenientes de autópsias. Bush e colaboradores (1995) encontraram os seguintes níveis 

(média): 89 ± 4 ηg/g (substância branca) e 93 ± 250 ηg/g (substância cinzenta). Schuhmacher e 

colaboradores (1996) encontraram (média e desvio padrão): 340 ± 3 ηg/g. Nylander e 

colaboradores (1987), por sua vez, encontraram mediana (mínimo - máximo): 11 ηg/g (2 – 29). 

O’Donoghue e colaboradores (2020) avaliaram as concentrações de mercúrio total e 

mercúrio inorgânico nas regiões do cérebro humano, além de alterações neuropatológicas, a 

partir de autópsias realizadas nos Departamentos de Medicina Ambiental e Patologia da Escola 

de Medicina e Odontologia da Universidade de Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos, e no 

Departamento de Patologia do Hospital Victoria, na República de Seychelles. Foram estudadas 

amostras de tecido cortical dos lobos calcarino e rolândico, e do cerebelo, de 17 indivíduos da 

República de Seychelles e 4 outros de Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos. Nos casos de 

Rochester, os níveis de mercúrio total nos tecidos cerebrais foram: 17 ± 6 ppb (média ± desvio 

padrão). Nos casos de Seychelles, os níveis foram significativamente mais altos: 182 ± 97 ppb 

(média ± desvio padrão).  Não foram identificadas nenhuma patologia neurológica nos dois 

grupos que pudessem estar associadas a exposição ao mercúrio. Nenhuma diferença 

morfológica microscópica foi identificada entre os cérebros dos dois grupos. 

Tabela 8 – Concentrações (ηg/g) de mercúrio nas amostras de tumores benignos e malignos, 

comparadas com outro estudo de Al-Saleh et al. (2001). 

Amostras tumorais Parreira et al., 2021 Al-Saleh et al., 2001 
Tumores benignos 
Número de pacientes 
Média ± DP 
Mediana 
Intervalo 

41 
12 ± 13 
8 
0,2 – 69 

23 
104 ± 407 
5 
ND – 1.960 

Tumores malignos 
Número de amostras 
Média ± DP 
Mediana 
Intervalo 

24 
14 ± 14 
7 
0,3 – 48 

21 
133 ± 339 
4 
ND – 1.570 

Tumores totais 
Número de amostras 
Média ± DP 
Mediana 
Intervalo 

65 
13 ± 13 
8 
0,2 – 69 

44 
118 ± 399 
5 
ND – 1.960 

Nota: DP – desvio padrão. ND – Não detectável pelo método. 
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6.5 Sobre as possíveis associações entre as variáveis sociodemográficas e as variáveis 

clínicas 

A tabela 9 mostra que a hipertensão arterial está associada aos pacientes com idade 

superior a 59 anos, χ2 = 6,4143, quando comparada aos pacientes com idade inferior (valor-p = 

0,0113). As outras variáveis sociodemográficas analisadas, conforme a tabela, não tiveram 

associação com a hipertensão arterial. 

Um estudo mostrou que a hipertensão arterial crônica (HAC) impede o crescimento de 

tumores cerebrais, particularmente os gliomas. A HAC leva à rarefação de pequenas artérias e 

uma diminuição da densidade dos capilares. Desta forma, observa-se uma diminuição do fluxo 

sanguíneo cerebral (FSC), resultando em hipoxemia tecidual, inflamação e morte celular. Em 

modelos animais, em que foram implantadas células tumorais de gliomas e induzidos a 

condições de HAC, observou-se retardo do crescimento tumoral (LETOURNEUR et al., 2015). 

Tabela 9 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e a hipertensão arterial 

Variáveis preditoras  Hipertensão arterial n (%) χ2 Valor-p 
Não Sim 

Faixa etária 
6,4143 0,0113 ≤ 59 anos 36 (75,00) 12 (25,00) 

> 59 anos 7 (41,18) 10 (58,82) 
Sexo 

0,0115 0,9148 Feminino 26 (66,67) 13 (33,33) 
Masculino 17 (65,38) 9 (34,62) 
Profissão 

1,1250 0,2888 Rural 12 (57,14) 9 (42,86) 
Urbano 31 (70,45) 13 (29,55) 
Município de origem 

0,0000 1,0000 Outro estado 4 (66,67) 2 (33,33) 
Rondônia 39 (66,10) 20 (33.90) 
Zona urbana 

2,3169 0,1280 Não 15 (55,56) 12 (44,44) 
Sim 28 (73,68) 10 (26,32) 
Peixe de couro 

0,5525 0,4573 Não 33 (68,75) 15 (31,25) 
Sim 10 (58,82) 7 (41,18) 
Peixe de escama 0,0358 0,8499 
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Não 4 (80,00) 1 (20,00) 
Sim 39 (65,00) 21 (35,00) 

Outra variável clínica que esteve associada a outra variável sociodemográfica foi o 

tabagismo (tabela 10). No presente estudo, o tabagismo esteve mais associado aos pacientes 

que residem na zona rural, χ2 = 5,2009, valor-p = 0,0226, o que contradiz alguns estudos na 

literatura.  

A prevalência do tabagismo entre os setores profissionais apresenta disparidades 

(SYAMLAL et al., 2016). Estudos internacionais mostram que os agricultores fumam menos 

que os não agricultores (HOPPIN et al., 2014; LEVEQUE-MORLAIS et al., 2015).  

No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2008 (PNAD 2008) 

mostrou que o tabagismo foi mais prevalente entre trabalhadores de cargos com menor 

exigência de escolaridade e maior esforço braçal. Além disso, o estudo mostrou que agricultores 

consumem mais cigarros que profissionais das áreas de ciências e artes (BARROS et al., 2011). 

Tabela 10 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e o tabagismo. 

Variáveis preditoras  Tabagismo n (%) χ2 Valor-p 
Não Sim 

Faixa etária 
0,0692 0,7925 ≤ 59 anos 40 (83,33) 8 (16,67) 

> 59 anos 13 (76,47) 4 (23,53) 
Sexo 

0,2087 0,6478 Feminino 33 (84,62) 6 (15,38) 
Masculino 20 (76,92) 6 (23,08) 
Profissão 

1,2311 0,2672 Rural 15 (71,43) 6 (28,57) 
Urbano 38 (86,36) 6 (13,64) 
Município de origem 

0,0000 1,0000 Outro estado 5 (83,33) 1 (16,67) 
Rondônia 48 (81,36) 11 (18,64) 
Zona urbana 

5,2009 0,0226 Não 18 (66,67) 9 (33,33) 
Sim 35 (92,11) 3 (7,89) 
Peixe de couro 

0,2157 0,6423 Não 38 (79,17) 10 (20,83) 
Sim 15 (88,24) 2 (11,76) 
Peixe de escama 0,2576 0,6117 
Não 5 (100,00) 0 (0,00) 
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Sim 48 (80,00) 12 (20,00) 

Pela tabela 11, confere-se que, no presente estudo, existe associação entre o local de 

moradia e a cefaleia, demonstrando que a cefaleia está mais associada às pessoas que residem 

na zona rural, χ2 = 4,8460, valor-p = 0,0227. 

Baksh e colaboradores (2015) reportaram que entre agricultores que executavam suas 

atividades profissionais sob o calor do sol: 34% referiram cefaleia, 25% desidratação, 25% 

fadiga, 5% queimaduras solares, 3% cãibras musculares, 2% tontura e 1% desmaios. Tal estudo 

mostra que a cefaleia é uma queixa importante e altamente prevalente entre os trabalhadores 

rurais. 

Tabela 11 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e a cefaleia. 

Variáveis preditoras  Cefaleia n (%) χ2 Valor-p 
Não Sim 

Faixa etária 
2,6980 0,1005 ≤ 59 anos 19 (39,58) 29 (60,42) 

> 59 anos 3 (17,65) 14 (82,35) 
Sexo 

1,3857 0,2391 Feminino 11 (28,21) 28 (71,79) 
Masculino 11 (42,31) 15 (57,69) 
Profissão 

1,957 0,2374 Rural 5 (23,81) 16 (76,19) 
Urbano 17 (38,64) 27 (61,36) 
Município de origem 

0,1806 0,6709 Outro estado 3 (50,00) 3 (50,00) 
Rondônia 19 (32,20) 40 (67,80) 
Zona urbana 

4,8460 0,0277 Não 5 (18,52) 22 (81,48) 
Sim 17 (44,74) 21 (55,26) 
Peixe de couro 

1,0943 0,2955 Não 18 (37,50) 30 (62,50) 
Sim 4 (23,53) 13 (76,47) 
Peixe de escama 

0,0000 1,0000 Não 2 (40,00) 3 (60,00) 
Sim 20 (33,33) 40 (66,67) 

Segundo a tabela 12, no presente estudo, o sinal clínico de déficit sensorial (sensitivo) 

está associado com pessoas com idade inferior a 59 anos χ2 = 5,6173, valor-p = 0,0178. 



67 

Comelli e colaboradores (2017) realizaram um estudo retrospectivo com o objetivo de 

investigar a apresentação clínica e a epidemiologia de tumores cerebrais diagnosticados 

inicialmente em um grande departamento de emergência urbano, ao longo de 10 anos, na cidade 

de Parma, Itália (2006 – 2015). 205 pacientes com idade superior a 17 anos. 46,3% dos tumores 

eram gliomas; 22% meningiomas; 17,1% metástases; 14,6% com outros tipos histológicos 

(meduloblastomas, ependimomas, schwannomas, hemangiomas, linfomas, etc). Com relação à 

apresentação clínica: 59,5% dos pacientes referiram sinais focais (motores ou sensitivos); 

24,9% com alteração do estado mental; 14,6% com cefaleia; 14,1% com convulsões; 7,8% 

trauma; e 4,4% com náuseas, vômitos e tonturas. 

Tabela 12 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e déficit sensorial. 

Variáveis preditoras  Déficit sensorial n (%) χ2 Valor-p 
Não Sim 

Faixa etária 
5,6173 0,0178 ≤ 59 anos 27 (56,25) 21 (43,75) 

> 59 anos 15 (88,24) 2 (11,76) 
Sexo 

0,9084 0,3405 Feminino 27 (69,23) 12 (30,77) 
Masculino 15 (57,69) 11 (42,31) 
Profissão 

0,6298 0,4274 Rural 15 (71,43) 6 (28,57) 
Urbano 27 (61,36) 17 (38,64) 
Município de origem 

0,1141 0,7355 Outro estado 3 (50,00) 3 (50,00) 
Rondônia 39 (66,10) 20 (33,90) 
Zona urbana 

1,8072 0,1788 Não 20 (74,07) 7 (25,93) 
Sim 22 (57,89) 16 (42,11) 
Peixe de couro 

1,4151 0,2342 Não 29 (60,42) 19 (39,58) 
Sim 13 (76,47) 4 (23,53) 
Peixe de escama 

0,0000 1,0000 Não 3 (60,00) 2 (40,00) 
Sim 39 (65,00) 21 (35,00) 

Na tabela 13, observa-se que existem associações das variáveis faixa etária e local de 

moradia com a malignidade tumoral, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde 
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(OMS).  Os tumores malignos estão associados às pessoas com idade acima de 59 anos (χ2 = 

4,7479, valor-p = 0,0294) e com pessoas que moram na zona rural (χ2 = 4,4195, valor-p = 

0,0355). 

