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Introdução

As crianças estão mais expostas ao envenenamento por chumbo pela vul-
nerabilidade orgânica e por entrar em contato com diferentes fontes do me-
tal, afetando mais as crianças das zonas urbanas de países em desenvolvi-
mento. A incidência é maior na população mais desfavorecida do ponto de
vista econômico, pois a pobreza causa desnutrição e complicações físicas,
que têm como consequência a intensificação das incapacidades em função
da absorção do chumbo. Cada vez mais há indícios de que quando o orga-
nismo da criança contém chumbo, ainda que seja em pequenas quantida-
des, as primeiras etapas de seu crescimento físico e mental podem sofrer trans-
tornos, assim como em etapas posteriores, interferindo em sua capacidade
intelectual e rendimentos acadêmicos, associados ao risco elevado de conse-
quências comportamentais indesejáveis, como agressividade e delinquên-
cia. Desse modo, não está apenas relacionado com a higiene ambiental, mas
se constitui um problema social (Mello-da-Silva; Fruchtengarten, 2005;
Needleman & Bellinger, 2001).

A vulnerabilidade infantil dá-se por razões neurológicas, metabólicas e
comportamentais, sendo que a criança absorve mais de 50%, enquanto os
adultos absorvem de 10% a 15% da quantidade ingerida. Por terem barreira
hematoencefálica ainda em desenvolvimento, as crianças intoxicadas nas
fases iniciais de seu desenvolvimento podem apresentar: distúrbios de audi-
ção e de comportamento, rebaixamento do QI, retardo no crescimento, ane-
mia e perda de peso. Diversos estudos têm contribuído para a compreensão
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desses efeitos bioquímicos do chumbo, podendo facilitar o reconhecimento
precoce de alterações significativas e a minimização de consequências po-
tencialmente adversas (Meditext, 1998; Moreira & Moreira, 2004). A Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) considera aceitável a concentração de
chumbo no sangue inferior a 10µg/dl para mulheres grávidas e crianças.

Há evidências qualitativas que apoiam que níveis elevados de exposição
ao chumbo causam efeitos adversos à reprodução humana (Jannausch et al.
2002; Nashashibi, 1999). O chumbo atravessa a barreira placentária e pode
causar danos fetais. Estudos encontrados sugerem uma correlação estatisti-
camente significativa entre a concentração de chumbo no sangue materno e
a concentração no cordão umbilical ou no leite, mostrando que há transfe-
rência do metal para o feto ou recém-nascido. Há fortes evidências de que o
chumbo afetaria a viabilidade do feto e seu desenvolvimento, sendo identi-
ficada a redução do peso ao nascer e a prematuridade (Moreira & Moreira,
2004). Jannausch e cols. (2002) encontraram relação significativa entre chum-
bo no sangue, hipertensão e toxemia na gestação. De acordo com alguns es-
tudos, tais efeitos podem ser induzidos pela exposição prolongada em nível
moderado e em idade precoce. Além da ausência de um limite preciso, a
toxidade do chumbo na infância pode ter efeitos permanentes, tais como
menor coeficiente de inteligência e deficiência cognitiva (Moreira & Moreira,
2004; Canfield et al. 2003; Prpíc-Majic et al., 2000; Lidsky & Schneider,
2006; Bellinger, 2000).

O efeito biológico do chumbo é o mesmo, independente do caminho de
entrada no organismo (a inalação ou ingestão), uma vez que há interferência
no funcionamento normal da célula e em inúmeros processos fisiológicos.
São encontradas concentrações de chumbo nos ossos, mas o sistema nervo-
so, a medula óssea e os rins são sítios críticos na exposição ao chumbo, en-
quanto os distúrbios na função do sistema nervoso e os desvios na síntese da
molécula de hemoglobina (heme) são considerados como efeitos tóxicos, re-
sultando em anemia (Moreira & Moreira, 2004). A concentração de chum-
bo em sangue para um decréscimo nos níveis de hemoglobina em crianças
tem um limiar estimado em 40µg/dl (Paoliello & Chasin, 2003).