Segundo a tabela 14, houveram associações das variáveis sexo e local de moradia com 

o tipo histológico do tumor, sendo que os gliomas estão associados com o sexo masculino (χ2

= 5,8548, valor-p = 0,0155) e com pessoas que moram na zona rural (χ2 = 5,0881, valor-p =

0,0241).

Fallahi e colaboradores (2017) realizaram um estudo de caso-controle na cidade de Pisa, 

Itália, entre 1990 e 2000, recrutando 174 pacientes com diagnósticos de glioma e meningiomas, 

e 522 controles. Os resultados obtidos confirmaram um risco maior de neoplasias do sistema 

nervoso central em agricultores, quando comparados aos não agricultores. 

No Brasil, resultado semelhante foi encontrado por Miranda-Filho e colaboradores 

(2012), também através de um estudo de caso e controle, realizado entre 1996 e 2005, 

encontrando um maior risco de tumores no sistema nervoso central em trabalhadores rurais, no 

estado do Rio de Janeiro. Ambos os trabalhos estabeleceram a hipótese de que o maior risco 

pode estar associado a exposição dos trabalhadores à pesticidas. 

Tabela 13 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e a classificação OMS dos 

tumores. 

Variáveis preditoras  Classificação OMS dos tumores n (%) χ2 Valor-p 
Benigno Maligno 

Faixa etária 
4,7409 0,0294 ≤ 59 anos 34 (70,83) 14 (29,17) 

> 59 anos 7 (41,18) 10 (58,82) 
Sexo 

3,1817 0,0744 Feminino 28 (71,79) 11 (28,21) 
Masculino 13 (50,00) 13 (50,00) 
Profissão 

0,4690 0,4934 Rural 12 (57,14) 9 (42,86) 
Urbano 29 (65,91) 15 (34,09) 
Município de origem 

0,0639 0,8005 Outro estado 3 (50,00) 3 (50,00) 
Rondônia 38 (64,41) 21 (35,59) 
Zona urbana 

4,4195 0,0355 Não 13 (48,15) 14 (51,85) 
Sim 28 (73,68) 10 (26,32) 
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Peixe de couro 
2,5361 0,1113 Não 33 (68,75) 15 (31,25) 

Sim 8 (47,06) 9 (52,94) 
Peixe de escama 

0,0000 1,0000 Não 3 (60,00) 2 (40,00) 
Sim 38 (63,33) 22 (36,67) 

Tabela 14 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e tipo histológico dos tumores. 

Variáveis preditoras  Tipo histológico do tumor n (%) χ2 Valor-p 
Não - Glioma Glioma 

Faixa etária 
0,0012 0,9724 ≤ 59 anos 36 (75,00) 12 (25,00) 

> 59 anos 12 (70,59) 5 (29,41) 
Sexo 

5,8548 0,0155 Feminino 33 (84,62) 6 (15,38) 
Masculino 15 (57,69) 11 (42,31) 
Profissão 

2,2905 0,1302 Rural 13 (61,90) 8 (38,10) 
Urbano 35 (79,55) 9 (52,94) 
Município de origem 

1,0869 0,2971 Outro estado 6 (100,00) 0 (0,00) 
Rondônia 42 (71,19) 17 (28,81) 
Zona urbana 

5,0881 0,0241 Não 16 (59,26) 11 (40,74) 
Sim 32 (84,21) 6 (15,79) 
Peixe de couro 

0,0000 1,0000 Não 35 (72,92) 13 (27,08) 
Sim 13 (76,47) 4 (23,53) 
Peixe de escama 

0,7318 0,3923 Não 5 (100,00) 0 (0,00) 

Sim 43 (71,67) 17 28,33) 

6.6 Comparações entre as concentrações de mercúrio nos cabelos, no sangue e nos 

tumores segundo a classificação da OMS e os tipos histológicos 
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Com o objetivo de avaliar a normalidade das concentrações de mercúrio no tumor e no 

cabelo com relação às classificações dos tumores pela OMS e em referência aos tipos 

histológicos foram construídos os histogramas, os diagramas quantil-quantil (diagramas Q-Q) 

e aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk (SW) (MIOT, 2017). 

Observa-se através do histograma, figura 5, que os dados apresentam uma assimetria à 

direita. Verifica-se pelo diagrama quantil-quantil, figura 6, que há presença de outiliers e que 

os pontos dispostos em forma de arco também indicam uma assimetria na distribuição.  

Figura 5 - Histograma da concentração de mercúrio no tumor em relação à classificação OMS 

dos tumores. 

Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 6 - Diagrama quantil-quantil das estimativas da distribuição normal das concentrações 

de mercúrio nos tumores em relação à classificação OMS dos tumores. 

Fonte: O autor, 2021. 

Aparentemente os resíduos na figura 6 possuem um padrão particular de tendência. 

Consequentemente os resíduos não aderem a uma distribuição aproximadamente normal como 

deveria ser para trabalhar com a estatística paramétrica, ou seja, a suposição de normalidade 

dos erros não parece ser atendida pelos dados. A confirmação da não-normalidade da 

concentração de mercúrio no tumor em relação à classificação OMS foi obtida através do teste 

de normalidade de Shapiro-Wilk, valor-p < 0,000029. 

Observa-se através do histograma, figura 7, que os dados também apresentam uma 

assimetria à direita. Verifica-se pelo gráfico quantil-quantil, figura 8 que há presença de 

outiliers e que os pontos dispostos em forma de arco também indicam uma assimetria na 

distribuição. Consequentemente a suposição de normalidade dos erros não parece ser atendida 

pelos dados. Essa confirmação da não-normalidade da concentração de mercúrio no tumor em 

relação aos tipos histológicos de tumores foi obtida através do teste de normalidade de Shapiro-

Wilk, valor-p < 0,000034. 
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Figura 7 - Histograma da concentração de mercúrio nos tumores em relação aos tipos 

histológicos de tumores. 

Fonte: O autor, 2021. 

Figura 8 - Diagrama quantil-quantil das estimativas da distribuição normal das concentrações 

de mercúrio nos tumores em relação aos tipos histológicos de tumores.
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Fonte: O autor, 2021. 

Verifica-se no histograma da figura 9 que os dados apresentam uma assimetria à direita. 

O gráfico quantil-quantil da figura 10 demonstra que há presença de outiliers e que os pontos 

dispostos em forma de arco também indicam uma assimetria na distribuição. Portanto, a 

suposição de normalidade dos erros não parece ser atendida pelos dados. A confirmação da 

não-normalidade da concentração de mercúrio no cabelo em relação à classificação OMS dos 

tumores foi obtida através do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, valor-p < 0,000125 

Figura 9 - Histograma da concentração de mercúrio no cabelo em relação à classificação da 

OMS. 

Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 10 - Diagrama quantil-quantil das estimativas da distribuição normal das concentrações 

de mercúrio no cabelo em relação à classificação da OMS dos tumores.

Fonte: O autor, 2021. 

O histograma na figura 11 demonstra uma assimetria à direita dos dados. Pelo gráfico 

quantil-quantil, figura 12, que há presença de outiliers e que os pontos dispostos em forma de 

arco também indicam uma assimetria na distribuição. Assim, a suposição de normalidade dos 

erros não parece ser atendida pelos dados. Essa confirmação da não-normalidade da 

concentração de mercúrio no cabelo em relação aos tipos histológicos de tumores foi obtida 

através do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, valor-p < 0,000002. 

Figura 11 - Histograma da concentração de mercúrio no cabelo em relação aos tipos 

histológicos de tumores. 
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Fonte: O autor, 2021. 

Figura 12 – Diagrama quantil-quantil das estimativas da distribuição normal das concentrações 

de mercúrio no cabelo em relação aos tipos histológicos de tumores.

Fonte: O autor, 2021. 

Foi verificado que as concentrações de mercúrio no tumor e no cabelo em relação à 

classificação dos tumores pela OMS e pelos tipos histológicos de tumores não apresentaram 
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normalidade, assim aplicou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney para 

comparar os referidos grupos. 

Com a aplicação do teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW) para 

comparar as concentrações de mercúrio no tumor, tabela 15, verifica-se que não há diferença 

entre as concentrações medianas de mercúrio nos tumores benignos comparados com tumores 

malignos, W = 483, valor-p = 0,908. Também é verificado que não há diferença entre as 

concentrações de mercúrio entre os tipos não-gliomas comparados com o tipo gliomas, W = 

462, valor-p = 0,4245. Assim a concentração mediana de mercúrio no tumor não possui 

diferença estatisticamente significativa entre as classificações.  

Tabela 15 – Resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para concentração de mercúrio 

no tumor entre os grupos de tumores classificados pela OMS e entre os tipos histológicos de 

tumores. 

Classificações W Valor-p 

OMS Benigno 483 0,908 
Maligno 

Tipo histológico 
Não-gliomas 

462 0,4245 Gliomas 

Com a aplicação do teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW) para 

comparar as concentrações medianas de mercúrio no cabelo, tabela 16, observa-se que não há 

diferença entre as concentrações de mercúrio nos tumores benignos comparados com tumores 

malignos, W = 560, valor-p = 0,3615. Também é verificado que não há diferença entre as 

concentrações de mercúrio entre os tipos não-gliomas comparados com o tipo gliomas, W = 

438, valor-p = 0,6626. Assim a concentração mediana de mercúrio nos cabelos não possui 

diferença estatisticamente significativa entre as classificações.  

Tabela 16 – Resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para concentração de mercúrio 

no cabelo entre os grupos de tumores classificados pela OMS e entre os tipos histológicos de 

tumores. 

Classificações W Valor-p 

OMS Benigno 560 0,3615 
Maligno 

Tipo histológico Não-gliomas 
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Gliomas 438 0,6626 

Podemos verificar através dos diagramas de caixas na figura 13, a corroboração dos 

outliers indicados pelos diagramas quantil-quantil e a igualdade nas concentrações medianas de 

mercúrio no tumor, que foi obtido pelo teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney, de 

acordo com as classificações dos tumores pela OMS (gráfico à esquerda) e de acordo com o 

tipo histológico do tumor (gráfico à direita). 

Figura 13 - Diagrama de caixas das concentrações de mercúrio no tumor de acordo com as 

classificações dos tumores pela OMS (gráfico à esquerda) e de acordo com o tipo histológico 

do tumor (gráfico à direita). 

Fonte: O autor, 2021. 
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Figura 14 - Diagrama de caixas das concentrações de mercúrio no cabelo de acordo com as 

classificações dos tumores pela OMS (gráfico à esquerda) e de acordo com o tipo histológico 

do tumor (gráfico à direita). 

Fonte: O autor, 2021. 

Nota-se através do histograma, figura 15, que os dados apresentam uma assimetria à 

direita. Verifica-se pelo diagrama quantil-quantil, figura 16, que há presença de outiliers e que 

os pontos dispostos em forma de arco também indicam uma assimetria na distribuição. 

Figura 15 - Histograma da concentração de mercúrio no sangue em relação à classificação 

OMS dos tumores. 

Fonte: O autor, 2021. 
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Aparentemente os resíduos na figura 16 possuem um padrão particular de tendência. 

Consequentemente os resíduos não aderem a uma distribuição aproximadamente normal como 

deveria ser para trabalhar com a estatística paramétrica, ou seja, a suposição de normalidade 

dos erros não parece ser atendida pelos dados. A confirmação da não-normalidadeda 

concentração de mercúrio no sangue em relação à classificação OMS foi obtida através do teste 

de normalidade de Shapiro-Wilk, valor-p < 0,00000046. 

Figura 16 - Diagrama quantil-quantil das estimativas da distribuição normal das concentrações 

de mercúrio no sangue em relação à classificação OMS dos tumores. 

Fonte: O autor, 2021. 

Observa-se através do histograma, figura 17, que os dados também apresentam uma 

assimetria à direita. Verifica-se pelo gráfico quantil-quantil, figura 18 que há presença de 

outiliers e que os pontos dispostos em forma de arco também indicam uma assimetria na 

distribuição. Consequentemente a suposição de normalidade dos erros não parece ser atendida 

pelos dados. Essa confirmação da não-normalidade da concentração de mercúrio no sangue em 

relação aos tipos histológicos de tumores foi obtida através do teste de normalidade de Shapiro-

Wilk, valor-p < 0,0000030. 
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Figura 17 - Histograma da concentração de mercúrio no sangue em relação aos tipos 

histológicos de tumores. 

Fonte: O autor, 2021. 

Figura 18 – Gráfico quantil-quantil das estimativas da distribuição normal das concentrações 

de mercúrio no sangue em relação aos tipos histológicos dos tumores. 

Fonte: O autor, 2021. 
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Com a aplicação do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW) para comparar as 

concentrações medianas de mercúrio no sangue, tabela 17, observa-se que não há diferença 

entre as concentrações de mercúrio entre tumores benignos e malignos, W = 354,5, valor-p = 

0,7334. Também é verificado que não há diferença entre as concentrações de mercúrio entre os 

não-gliomas comparados com os gliomas, W = 350, valor-p = 0,406. Assim a concentração 

mediana de mercúrio no sangue não possui diferença estatisticamente significativa entre as 

classificações.  

Tabela 17 – Resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para concentração de mercúrio 

no sangue entre os grupos de tumores classificados pela OMS e entre os tipos histológicos de 

tumores. 

Classificações W Valor-p 

OMS Benigno 354,5 0,7334 
Maligno 

Tipo histológico 
Não-gliomas 

350 0,4063 Gliomas 

Podemos verificar através dos diagramas de caixas na figura 19, a corroboração dos 

outliers indicados pelos diagramas quantil-quantil e a igualdade nas concentrações medianas de 

mercúrio no tumor, que foi obtido pelo teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney, de 

acordo com as classificações dos tumores pela OMS (gráfico à esquerda) e de acordo com o 

tipo histológico do tumor (gráfico à direita). 

Figura 19 - Diagrama de caixas das concentrações de mercúrio no sangue de acordo com as 

classificações dos tumores pela OMS (gráfico à esquerda) e de acordo com o tipo histológico 

do tumor (gráfico à direita). 
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Fonte: O autor, 2021. 

6.7 Correlações entre as concentrações de mercúrio total nas amostras colhidas 

Conforme a tabela 18, foi possível descrever as correlações entre os níveis de 

mercúrio total nas amostras de cabelo, sangue e tumor, em 56 pacientes incluídos no presente 

estudo. 

Tabela 18 – Concentrações de Hg-T em amostras de material biológico colhidas. 

Material 
Biológico n Mín    Q1 Med   Q3 Máx  Média   DP 

Cabelo 
(μg/g) 56 0,0154 0,1958 0,6520 1,5015 10,0223 1,2066 1,7791 

Tumor 
(μg/g) 56 0,0002 0,0059 0,0080 0,0150 0,0692 0,0138 0,0144 

Sangue 
(μg/L) 56 0,0001 0,0001 0,0010 0,0013 0,0210 0,0018 0,0039 
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Através do teste de Shapiro-Wilk, verificou-se que as distribuições das concentrações 

de mercúrio total nos três tipos de material biológico não possuem distribuição normal, como 

pode ser analisado na tabela 19 (W < 0,7128; valor-p < 3,707 x 10-9).  

Tabela 19 – Teste de Shapiro-Wilk para as concentrações de mercúrio nos materiais biológicos 

estudados. 

Material 
biológico W Valor-p 

Cabelo 0,6131 6,756 x 10-11 
Tumor 0,7128 3,707 x 10-9 
Sangue 0,4583 4,543 x 10-13 

Desta forma, calculou-se a correlação das concentrações de mercúrio entre os materiais 

biológicos pelo método de Spearman, no qual se constatou que: a concentração de mercúrio no 

tumor correlaciona-se positivamente com a concentração de mercúrio no cabelo (0,4971) e com 

a concentração de mercúrio no sangue (0,3970); e a concentração de mercúrio no cabelo 

evidenciou também uma correlação positiva (0,3633) com a concentração de mercúrio no 

sangue; como pode ser verificado na tabela 20. Todos os resultados da correlação de Spearman 

foram positivos e estatisticamente significativos como pode ser verificado na tabela 21, valor-

p <0,00592. 

Foi estudada a correlação entre cérebros de autópsia obtidos de bebês, que faleceram 

por uma variedade de causas, poucos dias após o nascimento, em uma população exposta ao 

metilmercúrio em peixes, e amostras de sangue e cabelo maternos. A concentração de mercúrio 

total no cérebro foi altamente correlacionada com os níveis de cabelo materno. Essa correlação 

foi confirmada por uma sequência de comparações do cabelo materno ao sangue materno, ao 

sangue infantil e, finalmente, ao cérebro infantil (CERNICHIARI et al., 1995). 

Hác e colaboradores (2000) estimaram a concentração de mercúrio total no cerebelo, 

córtex renal, fígado e cabelo de 46 pessoas que morreram repentinamente no norte da Polônia, 

com idades que variaram dos 17 aos 90 anos. Eles encontraram correlação positiva entre os 

níveis de mercúrio total encontrados: em cerebelo e fígado; cerebelo e cabelo; cerebelo e córtex 

renal; cabelo e fígado; cabelo e córtex renal; e fígado e córtex renal. 

Lukina e colaboradores (2021) encontrou correlação positiva entre os níveis de 

mercúrio total no sangue e no cabelo de mulheres grávidas ao longo de toda a gestação, sendo 

que esses níveis diminuem da concepção ao momento do parto.   



84 

O’Donoghue e colaboradores (2020) encontrou correlação positiva entre os níveis de 

mercúrio total encontrados no cabelo e no tecido nervoso de indivíduos submetidos a autópsia, 

sendo que esses níveis aumentaram com a idade. 

O MeHg no cabelo é aproximadamente 250 vezes maior do que no sangue total e 50 

vezes maior do que o encontrado no cérebro (CLARKSON et al., 2007; CRESPO-LOPEZ et 

al., 2021). Tais diferenças podem ser mantidas para análise dos níveis de mercúrio total se o 

MeHg for a principal forma de exposição, ou seja, os indivíduos que apresentam mais de 80% 

do mercúrio total encontrado no cabelo como sendo MeHg (WHO, 2008; CRESPO-LOPEZ et 

al., 2021). 

Estudos buscando a correlação entre os níveis de mercúrio encontrados em tumores do 

sistema nervoso central e outros tecidos são escassos. No presente estudo, os níveis de mercúrio 

total no cabelo foi 81,5% maior que os encontrados nos tumores do sistema nervoso e 652 vezes 

maior que os encontrados no sangue, quando analisadas as medianas das concentrações. Na 

literatura atual, não encontramos estudos que demonstrassem a existência de correlações entre 

os níveis de mercúrio total no cabelo e sangue, com os níveis encontrados em tumores do 

sistema nervoso. 

Tabela 20 – Matriz de correlação entre as concentrações de mercúrio nos materiais biológicos. 

Tumor Cabelo Sangue 
Tumor 1,0000 0,4971 0,3970 
Cabelo 0,4971 1,0000 0,3633 
Sangue 0,3970 0,3633 1,0000 

Tabela 21 – Matriz de valores-p das correlações de Spearman das concentrações de mercúrio 

nos materiais biológicos. 

Tumor Cabelo Sangue 
Tumor 0,00001 0,00245 
Cabelo 0,00001 0,00592 
Sangue 0,00245 0,00592 

Pode-se observar o comportamento diretamente proporcional entre as concentrações 

de mercúrio no cabelo, no tumor e no sangue através dos diagramas de dispersão na Figura 20. 

Figura 20 – Diagramas de dispersão entre as concentrações de mercúrio no cabelo, no tumor e 

no sangue. 
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Fonte: O autor, 2021. 

7 CONCLUSÃO 

O presente estudo encontrou níveis de mercúrio total nos tumores cerebrais semelhantes 

aos encontrados em outros estudos existentes na literatura. 

Esses níveis foram semelhantes ao encontrados, por outros estudos, no tecido cerebral 

normal, em autópsias. 

Não houve diferença estatisticamente significante dos níveis de mercúrio total entre 

tumores malignos e benignos, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 

Não houve diferença estatisticamente significante dos níveis de mercúrio total entre os 

gliomas (tumores primários do sistema nervoso central mais comuns) e outros tumores 

primários e secundários (metástases) do sistema nervoso central. 
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Não houve diferença estatisticamente significante dos níveis de mercúrio total no cabelo 

e no sangue, entre pacientes com tumores malignos e paciente com tumores benignos, segundo 

a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Não houve diferença estatisticamente significante dos níveis de mercúrio total no cabelo 

e no sangue, entre pacientes com gliomas e pacientes com outros tumores do sistema nervoso 

central. 