O diagnóstico da intoxicação por chumbo pode ser constatado por exa-
mes de sangue e urina, usando técnicas de radiofluorescência, tomografia
computadorizada, entre outros. A eliminação desse metal pelo organismo
é extremamente lenta (até dez anos para sua total eliminação), mesmo com
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a ausência do chumbo no ambiente e tratamento específico (Malta et al.,
2000).

Estudos realizados com crianças pequenas demonstraram que a exposi-
ção ao chumbo afeta os processos cognitivos, para níveis de chumbo no san-
gue acima de 10 µg/dl. As consequências do efeito do chumbo sérico sobre o
QI de crianças pequenas têm sido estimadas como uma perda média de 2 a
3 pontos para nível de chumbo no sangue em torno de 20 µg/dl, comparati-
vamente com níveis de 10 µg/dl ( Academia Americana de Pediatria, 1998).

Em um estudo prospectivo longitudinal realizado com adolescentes de
regiões urbanas, Dietrich et al. (2001) encontraram relação significativa com
a exposição ao chumbo no período pré-natal e pós-natal e a covariante de
ajustamento, com aumento de frequência de autorrelato e do relato dos pais
de comportamento antissocial e delinquente.

Tong et al. (2000) investigaram a associação entre exposição ao chumbo
e a presença de fatores sociodemográficos no desenvolvimento cognitivo de
crianças, em um estudo longitudinal. O controle da plumbemia infantil foi
feito durante a gestação, via cordão umbilical, e em crianças aos 6, 15 e 24
meses e, anualmente, até os 7 anos. Mensurações do desenvolvimento fo-
ram realizadas aos 2, 4 e 7 anos e, com o WISC-R foi feita a avaliação inte-
lectual aos 11 e aos 13 anos. Consideraram como covariantes e mensurados
com instrumentos padronizados o status social, a inteligência materna, a
saúde geral materna, o funcionamento familiar e o cuidado ambiental.
Outros fatores foram considerados, como: sexo das crianças, idade nas
testagens, série escolar, anemia, peso ao nascer, alimentação, condições de
nascimento, status marital dos pais, tabagismo dos pais e anos de educação,
tempo de permanência na cidade, entre outros. Dos fatores sociodemográ-
ficos analisados, o coeficiente de inteligência materna e os cuidados am-
bientais estavam fortemente relacionados às concentrações de chumbo e ao
desempenho intelectual das crianças nesse estudo. O impacto dessa expo-
sição no QI das crianças foi maior entre crianças das famílias de baixo status
socioeconômico, como também a associação inversa da média da concen-
tração de chumbo no sangue com QI das crianças era mais elevado entre
aquelas que tiveram um ambiente com mais qualidade. Os autores suge-
rem estudos que considerem a estimulação ambiental, o nível de plumbemia,
a escolaridade dos pais e outros estudos populacionais, considerando, por
exemplo, o gênero. Os meninos são mais vulneráveis do que as meninas
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aos efeitos adversos causados por uma ampla gama de fatores ambientais e
sociais (Tong et al., 2000).

Um estudo de corte seccional avaliou o desempenho escolar de crianças
expostas ao chumbo liberado pela gasolina. Foi aplicado aos pais e professo-
res um questionário sobre sua percepção das habilidades das crianças, e con-
siderou-se o status socioeconômico e os anos de escolaridade dos pais. As
variáveis de gênero e a escolaridade dos pais foram associadas significativa-
mente às avaliações biológicas e psicológicas. Os autores constataram que o
nível educacional dos pais conduz a um melhor padrão de vida influencian-
do o desempenho das crianças (Prpíc-Magic et al., 2000).

No Brasil, a partir da identificação de uma população infantil contami-
nada acidentalmente por chumbo, alguns estudos foram realizados com o
objetivo de avaliar possíveis efeitos dessa contaminação. Os resultados apon-
taram para uma relação entre a presença de chumbo no sangue e os efeitos
sobre variáveis como: atraso no desenvolvimento (Alves et al., 2003; Rodri-
gues et al., 2003 e 2004; Troijo, 2007; Manfrinato et al., 2005; Almeida,
2005; Rodrigues; Carnier, 2007), dificuldade de atenção e discriminação de
estímulos (Dascânio et al., 2004), baixo desempenho intelectual (Correia et
al., 2005; Amaral, 2005) e fracasso escolar (Rodrigues et al., 2004; Capellini
et al., 2008).