A concentração de mercúrio nos tumores do sistema nervoso correlacionou-se 

positivamente com a concentração de mercúrio no cabelo e no sangue, sendo diretamente 

proporcionais. A concentração de mercúrio no cabelo também apresentou uma correlação 

positiva com a concentração de mercúrio no sangue, sendo também diretamente proporcionais. 

Inexiste na literatura atual, estudos que tenham investigado a correlação entre os níveis 

de mercúrio total no cabelo e/ou sangue, com os níveis encontrados em tumores do sistema 

nervoso. 

Nossos resultados não foram diferentes da literatura atual, quanto às associações entre 

informações demográficas, socioeconômicas e dados clínicos com dados referentes ao 

diagnóstico anatomopatológico e imuno-histoquímicos dos tumores do sistema nervoso. 

Do ponto de vista de saúde pública, os dados coletados e analisados não mostraram 

qualquer evidência de que a transferência de Hg do meio ambiente para o organismo humano 

esteve associada aos tumores no sistema nervoso central na população atendida pelo Hospital 

de Base Dr. Ary Pinheiro, na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. 

Entretanto, faz-se necessária a realização de mais estudos objetivando-se mensurar os 

riscos ambientais de desenvolvimento de tumores do sistema nervoso central, a médio e longo 

prazo, na população exposta à níveis tóxicos de mercúrio.  

8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Etapa 

Meses de desenvolvimento 
(2017 – 2020) 

0-12
meses

12-24
meses

24-36
meses

36-48
meses

Revisão da literatura X X X X 

Reunião com a equipe de pesquisadores X X X X 
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Coleta de dados X X 

Análise das amostras e dos dados coletados X 

Análise estatística e discussão dos resultados X 

Redação de artigo científico e temas livres, relatório 
final  

X 

REFERÊNCIAS 

AGNIHOTRI, S.K.; KESARI, K.K. Mechanistic Effect of Heavy Metals in Neurological 
Disorder and Brain Cancer. In: KESARI, K. (eds) Networking of Mutagens in Environmental 
Toxicology. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham.2019. 

AHLBOM, A.; NORELL, S.; RODVALL, Y.; NYLANDER, M. Dentists, dental nurses, and 
brain tumours. Br Med J 292:662. 1986. 

ALENTORN, A.; HOANG-XUAN, K; MIKKELSEN, T. Presenting signs and symptoms in 
brain tumors. Handb Clin Neurol. 134:19-26. 2016. 

ALMEIDA, R. Análise geoestatística das concentrações de mercúrio no lago puruzinho - 
amazônia ocidental. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente). 
Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Rondônia. 2006.  

AL-SALEH, I. et al. Levels of cadmium, lead and mercury in human brain tumors. Biol. 
Trace Element Res. 79, 197-203, 2001. 

AMORIM, M.I.M.; MERGLER, D.; BAHIA, M.O.; DUBEAU, H.; MIRANDA, D.C.; 
LEBEL, J.; BURBANO, R.R.; LUCOTTE, M. Cytogenetic Damage Related to Low Levels 
of Methyl Mercury Contamination in the Brazilian Amazon. Acad. Bras. Ci., 72(4):497-
507, 2000. 

ANTUNES DOS SANTOS, A.; APPELHORT, M.; CULBRETH, M.; LÓPEZ-GRANERO, 
C.; FARINA, M.; ROCHA, J.B.; ASCHNER, M. Methylmercury and brain development: 
A review of recent literature. J Trace Elem Med Biol. 2016 Dec; 38:99-107. 

ANZAI, L.C. A mineração na América Espanhola Colonial e seus efeitos no ambiente. 
Revista Saúde e Ambiente, 1(1): 100-120, 1998. 

ARVOLD, N.D.; LEE, E.Q.; MEHTA, M.P.et al. Updates in the management of brain 
metastases. Neuro. Oncol., 18(8):1043-1065, 2016. 

AZEVEDO, L. S.; PESTANA, I. A.; NERY, A. F.C.; BASTOS, W. R.; SOUZA, 
C.M.M. Influence of the flood pulse on mercury accumulation in detritivorous,
herbivorous and omnivorous fish in Brazilian Amazonia. Ecotoxicology, 28:478–485,
2019.



88 

BAAN, R. et al. Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields. Lancet Oncol, 
12(7):624-6,2011. 

BAKIR, F.; DAMLUJI, S.F.; AMIN-ZAKI, L.; MURTADHA, M.; KHALIDI, A.; AL-RAWI, 
N.Y.; et al. Methylmercury poisoning in Iraq. Science 181 (4096), 1973, 230–241.

BAKSH, K.S.; GANPAT, W.; NARINE, L.K. Occupational Health and Safety Issues among 
Vegetable Farmers in Trinidad and the Implications for Extension. J Agric Saf Health, Jul, 
21(3):159-71,2015. 

BARNHOLTZ-SLOAN, J.S; OSTROM, Q.T.; COTE, D. Epidemiology of Brain Tumors. 
Neurol Clin. 2018 Aug; 36 (3): 395-419. 

BARROS, A.J.; CASCAES, A.M.; WEHRMEISTER, F.C.; MARTINEZ-MESA, J., 
MENEZES, A.M. Tobacco smoking in Brazil: regional inequalities and prevalence 
according to occupational characteristics. Ciênc Saúde Coletiva, 16:3707-16,2011. 

BASTOS, W.R.; DÓREA; J.G.; BERNARDI, J.V.; LAUTHARTTE, L.C.; MUSSY, M.H.; 
LACERDA, L.D.; MALM, O. Mercuryin fish of the Madeira river (temporal and spatial 
assessment), Brazilian Amazon. Environ Res, Jul;140:191-7,2015. 

BASTOS, W. R. Métodos de digestão utilizando microondas para determinação 
automatizada de Hg em amostras ambientais e humanas: implantação de laboratórios e 
avaliação da qualidade analítica. Dissertação (Mestrado em Biofísica) Instituto de Biofísica 
Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 1997.  

BASTOS, W. R. et al. Mercury persistence in indoor environments in the Amazon Region, 
Brazil. Environmental Research, v.96, n.2, p.235-238, 2004. 

BASTOS, W.R. et al. Annual flooding and fish-mercury bioaccumulation in the 
environmentally impacted Rio Madeira (Amazon). Ecotoxicolog, v.16, n.3, p.341-346, 
2007.  

BASTOS, W.R. et al. Mercury in the environment and riverside population in the Madeira 
River Basin, Amazon, Brazil. The Science of the Total Environment, v.368, p.344-351, 2005. 

BASTOS, W.R. et al. Dynamics of Hg and MeHg in the Madeira River Basin (Western 
Amazon) before and after impoundment of a run-of-river hydroelectric dam. 
Environmental Research, v.189, p.1-9, 2020. 

BERGLUND, M.; LIND, B.; BJÖRNBERG, K.A.; PALM, B.; EINARSSON, O.; VAHTER, 
M. Inter-individual variations of human mercury exposure biomarkers: a cross-sectional
assessment. Environ Health. 2005 Oct 3;4:20.

BERTINI, I.; CAVALLARO, G. Metals in the “omics” world: copper homeostasis and 
cytochrome c oxidase assembly in a new light. J. Biol. Inorg. Chem.,13, 3-14,2008. 

BERZAS NEVADO, J.J.; RODRIGUEZ MARTIN-DOIMEADIOS, R.C.; GUZMAN 
BERNARDO, F.J.; JIMENEZ MORENO, M.; HERCULANO, A.M.; DO NASCIMENTO, 



89 

J.L.; et al. Mercury in the Tapajos River basin, Brazilian Amazon: a review. Environment
international. 2010; 36(6):593–608.

BEZERRA, J.F.M. In: Riscos e Consequências do Uso do Mercúrio. Hacon, S.; LACERDA, 
L.D.; CARVALHO, D.; PFEIFFER, W.C.; editores. FINEP/UFRJ, Rio de Janeiro, 1990.

BJØRKLUND, G.; PIVINA, L.; DADAR, M.; SEMENOVA, Y.; CHIRUMBOLO, S.; 
AASETH, J. Mercury Exposure, Epigenetic Alterations, and BrainTumorigenesis: A 
Possible Relationship? Curr Med Chem., 26, 1-14, Sep. 2019.  

BJÖRKMAN, L.; LUNDEKVAM, B.F.; LAEGREID, T.; BERTELSEN, B.I.; MORILD, I.; 
LILLENG, P.; LIND, B.; PALM, B.; VAHTER, M. Mercury in human brain, blood, muscle 
and toenails in relation to exposure: an autopsy study. Environ Health. 2007 Oct 11; 6:30. 

BOENING, D.W. Ecological Effects, Transport, and Fate of Mercury: a general review. 
Chemosphere, 40:1335-1351, 2000. 

BOFFETTA, P.; MERLER, E.; VAINIO, H. Carcinogenicity of mercury and mercury 
compounds. Scand J Work Environ Health, 19:1–7, 1993. 

BOISCHIO, A.A.P. et al. Exposição ao mercúrio orgânico em populações ribeirinhas do 
Alto Madeira, Rondônia, 1991: resultados preliminares. Cad. Saúde Pública. v.9, n.2, p. 
155-160, 1991.

BOISCHIO, A.A.P. et al. Segmental hair mercury evaluation among mothers, their babies 
and breast milk along the Tapajós River, Amazon, Brazil. Environ Sci, v.10, p.107-120, 
2003. 

BOISCHIO, A.A.P. et al. Fish Consumption, Fish Lore, and Mercury Pollution Risk 
Communication for the Madeira River People. Environmental Research Section v.8, p.124- 
126, 2000.  

BONNETERRE, V.; MATHERN, G.; PELEN, O.; BALTHAZARD, A.L.; DELAFOSSE, P.; 
MITTON, N.; COLONNA, M. Cancer incidence in a chlorochemical plant in Isère, France: 
an occupational cohort study, 1979-2002. Am. J. Ind. Med., 55(9), 756- 767, 2012. 

BRAY, F.; FERLAY J.; SOERJOMATARAM, I.; SIEGEL, R.L.; TORRE L.A.; JEMAL, A. 
Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality 
worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, vol. 68, no. 
6, pp. 394–424, 2018. 

BRIDGES, C.C.; ZALUPS, R.K. Transport of inorganic mercury and methylmercury in 
target tissues and organs. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2010;13(5):385-410. 

BROWNSON, R.C.; REIF, J.S.; CHANG, J.C.; DAVIS, J.R. An analysis of occupational 
risks for brain cancer. Am. J. Public Health, 80(2), 169-172, 1990. 

BUBULAC, L., MARCULESCU, D. O., & PURCAREA, V. L. Poisonings with heavy metals 
and neoplasms - possible correlations. Journal of Toxicology and Environmental Health 
Sciences, 11(3), 27-31, 2019. 



90 

BUSH, V.J.; MOYER, T.P.; BATTS, K.P.; PARTISI, J.E. Essential and toxic element 
concentrations in fresh and formalin-fixed human autopsy tissues. Clin. Chem. 41, 284-
294, 1995. 

BUTOWSKI NA. Epidemiology and diagnosis of brain tumors. Continuum (Minneap 
Minn). 2015 Apr; 21 (2 Neuro-oncology): 301-13. 

CAFFO, M.; CARUSO, G.; FATA, G.L.; BARRESI, V.; VISALLI, M.; VENZA, M.; VENZA, 
I. Heavy metals and epigenetic alterations in brain tumors. Curr.Genom., 15:457-463, 2014.

CAMILLE, C.; GHISLAINE, B.; YOLANDE, E.; CLÉMENT, P. et al. Residential proximity 
to agricultural land and risk of brain tumor in the general population. Environmental 
Research, 159, 321-330, 2017. 

CAROCCI, A. et al. Mercury toxicity and neurodegenerative effects. 
Rev.Environ.Contam.Toxicol., 229:1-18, 2014. 

CAROZZA, S.E.; WRENSCH, M.; MIIKE, R.; NEWMAN, B.; OL-SHAN, A.F.; SAVITZ, 
D.A.; YOST, M.; LEE, M. Occupation and adult gliomas. Am. J. Epidemiol., 152(9), 838-
846,2000.

CARVALHO, D. Riscos e consequências do uso do Hg. FINEP/IBAMA/Ministério da 
Saúde/CNPq. Rio de Janeiro, 1990.  

CASEY, S.C. et al. The effect of environmental chemicals on the tumor microenvironment. 
Carcinogenesis, 36, Supplement 1, S160-S183,2015. 

CASTOLDI, A.F. et al. Neurodevelopmental toxicity of MeHg: laboratory animal data and 
their contribution to human risk assessment. J. Regul. Toxicol. Pharm. 51, 215–229, 2008.  

CHARLESTON, J.S.; BODY, R.L.; BOLENDER, R.P.; MOTTET, N.K.; VAHTER, M.E.; 
BURBACHER.T.M. Changes in the number of astrocytes and microglia in the thalamus 
of the monkey Macaca fascicularis following long-term subclinical methylmercury 
exposure. Neurotoxicology, 17:127–138, 1996. 

CHEN, H.; JUDKINS, J.; THOMAS, C.et al. Mutant IDH1 and seizures in patients with 
glioma. Neurology, 88:1805, 2017. 

CHENG, T.F.; CHOUDHURI, S.; MULDOON-JACOBS, K. Epigenetic targets of some 
toxicologically relevant metals: a review of the literature. J. Appl. Toxicol., 2012, 32, 643-
653.  

CHRISMAN, J.R.; KOIFMAN, S.; SARCINELLI, P.N.; MOREIRA, J.C.; KOIFMAN, R.J.; 
MEYER, A. Pesticide sales and adult male cancer mortality in Brazil. Int. J. Hyg. Environ. 
Health, 212 (3), 310–321, 2009. 

CILLIERS, K.; MULLER, C.J.F.; PAGE, B.J. Trace Element Concentration Changes in 
Brain Tumors: A Review. Anat Rec (Hoboken). 2019 Sep 11. doi: 10.1002/ar.24254. [Epub 
ahead of print] Review. 



91 

CLARKSON, T.W.; VYAS, J.B.; BALLATORI, N. Mechanisms of mercury disposition in 
the body. Am J Ind Med. 2007 Oct;50(10):757-64. 

CLEARLY, D. Anatomy of the Amazon Gold Rush. Mcmillian Press, London, 1990. 

CORDIER, S.; MANDEREAU, L.; PRESTON-MARTIN, S.; LITTLE, J.; LUBIN, F.; 
MUELLER, B.; HOLLY, E.; FILIPPINI, G.; PERIS-BONET, R.; MCCREDIE, M.; CHOI, 
N.W.; ARSLA, A. Parental occupa- tions and childhood brain tumors: results of an
international case-control study. Cancer Causes Control, 2001, 12(9), 865-874.

COSTA, J.M.F.et al. Teores de mercúrio em cabelo e consumo de pescado de comunidades 
ribeirinhas na Amazônia brasileira, região do Tapajós. Ciência&SaúdeColetiva [online]. 
2018, v. 23, n. 3 [Acessado 20 Abril 2020], pp. 805-812.  

COX, C.; CLARKSON, T.W.; MARSH, D.O.; AMIN-ZAKI, L.; TIKRITI, S.; MYERS, G.G. 
Dose response analysis of infants prenatally exposed to methyl mercury: an application 
of a single compartment model to single-strand hair analysis. Environ. Res. 1989, 49 (2), 
318–332.  

CRAGLE, D.L.; HOLLIS, D.R.; QUALTERS, J.R.; TANKERSLEY, W.G.; FRY, S.A. A 
mortality study of men exposed to elemental mercury. Journal of occupational medicine.: 
official publication of the Industrial Medical Association, 1984, 26(11), 817-821.  

CREED, J.H.; PEERI, N.C.; ANIC, G.M.; THOMPSON, R.C.; OLSON, J.J.; LAROCCA, 
R.V.; CHOWDHARY, S.A.; BROCKMAN, J.D.; GERKE, T.A.; NABORS, L.B.; EGAN,
K.M. Methylmercury exposure, genetic variation in metabolic enzymes, and the risk of
glioma. Sci Rep. 2019 Jul 26;9(1):10861.

CRESPO-LOPEZ, M.E.; MACEDO, G.L.; PEREIRA, S.I.; ARRIFANO, G.P.; PICANCO-
DINIZ, D.L.; NASCIMENTO, J.L.; HERCULANO, A.M. Mercury and human genotoxicity: 
critical considerations and possible molecular mechanisms. Pharmacol Res 60:212–220, 
2009. 

CRESPO-LOPEZ, M.E.; COSTA-MALAQUIAS, A.; OLIVEIRA, E.H.; MIRANDA, M.S.; 
ARRIFANO, G.P.; SOUZA-MONTEIRO, J.R.; SAGICA, F.E.; FONTES-JUNIOR, E.A.; 
MAIA, C.S.; MACCHI, B.M.; DO NASCIMENTO, J.L. Is Low Non-Lethal Concentration 
of Methylmercury Really Safe? A Report on Genotoxicity with Delayed Cell Proliferation. 
PLoS One. 2016 Sep 13;11(9):e0162822.  

CRESPO-LOPEZ, M.E.; AUGUSTO-OLIVEIRA, M.; LOPES-ARAÚJO, A; SANTOS-
SACRAMENTO, L.; YUKI TAKEDA, P.; MACCHI, B.M.; DO NASCIMENTO, J.L.M.; 
MAIA, C.S.F.; LIMA, R.R.; ARRIFANO, G.P. Mercury: What can we learn from the 
Amazon? Environ Int. 2021 Jan; 146: 106223.  

CUNHA, M.P.L.; MARQUES, R.C.; DÓREA, J.G. Influence of Maternal Fish Intake on the 
Anthropometric Indices of Children in the Western Amazon. Nutrients, 10(9), 1146, 2009. 

D’AMATO, C.et al. Determinação de ΣDDT encontradas em peixes comestíveis de 
diferentes áreas da Amazônia brasileira. Ecology Brasilienses, v. 11, n. 2, p. 202-212,2007. 



92 

DATASUS.In:www.datasus.gov.br, 2016. 

DAVIDSON, P.W.; VAN WIJNGAARDEN, E.; SHAMLAYE, C.; STRAIN, J.J.; MYERS, 
G.J. Putting findings from the Seychelles Child Development Study into perspective: The 
importance of a historical special issue of the Seychelles Medical and Dental Journal. 
Neurotoxicology. 2020 Jan; 76: 111-113. 

DAVIS, F.G.et al.Epidemiology: Incidence and Survival. In Russel & Rubinstein’s 
Pathology of Tumors of the Nervous System. Arnold: London, vol. 1, 5-45, 1998. 

DEAN, A.G.; DEAN, J.A.; COULOMBIER, D.et al. Epi Info, Version 7.2.2.2: a word 
processing, database, and statistics program for epidemiology on microcomputers. 
Centers of Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA, 2017. 

DONANGELO, C.M. et al. Mercury and lead exposure during early human life as affected 
by food and nutritional status. Environmental & Nutritional Interactions, v.2, p.169-186, 
1998. 

DÓREA, J. G. et al. Fish mercury bioacumulation as a function of feeding behavior and 
hydrological cycles of the Rio Negro, Amazon. Comparative Biochemistry and Physiology, 
v.142, p.276-283, 2006.

DÓREA, J.G. et al. Impacto antropogênica da acumulação de mercúrio no peixe de rios 
Rio Madeira e do Rio Negro (Amazônia). Biológicos de elemento de rastreamento de 
investigação, v.115, p.243-254, 2007. 

DÓREA, J.G. et al. Mercury levels and human health in the Amazon Basin. Ann Hum Biol., 
43(4):349-59, Jul, 2016.  

ELLINGSEN, D.G.; ANDERSEN, A.; NORDHAGEN, H.P.; EFSKIND, J.; KJUUS, H. 
Incidence of cancer and mortality among workers exposed to mercury vapour in the 
Norwegian chloralkali industry. Br. J. Ind. Med., 50(10), 875-880, 1993. 

EL-ZEIN, R. et al. Epidemiology of brain tumors. Cancer in the nervous system. New York: 
Oxford University Press; 2002. p. 252-66.  

ETO, K. Pathology of Minamata disease. Toxicol Pathol. 1997;25:614-23. 

FAKHRI, Y.; SAHA, N.; GHANBARI, S.; RASOULI, M.; MIRI, A.; AVAZPOUR, M.; 
KHANEGHAH, A.M. Carcinogenic and non-carcinogenic health risks of metal(oid)s in 
tap water from Ilam city, Iran. Food and Chemical Toxicology, 118, 204–21, 2018. 

FALLAHI, P.; FODDIS, R.; CRISTAUDO, A.; ANTONELLI, A. High risk of brain tumors 
in farmers: a mini-review of the literature, and report of the results of a case control study. 
Clin Ter. 2017 Sep-Oct;168(5): e290-e292. 

FARO, F.R.L.Efeitos do Mercúrio Sobre a Liberação de Dopamina no Núcleo Estriado de 
Ratos. Possíveis Mecanismos de Ação e Proteção. Tese de Doutorado. Belém, Universidade 
Federal do Pará, 2000, pp 164. 



93 

FEINBERG, A.; OSHIMURA, M.; BARRETT, J. Epigenetic mechanisms in human disease. 
Cancer Res,62, 6784-6787, 2002. 