Estudos têm sido realizados analisando a relação entre o processo de de-
senvolvimento e condições socioeconômicas, que mesclam diversos fatores,
como renda, nível de instrução e profissão, tipos de lares e bairros que as
pessoas residem, qualidade da assistência médica, educação escolar e de
outras oportunidades disponíveis (Santos et al., 2008; Resegue; Puccini; Sil-
va, 2008, 2007). As ameaças ao bem-estar das crianças multiplicam-se quan-
do diversos fatores de risco geram condições que aumentam a probabilidade
de um resultado negativo que pode ter consequências no desenvolvimento,
como saúde e desempenho. Desse modo, a exposição constante e maciça ao
chumbo influenciada por algumas condições socioeconômicas desfavoráveis
pode prejudicar o desenvolvimento da criança (Martins et al., 2004; Andrade
et al., 2005; Papalia et al., 2006). Tem sido enfatizada a importância da ava-
liação do desenvolvimento infantil como um todo e do ambiente que cerca a
criança, que pode acelerar ou retardar esse processo, considerando que o de-
senvolvimento se dá em sua relação com o ambiente, sem desconsiderar os
limites biológicos, sendo o comportamento moldado por diferentes proces-
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sos de aprendizagem (Bee, 1997; Dessen et al., 2005; Papalia et al., 2006).
Estudos que analisam o peso de diferentes variáveis, entre elas a contamina-
ção por chumbo, podem indicar fatores de risco e de proteção para o desen-
volvimento, possibilitando a implementação de ações com o objetivo de, pelo
menos, minimizar seus efeitos.

Este estudo1 pretendeu analisar o desenvolvimento infantil de crianças
contaminadas e não contaminadas comparando com o nível de chumbo e
fatores sociodemográficos (escolaridade dos pais, vida profissional da mãe)
e, ainda, com problemas de linguagem e de saúde.

Participaram 49 crianças, na faixa etária de 4 a 5 anos de idade, com his-
tória de exposição ambiental ao chumbo e contaminação ou não comprova-
da por exames de sangue, divididas em dois grupos: Grupo 1: Grupo de
Crianças Contaminadas (GCC), composto por 33 crianças de ambos os se-
xos com nível de chumbo no sangue acima de 10 µg/dl; Grupo 2: Grupo de
Crianças Não Contaminadas (GCNC), com nível de chumbo no sangue
abaixo de 5µg/dl, composto por 16 crianças. Seus genitores ou responsáveis
participaram como mediadores ou informantes. Os integrantes dos dois gru-
pos residiam no mesmo bairro, oriundos, portanto, de condições socioeco-
nômicas semelhantes.

As questões do roteiro de Anamnese Simplificada possibilitaram a ca-
racterização dos participantes envolvidos a partir do levantamento das ob-
servações e informações relatadas pelos responsáveis (mãe e/ou pai) sobre o
desenvolvimento da criança.

As condições de gestação e de nascimento, inclusive o tipo de parto, que,
dependendo das intercorrências, também pode ter consequências negativas
para seu desenvolvimento, foram informadas pelos cuidadores. Segundo os
do GCC, a gestação de 67% das crianças foi normal, sem intercorrências.
Delas, 82% nasceram a termo. Quanto ao tipo de parto, 64% foram cesárea,
mas não identificamos nesses dados respostas que acarretassem algum com-
prometimento ao recém-nascido. No GCNC, constatou-se que 94% das

1 O presente trabalho é parte de uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de
Ciências, da Unesp, campus de Bauru. Foram observados os trâmites implicados na Resolução
196/96, do Conep, como: preservação da identidade dos participantes, esclarecimento prévio
dos objetivos do trabalho assim como da ausência de qualquer ônus financeiro associado à sua
participação e do seu filho e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.
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crianças não apresentaram intercorrências na gestação, todas as crianças nas-
ceram a termo e 50 % delas por parto normal.

É provável que muitas das crianças do GCC nasceram na região conta-
minada e eram filhos de mães também contaminadas, o que pode explicar os
problemas de parto relatados para essa população. Pesquisadores têm apon-
tado para a contaminação por chumbo via placenta e os prejuízos disso para
o desenvolvimento infantil (Nashashibi, 1999; Mendola et al., 2002;
Jannauschet al., 2002; Moreira & Moreira, 2004).

Alguns aspectos do curso do desenvolvimento das crianças contamina-
das por chumbo, por ocasião da primeira infância, que foram relatados: ali-
mentação, sono, desenvolvimento motor e socialização.

Os pais das crianças do GCC relataram mais intercorrências em alimen-
tação, desenvolvimento motor e socialização do que os pais das crianças do
GCNC, de acordo com a Tabela 1.

Intercorrências

GCC GCNC
Alimentação 27% 6%
Sono 33% 31%
Motor 21% 6%
Socialização 48% 12,5%
Relacionamento familiar 27% 6%
Medos 58% 32%
Manias 45% 32%
Tiques 0 12,5 %
Dificuldades em tarefas escolares 10% 6%

Tabela 1. Ocorrências observadas pelos pais dos participantes do GCC e do GCNC

Sobre a qualidade do relacionamento familiar entre os responsáveis e o
participante, aspectos emocionais e comportamentais (medos, manias e ti-
ques) e dificuldades nas tarefas escolares, as crianças do GCC apresenta-
ram, segundo relatos dos pais, mais problemas do que as crianças do GCC,
com exceção de tiques, que só parece no GCNC (Tabela 1).

Informações sobre a saúde das crianças e desenvolvimento de lingua-
gem, embora coletadas na Entrevista Inicial, serão apresentadas na seção
de Resultados.

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1882



APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 83

As aplicações do Inventário Portage Operacionalizado (IPO)
(Williams; Aiello, 2001) e os dados da anamnese do grupo de crianças
contaminadas (GCC) foram coletados em salas para atendimento infan-
til ou adulto, em um Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Universi-
dade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp), campus de Bauru,
na cidade de Bauru, SP.

A avaliação dos participantes do GCNC foi realizada na residência des-
tes, em horário previamente agendado, observado e considerado o espaço
físico apropriado e a ausência de possíveis fatores de interferência (barulho,
TV, música, outras crianças, presença do adulto), para que essas variações
nos locais de coleta não acarretassem diferenças de aplicação e, consequen-
temente, de respostas.

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram o Roteiro de Anamnese
Simplificada e o IPO.

O Roteiro de Anamnese Simplificada era composto por questões
semiestruturadas que tinham por objetivo realizar uma caracterização dos
participantes, ressaltando informações como: dados sobre os familiares que
residem na casa; nível socioeconômico; escolaridade dos pais; desenvolvi-
mento pré-natal e pós-natal, também o atual da criança, que engloba desen-
volvimento motor, da linguagem e da socialização; informações sobre ali-
mentação, saúde, sono, também sobre vida escolar (atenção realização de
tarefas e memória); presença de manipulações, tiques e medos; informações
sobre o relacionamento familiar.

O IPO prevê protocolos para anotação dos comportamentos avaliados e
permite obter dados nas cinco áreas: socialização, linguagem, desenvolvi-
mento motor, cognição e autocuidado, utilizados nas idades corresponden-
tes à idade cronológica da criança e das idades próximas, até que o critério
preestabelecido pelo instrumento seja alcançado. Para a aplicação do IPO,
foram utilizados brinquedos específicos e materiais pedagógicos (folhas, te-
soura, lápis preto e colorido, massa de modelar, giz de cera, livros de estória,
gravuras, jogos, entre outros), organizados e acondicionados em caixas para
cada faixa etária, permitindo o transporte de todo material de acordo com o
local de aplicação. Também foram utilizadas folhas de registro para cada
uma das cinco áreas do IPO.