FERLAY, J. et al. (ed.) Cancer today. Lyon, France: International Agency for Research on 
Cancer (IARC CancerBase, n. 15) Disponívelem<https://publications.iarc.fr/Databases/Iarc-
Cancerbases/Cancer-Today-Powered-By-GLOBOCAN-2018>Acessoem: 9/9/2019.  

FERLAY, J. et al. GLOBOCAN 2012, v. 1.0, cancer incidence and mortality worldwide: 
IARC CancerBase n. 11. 2013. Disponível em: <http://globocan.iarc.fr> Acesso em: 18/8/2018. 

FERNANDES, F.R.C.; PORTELLA, I.C.M.H.M. Recursos Minerais da Amazônia: Alguns 
Dados sobre Situação e Perspectivas. Estudos e Documentos 14. CETEM/CNPq, Rio de 
Janeiro, 1991. 

FERREIRA, R.C.H.; APPEL, L.E. In: Ann. I. Inter. Symp. on Environmental Studies on 
Tropical Rain Forests, Manaus, 1991. 

FISCHER, J.L. et al. Epidemiology of the brain tumors. Neurol Clin. 2007;25(4):867-90. 

FORTE, I.M.; INDOVINA, P.; COSTA, A.; IANNUZZI, C.A.; COSTANZO, L.; 
MARFELLA, A.; MONTAGNARO, S.; BOTTI, G.; BUCCI, E.; GIORDANO, A. Blood 
screening for heavy metals and organic pollutants in cancer patients exposed to toxic 
waste in southern Italy: A pilot study. J Cell Physiol, dez., 2019. DOI: 10.1002/jcp.29399. 
[Epub ahead of print]. 

GALEONE, C.; MALERBA, S.; ROTA, M.et al. A meta-analysis of alcohol consumption 
and the risk of brain tumours. Ann Oncol, 2013; 24:514. 

GALVIS, S.R., 2020. “The Amazon Biome in the face of mercury contamination: An 
overview of mercury trade, science, and policy in the Amazonian countries” edited by 
WWF and Gaia Amazonas. 

GEIER, D.A.; KERN, J.K.; HOMME, K.G.; GEIER, M.R. Examining theEvidence that 
Ethylmercury Crosses the Blood-Brain Barrier. Environmental Toxicology and. 
Pharmacology, 2019. doi: https://doi.org/10.1016/j.etap.2019.103312 

GIANG, A.; SELIN, N.E. Benefits of mercury controls for the United States. Proc. Natl. 
Acad. Sci. U.S.A., 113, 286–291, 2016. 

GOMES, J.C. et al. Tratamento radiocirúrgico de metástases cerebrais: a relação da 
histologia, localização cerebral e sintomas. Saúde&Tecnologia. 2012;7(1):28-32.  

GONZÁLES-VILLALVA, A. et al. Pollution by metals: Is there a relationship in glycemic 
control? Environmental Toxicology and Pharmacology, 46, 337-343, 2016. 

GRANDJEAN, P.; WEIHE, P.; DEBES, F.; CHOI, A.L.; BUDTZ-JØRGENSEN, E. 
Neurotoxicity from prenatal and postnatal exposure to methylmercury. Neurotoxicology 
Teratology. 2014a; 43: 39-44. 



94 

GRANDJEAN, P.; LANDRIGAN, P.J. Neurobehavioural effects of developmental toxicity. 
Lancet Neurology. 2014b; 13(3): 330-338. 

HAĆ, E.; KRZYZANOWSKI, M.; KRECHNIAK, J. Total mercury in human renal cortex, 
liver, cerebellum and hair. Sci Total Environ. 2000 Mar 29;248(1):37-43. 

HANNAI, M. In: Impactos Ambientais da Mineração e Metalurgia. CETEM/CNPq, Rio de 
Janeiro, 1993. 

HARADA, M. Congenital Minamata disease: intrauterine methylmercury poisoning. 
Teratology 1978. 18 (2), 285–288.  

HINTON, J.J.; VEIGA, M.M. Mitigation of Mercury Pollution in an Artisanal Gold Mining 
Community, Cachoeira do Piriá, Brazil. In: 6thInternational Conference on Mercury as a
Global Pollutant, Book of Abstracts, p. 197. Minamata, Japan, 15-19 de outubro de 2001.  

HOLICK, C.N.; GIOVANNUCCI, E.L.; ROSNER, B.et al. Prospective study of cigarette 
smoking and adult glioma: dosage, duration, and latency. Neuro Oncol, 9:326, 2007. 

HOPPIN, J.A.; UMBACH, D.M.; LONG, S.; RINSKY, J.L.; HENNEBERGER, P.K.; SALO, 
P.M.et al. Respiratory disease in United States farmers. Occup Environ Med., 71:484-91;
2014.

HUNTER, D.; BOMFORD, R.R.; RUSSELL, D.S. Poisoning by methyl mercury 
compounds. Q. J. Med. 1940. 9 (35), 193–U11. 

IARC. Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, IARC, Lyons, 
2019. 

INCA. Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil/Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva. Rio de Janeiro: INCA, 2019. 

JACKSON, A.C. Chronic Neurological Disease Due to Methylmercury Poisoning. Can J 
Neurol Sci. 2018 Nov;45(6):620-623.  

JANICKI, K.; DOBROWOLSKI, J.; KRASNICKI, K. Correlation between contamination 
of the rural environment with mercury and occurrence of leukemia in men and cattle. 
Chemosphere 1987;16(1):253–7.  

JOHANSEN, C. et al. Study designs may influence results: the problems with 
questionnaire-based case control studies on the epidemiology of glioma. Br J Cancer, 
116(7):841-8, 2017. 

JOMOVA, K.; VALKO, M. Advances in metal-induced oxidative stress and human 
disease. Toxicology, 283, 65-87,2011. 

JORDAN, J.T.; PLOTKIN, S.R. Benign Intracranial Tumors. Neurologic Clinics, 36(3), 
501–516, 2018.  



95 

KANG, H.K.; CYPEL, Y.; KILBOURNE, A.M.; MAGRUDER, K.M.; SERPI, T.; COLLINS, 
J.F.; FRAYNE, S.M.; FUREY, J.; HUANG, G.D.; KIMERLING, R.; REINHARD, M.J.;
SCHUMACHER, K.; SPIRO, A. III Health ViEWS: mortality study of female US Vietnam
era veterans, 1965-2010. Am. J. Epidemiol., 2014, 179(6), 721-730.

KHUDER, S.A.; MUTGI, A.B.; SCHAUB, E.A. Meta-analyses of brain cancer and 
farming. Am. J. Ind. Med., 1998, 34(3), 252-260. 

KINJO, Y.; AKIBA, S.; YAMAGUCHI, N.; MIZUNO, S.; WATANABE, S.; WAKAMIYA, 
J.et al. Cancer mortality in Minamata disease patients exposed to methylmercury through
fish diet. J Epidemiol, 1996;6(3):134–8.

KLEIHUES, P. et al. Tumours of the Nervous System: Pathology and Genetics. 
International Agency for Research on Cancer: Lyon, 1997. 

KOCADAL, K.; ALKAS, F.B.; BATTAL, D.; SAYGI, S. Cellular pathologies ang genotoxic 
effects arising secondary to heavy metal exposure: a review. Hum Exp Toxicol., Jan., 2020; 
39(1): 3-13. 

KOEDRITH, P.; SEO, Y.R. Advances in carcinogenic metal toxicity and potential 
molecular markers. Int. J. Mol. Sci., 2011, 12, 9576-9595.  

KORBAS, M.; O'DONOGHUE, J.L.; WATSON, G.E.; PICKERING, I.J.; SINGH, S.P.; 
MYERS, G.J.; CLARKSON, T.W.; GEORGE, G.N. The chemical nature of mercury in 
human brain following poisoning or environmental exposure. ACS Chem Neurosci. 2010 
Dec 15;1(12):810-8.  

KOROGI, Y.; TAKAHASHI, M.; SHINZATO, J.; OKAJIMA, T. MR findings in seven 
patients with organic mercury poisoning (Minamata disease). AJNR Am J Neuroradiol. 
1994; 15:1575-8. 

KRISHNAN, G.; FELINI, M.; CAROZZA, S.E.; MIIKE, R.; CHEW, T.; WRENSCH, M. 
Occupation and adult gliomas in the San Francisco Bay Area. J. Occup. Environ. Med., 
2003, 45(6), 639-647. 

LACERDA, L.D. Contaminação por mercúrio no Brasil: fontes industriais versus garimpo 
de ouro. Química Nova, 20(2): 196-199, 1997.  

LACERDA, L.D.; SALOMONS, W. Mercúrio na Amazônia- Uma Bomba Relógio 
Química? Série Tecnologia Ambiental, Rio de Janeiro- CETEM/CNPq, 1992. 

LACOURT, A. et al. INTEROCC case-control study: lack of association between glioma 
tumors and occupational exposure to selected combustion products, dusts and other chemical 
agents. BMC Public Health 2013; 13: 340. 

LEBEL, J.; MERGLER D.; LUCOTTE M.; AMORIM, M.I.M.; DOLBEC, J.; MIRANDA, D.; 
ARANTES, G.; RHEAULT, I.; PICHET, P. Evidence of Early Nervous System Dysfunction 
in Amazonian Populations Exposed to Low-Levels of Methylmercury. Neurotoxicology. 
1996, 17:157-168. 



96 

LEBEL, J.; MERGLER, D.; BRANCHES, F.; LUCOTTE, M.; AMORIM, M.; LARRIBE, F.; 
DOLBEC, J. Neurotoxic Effects of Low-Level Methylmercury Contamination in the 
Amazonian. Basin. Environmental Research., 1998, 79A:20-32. 

LETOURNEUR, A.; ROUSSEL, S.; BERNAUDIN, M.; FILLESOYE, F.; TOUTAIN, J.; 
MACKENZIE, E.T.; VALABLE, S. Chronic arterial hypertension impedes glioma growth: 
a multiparametric MRI study in the rat. Hypertension Research, 2015, 38(11), 723–732. 

LEVEQUE-MORLAIS, N.; TUAL, S.; CLIN, B.; ADJEMIAN, A.; BALDI, I.; LEBAILLY, 
P. The AGRIculture and CANcer (AGRICAN) cohort study: enrollment and causes of
death for the 2005–2009 period. Int Arch Occup Environ Health, 2015; 88: 61–73.

LI, P.; LI, Y.; FENG, X. Mercury and selenium interactions in human blood in the 
Wanshan mercury mining area, China. Sci Total Environ. 2016 Dec 15; 573:376-381.  

LIAN, W.; WANG, R.; XING, B.; YAO, Y. Fish intake and the risk of brain tumor: a meta-
analysis with systematic review. Nutritional Journal, 2017, 16:1-8. 

LIN, C.J.; PEHKONEN, S.O. The Chemistry of Atmospheric Mercury: a review. 
Atmospheric Environment, 1999, 33: 2067-2079. 

LINET, MS. et al. Cancer risks associated with external radiation from diagnostic imaging 
procedures. CA: a Cancer J clinicians, 2012; 62(2): 75-100. 

LINOS, E. et al. Atopy and risk of brain tumors: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst, 2007; 
99(20):1544-50. 

LITTLE, J. Epidemiology of Childhood Cancer, Scientific Publication No. 149. 
International Agency for Research on Cancer: Lyon, 1999. 

LIVERTOX: Clinical and Research Information on Drug-induced Liver Injury [Internet]. 
Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. Trace 
Elementals and Metals. 2019 Jun 4. 

LOPES, M.B.S. et al. The World Health Organization Classification of Nervous System 
Tumors in Experimental Neuro-Oncology. In:LEVINE, A.J.; SCHMIDEK, 
H.H;Eds.Molecular Genetics of Nervous System Tumors. Wiley-Liss: New York, 1993; 1-36.

LOUIS, D.N. et al. The 2021 WHO classification of tumors of the central nervous system: 
a summary. Neuro Oncol. 2021 Aug 2;23(8):1231-1251. doi: 10.1093/neuonc/noab106. 
PMID: 34185076; PMCID: PMC8328013. 

LUKINA, A.O.; FISHER, M.; KHOURY, C.; THAN, J.; GUAY, M.; PARADIS, J.F.; 
ARBUCKLE, T.E.; LEGRAND, M. Temporal variation of total mercury levels in the hair 
of pregnant women from the Maternal-Infant Research on Environmental Chemicals 
(MIREC) study. Chemosphere. 2021 Feb; 264 (Pt 1) : 128402. 

MALDAUM, M.V.C. Radiocirurgia no tratamento das metástases cerebrais: resposta 
terapêutica e complicações baseadas na localização das lesões.Tese. São Paulo: Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, 2006. 



97 

MALM, O. Contaminação Humana e Ambiental de Mercúrio dos Garimpos de Ouro do 
Rio Madeira, Amazônia. Tese de Doutorado. UFRJ-Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Rio de Janeiro, 106p.

MALM, O. et al. Mercury and methylmercury in fish and Human hair from the Tapajós 
River Basin, Brazil. The Science of the Total Environmental, v.175, p.141-150, 1995.  

MALM, O.; GUIMARÃES, J.R.D.; CASTRO, M.B.; BASTOS, W.R.; VIANA, J.P.; 
BRANCHES, F.J.P.; SILVEIRA, E.G.; PFEIFFER, W.C. Follow-up of Mercury Levels in 
Fish, Human Hair and Urine in the Madeira and Tapajós Basins, Amazon, Brazil. Water, 
Air and Soil Pollution, 1997. 97, 45-51. 

MAGHAZAJI, H.I. Psychiatric aspects of methylmercury poisoning. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry. 1974; 37:954-8. 

MAILLOUX, R.J.; YUMVIHOZE, E.; CHAN, H.M. Superoxide anion radical (O2(-)) 
degrades methylmercury to inorganic mercury in human astrocytoma cell line (CCF-
STTG1). Chem Biol Interact. 2015 Sep 5; 239:46-55. 

MARQUES, R.C.; BERNARDI, J.V.; DÓREA, J.G.; LEÃO, R.S.; MALM, O. Mercury 
transfer during pregnancy and breastfeeding: hair mercury concentrations as biomarker. 
Biol Trace Elem Res., 2013 Sep;154(3):326-32. 

MARQUES, R.C. et al. Maternal mercury exposure and neuro-motor development in 
breastfed infants from Porto Velho (Amazon), Brazil. International Journal of Hygiene and 
Environmental Health. v.210, p.51-60, 2007.  

MARTIN MSTEO, M.C. et al. Catalase activity in erythrocytes from colon and gastric 
cancer patients. Influence of nickel, lead, mercury and cadmium. Biol. Trace Element Res. 57, 
79-90, 1997.
MARTINEZ-ZAMUDIO, R.; Ha, H.C. Environmental epigenetics in metal exposure.
Epigenetics, 2011,6, 820-827.

MATTHEWS, N.H.; KOH, M.; LI, W.Q.; LI, T.; WILLETT, W.C.; STAMPFER, M.J.; 
CHRISTIANI, D.C.; MORRIS, J.S.; QURESHI, A.A.; CHO, E.A Prospective Study of 
Toenail Trace Element Levels and Risk of Skin Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev., 2019 Sep;28(9):1534-1543.  

MATTHEWS, J.D.et al. Cancer risk in 680,000 people exposed to computed tomography 
scans in childhood or adolescence: data linkage study of 11 million Australians. BMJ 2013; 
346: f2360. 

MCKINLEY, B.P. et al.The impact of age and sex on the incidence of glial tumors in New 
York state from 1976 to 1995. J Neurosurg, 2000;93(6):932-9. 

MCLAUGHLIN, J.K.; MALKER, H.S.; BLOT, W.J.; MALKER, B.K.; STONE, B.J.; 
WEINER, J.A.; ERICSSON, J.L.; FRAUMENI, J.F.Jr Occupational risks for intracranial 
gliomas in Sweden. J. Natl. Cancer Inst., 1987, 78(2), 253-257. 



98 

MCLEAN, D. et al. Occupational solvent exposure and risk of meningioma: results from 
the INTEROCC multicentre case-control study. Occup Environ Med, 2014; 71(4): 253-8. 

MEHRI A. Trace Elements in Human Nutrition (II) - An Update. Int J Prev Med. 2020 Jan 
3;11:2. 

MILNE, E.; GREENOP, K.R.; SCOTT, R.J.et al. Parental smoking and risk of childhood 
brain tumors. Int J Cancer, 2013; 133:253. 

MIOT, H.A. Avaliação da normalidade dos dados em estudos clínicos e experimentais. 
Jornal Vascular Brasileiro, 2017; 16 (2), p. 88-91.  

MIRANDA-FILHO, A.L.; MONTEIRO, G.T.; MEYER, A. Brain cancer mortality among 
farm workers of the State of Rio de Janeiro, Brazil: a population-based case–control 
study, 1996-2005. Int J Hyg Environ Health, 2012; 215:496-501.  

MORAES PINTO, L.C.; DÓREA, J.G.; BERNARDI, J.V.E.; GOMES, L.F. Mapping the 
Evolution of Mercury (Hg) Research in the Amazon (1991–2017): A Scientometric 
Analysis.Int. J. Environ. Res. Public Health,2019, 16, 1111. 

MORGAN, D.L. et al. Gestational mercury vapor exposure and diet contribute to mercury 
accumulation in neonatal rats. J. Environ. Health Perspect, 114, 735–739, 2006.  

MORRIS, M.C.; BROCKMAN, J.; SCHNEIDER, J.A.; WANG, Y.; BENNETT, D.A.; 
TANGNEY, C.C.; van de REST. Association of Seafood Consumption, Brain Mercury 
Level, and APOE epsilon4 Status With Brain Neuropathology in Older Adults. Jama. 
2016; 315(5):489–97. 

NAVAS-ACIÉN, A. et al. Occupation, exposure to chemicals and risk of gliomas e 
meningiomas in Sweden. Am. J. Ind. Med, 42:214-227, 2002. 

NYLANDER M.; FRIBERG, L.; LIND, B. Mercury concentrations in human brain and 
kidneys in relation to exposure from dental amalgam fillings, Swed. Dent. J. 11, 179–187, 
1987. 

O'DONOGHUE, J.L.; WATSON, G.E.; BREWER, R.; ZAREBA, G.; ETO, K.; TAKAHASHI, 
H.; MARUMOTO, M.; LOVE, T.; HARRINGTON, D.; MYERS, G.J. Neuropathology 
associated with exposure to different concentrations and species of mercury: A review of 
autopsy cases and the literature. Neurotoxicology. 2020 May; 78:88-98. 

OBERHEIM, N.A.; WANG, X.; GOLDMAN, S.; NEDERGAAD, M. Astrocytic complexity 
distinguishes the human brain. Trends Neurosci., 29:547–553, 2006. 

OKENAND, E. et al. Fish consumption, MeHg and child neurodevelopment. J. Curr. Opin. 
Pediatr., 20, 178–183, 2008. 

OSTROM, Q.T.; WRIGHT, C.H.; BARNHOLTZ-SLOAN, J.S. Brain metastases: 
epidemiology. Handb Clin Neurol., 2018;149:27-42. 



99 

OSTROM, QT. et al. Alex`s Lemonade Stand Foundation infant and childhood primary 
brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2007-2011. 
Neuro-oncology, 2015; 16(Suppl 10): x1-36. 

OSTROM, Q.T. et al. American Brain Tumor Association adolescent and young adult 
primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2008-
2012. Neuro-oncology, 2016; 18(Suppl 1): i1-50. 

OSTROM, QT., et al. CBTRUS statistical report: primary brain and other central nervous 
system tumors diagnosed in the United States in 2010-2014. Neuro Oncol, 2017; 
19(suppl_5): v1-88. 

PASSOS, C.J.S. et al. Human mercury exposure and adverse health effects in the Amazon: 
a review. Cad. Saúde Pública; 24; Sup.4: S503-S520, 2008. 

PEARCE, M.S. et al. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequente risk 
of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study. Lancet, 2012; 
380(9840):499-505. 

PERKINS, S.M. et al. Risk of subsequent malignancies in survivors of childhood leukemia. 
J Cancer Surviv, 2013;7(4):544-50. 

PEUS, D.; NEWCOMB, N.; HOFER, S. Appraisal of the Karnofsky performance status 
and proposal of a simple algorithmic system for its evaluation. BMC Medical Informatics 
and Decision Making, 2013; 13: 72–72. 

PFEIFFER, W.C.; MALM, O.; SOUZA, C.M.; LACERDA, L.D.; SILVEIRA, E.G.; BASTOS, 
W.R. Mercury in the Madeira river ecosystem, Rondônia, Brazil. Forest Ecology and 
Management, 1991; 38, 239-245. 

POLLARD, K.M.; HULTMAN, P.Effects of Mercury on the Immune System. Metal Ions 
Biol. Syst., 1997, 34:421-440. 

PRESTON-MARTIN, S. et. al. Neoplasms of the nervous system. In: SCHOTTENFELD, D.; 
FRAUMENI, J.F. Cancer epidemiology and prevention. 2nd edition. New York: Oxford 
University Press; 1996. p. 1231-81. 

PROCHAZKA, M. et al. Occupational exposures and risk of acoustic neuroma. Occup 
Environ Med; 67: 766-771, 2010. 

PRUITT, A.A. Epidemiology, Treatment, and Complications of Central Nervous System 
Metastases. Continuum (MinneapMinn),dez. 2017, (6, Neuro-oncology):1580-1600. 

R CORE TEAM.R: A language and environment for statistical computing. R Foundation 
for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2018. Disponível em:<https://www.R-project.org/> 

RAVANAT, J.L.; CADET, J.; DOUKI, T. Oxidatively generated DNA lesions as potential 
biomarkers of in vivo oxidative stress. Curr. Mol. Med., 2012, 12(6), 655-671.  



100 

RODENHISER, D.; MANN, M. Epigenetics and human disease: translating basic biology 
into clinical applications. C.M.A.J., 2006, 174, 341-348.  

ROJAS, L.A. et al. Are metals dietary carcinogens? Mutat. Res. 443, 157-181, 1999. 

ROSSINI, S.R.G.; REIMÃO, R.; LEFÉVRE, B.H.; MEDRADO-FARIA, M.A. Chronic 
Insomnia in Workers Poisoned by Inorganic Mercury. Arq.Neuropsiquiatr. 2000, 58(1):32-
38. 

ROULET, M.; LUCOTTE, M.; SAINT-AUBIN, A. et al. The Geochemistry of Mercury in 
Central Amazonian Soils Developed on the Alter-do-Chão Formation of the Lower 
Tapajós River Valley, Para State, Brazil. Science of Total Environment, 1998b. 223 (1), 1-
24. 

ROULET, M.; LUCOTTE, M.; FARELLA, N.; SERIQUE, G.; COELHO, H.; PASSOS, S.C.J.; 
SILVA, E.J.; ANDRADE, P.S.; MERGLER, D.; GUIMARÃES, J.R.D.; AMORIM, M. Effects 
of Recent Human Colonization on the Presence of Mercury in Amazonian Ecosystems. 
Water, Air and Soil Pollution. 1998a, 00:1-17. 

SADETZKI, S. et al. Long-term follow-up for brain tumor development after childhood 
exposure to ionizing radiation for tinea capitis. Radiat Res, 2005; 163(4): 424-32. 

SANTOS-SACRAMENTO, L.; ARRIFANO, G.P.; LOPES-ARAÚJO, A.; AUGUSTO-
OLIVEIRA M.; ALBUQUERQUE-SANTOS, R.; TAKEDA, P.Y.; SOUZA-MONTEIRO, 
J.R.; MACCHI, B.M.; DO NASCIMENTO, J.L.M.; LIMA, R.R.; CRESPO-LOPEZ, M.E.
Human neurotoxicity of mercury in the Amazon: A scoping review with insights and
critical considerations. Ecotoxicol Environ Saf. 2021 Jan 15;208:111686.

SAMUELS, M.A. Manual de neurologia: diagnóstico e tratamento. 7a ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2007. 

SCHEITHAUER, B.W. et al. Tumors of the Nervous System. Armed Forces Institute of 
Pathology, vol. 7, series 4, Washington, AFIP ARP, 2007. 

SCHUHMACHER M.; BATISTA, J.; DOMINGO, J.L.; CORBELLA, J. Mercury 
concentrations in autopsy tissues from inhabitants of Tarragona Province, Spain. Trace 
Elements Electrolytes 13,75–79, 1996.  

SELIN, N.E. Global change and mercury cycling: challenges for implementing a global 
mercury treaty. Environ. Toxicol. Chem., 33, 1202–1210,2014. 

SIGEYUKI, A.; ETO, K.; KURISAKI, E.; GUNJI, H.; HIRAIWA, K.; SATO, M.; SATO, H.; 
HASUIKE, M.; HAGIWARA, N.; WAKASI, H. Acute Inorganic Mercury Vapor 
Inhalation Poisoning. Pathology International. 2000, 50(3):169-174. 

SILVA, A.R.B. Evolução e Tendência da Atividade Garimpeira de Ouro. Palestra 
apresentada no Seminário Garimpos de Ouro: Evolução e Tendências. Cuiabá-MT, 1994. 



101 

SILVA, E.; SILVA, R.; FELIPIN, K. Incidência de casos de leishmaniose tegumentar na 
região de saúde Madeira Mamoré em Rondônia no período de 2012 a 2016.Saber 
Científico, vol. 7, n. 2, 2018. 

SILVERA, S.A.; MILLER, A.B.; ROHAN, T.E. Cigarette smoking and risk of glioma: a 
prospective cohort study. Int J Cancer, 2006; 118:1848. 

SMITS, M. Imaging of oligodendroglioma. Br J Radiol, 89:20150857, 2016. 

SNOW, E.T. Metal carcinogenesis: mechanistic implications. Pharmacol Ther., 53, 31-65, 
1992. 

STREETS, D.G.; DEVANE, M.K.; LU, Z.F.; BOND, T.C.; SUNDERLAND, E.M.; JACOB, 
D.J. All-time releases of mercury to the atmosphere from human activities. Environ. Sci.
Technol., 45, 10485–10491,2011.

SUN, G. et al. Association between polymorphisms in interleukin-4Ralpha and 
interleukin-13 and glioma risk: a meta-analysis. Cancer Epidemiol., 2013; 37(3):306-10. 

SWIERENGA, S.H. et al. Cancer risk from inorganics. Cancer Metastas. Rev. 6, 113-154, 
1987. 

SYAMLAL, G.; JAMAL, A.; MAZUREK, J.M. Combustible Tobacco and Smokeless 
Tobacco Use Among Working Adults-United States, 2012 to 2014. J Occup Environ Med. 
2016; 58: 1185–9.  

TAKEUCKI, T.; ETO, K. The pathology of Minamata disease: a tragic story of water 
pollution. Kyushu: Kyushu University Press, 1999. 

TAN, Q.; LIU, Z.; LI, H.; LIU, Y.; XIA, Z.; XIAO, Y.; USMAN, M.; DU, Y.; BI, H.; WEI, L. 
Hormesis of mercuric chloride-human serum albumin adduct on N9 microglial cells via 
the ERK/MAPKs and JAK/STAT3 signaling pathways. Toxicology. 2018 Sep 1; 408:62-
69.  

TAMASHIRO, H.; AKAGI, H.; ARAKAKI, M.; FUTATSUKA, M.; ROHT, L.H. Causes of 
death in Minamata disease: analysis of death certificates. Int Arch Occup Environ Health, 
1984;54(2):135–46.  

TAMASHIRO, H.; ARAKAKI, M.; FUTATSUKA, M.; LEE, E.S. Methylmercury exposure 
and mortality in southern Japan: a close look at causes of death. J Epidemiol Community 
Health, 1986;40(2):181-5.  

TEIXEIRA, M.A.D.; FONSECA, D.R. Histórico Regional – Rondônia. AGB Porto 
Velho,1998. 

TIFFANY-CASTIGLION, E.; QIAN, Y. Astroglia as metal depots: molecular mechanisms 
for metal accumulation, storage and release. Neurotoxicology, 22:577–592, 2001. 

TINKOV, A.A. et al. Mercury and metabolic syndrome: a review of experimental and 
clinical observations. Biometals, 2015, 28: 231-254. 



102 

UNEP, United Nations Environment Program 2019. “Global Mercury Assessment 2018.” 
accessed 17th June 2020. https://www.unenvironment.org/resources/publication/ global-
mercury-assessment-2018. 

van den BENT, M.J. Interobserver variation of the histopathological diagnosis in clinical 
trials on glioma: a clinician’s perspective. Acta Neuropathol, 2010; 120: 297-304.  

van MAELE-FABRY, G.; HOET, P.; LISON, D.Parental occupational exposure to 
pesticides as risk factor for brain tumors in children and young adults: a systematic 
review and meta-analysis. Environ. Int. 56, 19-31, 2013. 

VEIGA, M.M.; HINTON, J.J. Abandoned Artisanal Gold Mines in the Brazilian Amazon: 
A Legacy of Mercury Pollution. Natural Resources Forum, 2002, v. 26, p.13-24. 

VIEIRA, M.; BERNARDI, J.V.E.; DÓREA, J.G.; ROCHA, B.C.P.; RIBEIRO, R.; ZARA, 
L.F. Distribution and availability of mercury and methylmercury in different waters from
the Rio Madeira Basin, Amazon. Environmental Pollution, 235, 771–779, 2018.

VIEIRA, S.M.; ALMEIDA, R.; HOLANDA, I.B.B.; MUSSY, M.H.; GALVÃO, R.C.C.F.; 
CRISPIM, P.T.B.; DÓREA, J.G.; BASTOS, W.R. Total and methyl-mercury in hair and 
milk of mothers living in the city of Porto Velho and in villages along the Rio Madeira, 
Amazon, Brazil. International journal of hygiene and environmental health, v. 216, n. 6, p. 
682-689, 2013.

WASSERMAN, J.C.; HACON, S.S.; WASSERMAN, M.A. O Ciclo de Mercúrio no 
Ambiente Amazônico. Mundo& Vida, Rio de Janeiro, v. 2 (1/2), p. 47-53, 2001.  

WHITE, A.J.; O'BRIEN, K.M.; NIEHOFF, N.M.; CARROLL, R.; SANDLER, D.P. Metallic 
Air Pollutants and Breast Cancer Risk in a Nationwide Cohort Study. Epidemiology, Jan, 
2019; 30(1): 20-28. 

WHO. Environmental Health Criteria, 118, Inorganic mercury. World Health 
Organization, Geneva, 1991.  

WHO, World Health Organization, 2008. Guidance for Identifying Populations at Risk from 
Mercury Exposure. accessed 10th July 2020.  

WRENSCH, M. et al. Epidemiology of primary brain tumors: current concepts and review 
of the literature. Neuro-oncol., 2002;4(4):278-99. 

YORIFUJI, T.; TSUDA, T.; KAWAKAMI, N. Age standardized cancer mortality ratios in 
areas heavily exposed to methyl mercury. Int Arch Occup Environ Health, 2007;80 (8): 679–
88.  

YU, Z.Y. et al. Estrogen and progestin receptors in intracranial meningiomas. J Steroid 
Biochem, 1982;16(3):451-6. 

YUAN, W.; YANG, N.; LI, X. Advances in Understanding How Heavy Metal Pollution 
Triggers Gastric Cancer. Biomed Res Int., 7825432. Epub,oct., 2016. 



103 

ZHENG, L.; TANG, Q.; FAN, J.; HUANG, X.; JIANG, C.; CHENG, H. Distribution and 
health risk assessment of mercury in urban street dust from coal energy dominant 
Huainan City, China. Environmental Science and Pollution Research, 22(12), 9316–9322, 
2015. 



104 

ANEXOS



105 

ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO CENTRO DE 

PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL – CEPEM - RONDÔNIA 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

MAIORES DE 18 ANOS 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

MENORES DE 18 ANOS 
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ANEXO E – FICHA PARA INCLUSÃO DE PACIENTES 