As crianças do GCC e do GCNC foram selecionadas a partir da listagem
fornecida pelo órgão de saúde entre aquelas que apresentavam nível de Pb
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(plumbemia) acima de 10µg/dl no sangue e aquelas crianças com nível de
chumbo abaixo de 5 µdl/g no sangue dentro da faixa etária estabelecida.
Seus responsáveis foram contatados, e os encontros foram previamente
agendados. Após os trâmites iniciais, foi realizada a anamnese com os
genitores ou, na ausência destes, com o responsável pela criança, se seu co-
nhecimento sobre a criança pudesse colaborar na coleta, caso contrário, foi
agendado um outro horário com o responsável. Em seguida, a criança, jun-
tamente com seu genitor ou responsável, foi conduzida para o local onde a
aplicação do IPO foi realizada, sendo observada a disposição da criança em
participar do estudo.

Para a aplicação do IPO, inicialmente o aplicador promovia diálogos e
ações facilitadoras para a interação positiva e de confiança com a criança a ser
avaliada. À medida que uma relação empática se estabelecia entre o aplicador
e a criança, era iniciada a aplicação do IPO. A avaliação era iniciada utilizan-
do o protocolo para crianças de 4 a 5 anos. A presença dos responsáveis foi
indispensável durante a aplicação, uma vez que estes, além de confortarem a
criança, dando segurança a ela em um ambiente ou com pessoas estranhas,
serviam, também, como informantes. A aplicação era encerrada quando a
criança cumpria todos os itens previstos ou mostrava-se cansada, irritada e/
ou com sono. Se necessário, um novo horário era agendado para a continuida-
de da avaliação. Os acertos e os erros foram contabilizados nos protocolos de
cada uma das áreas avaliadas, possibilitando a organização do que seria feito
na próxima sessão, de forma a contemplar o critério para o encerramento da
avaliação.

A aplicação dos instrumentos para o GCNC seguiu os mesmos procedi-
mentos daqueles realizados com o GCC, sendo que algumas adaptações fo-
ram necessárias, considerando a mudança de local, mas cuidados foram to-
mados para que o ambiente não interferisse nas respostas desse grupo. Foram
duas, em média, sessões para aplicação do IPO.

Para a análise dos dados sobre saúde e desenvolvimento da linguagem da
criança e informações sobre seus pais, como a escolaridade e a vida profis-
sional da mãe, coletados com a Anamnese Simplificada, tais dados foram
organizados em termos de ocorrência ou não e comparados com o desempe-
nho no IPO por meio do teste estatístico Mann-Whitney (Siegel, 1975).

Os dados gerados da aplicação do IPO possibilitaram a avaliação e a des-
crição do desenvolvimento geral das crianças contaminadas e não contami-
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nadas e nas áreas específicas. Os dados obtidos foram descritos a partir dos
pontos obtidos pela média das crianças de cada grupo ou organizadas a par-
tir de algumas condições (presença ou não de problemas de saúde, escolari-
dade dos pais etc.) e área do desenvolvimento avaliada e posteriormente ana-
lisada estatisticamente utilizando-se a prova estatística de Mann-Whitney
(Siegel, 1975), com índice de significância ao nível de 5%. Este índice foi
utilizado com o objetivo de identificar possíveis diferenças no desenvolvi-
mento de crianças contaminadas por chumbo (acima de 10 µg/dl), conside-
rando a frequência à escola, com aquelas não contaminadas, ou seja, com
nível de chumbo no sangue abaixo de 5 µg/dl. Os resultados do IPO foram,
também, avaliados por meio da análise de cada uma das áreas e do resultado
total e correlacionados (Kruskal-Wallis Test) com a frequência ou não à pré-
-escola, dado coletado na anamnese. A análise estatística foi realizada com o
auxílio do Statistical Software Minitab – versão 13.

Resultados

As análises conduzidas pretendiam comparar o desenvolvimento das
crianças de cada grupo divididas em função das variáveis sociodemográficas:
escolaridade dos pais e o fato de a mãe trabalhar fora. Análises estatísticas
não apontaram as diferenças observadas como significativas. Porém, os da-
dos parecem apontar algumas tendências que merecem atenção.

Considerando a influência da escolaridade materna sobre o desenvolvi-
mento das crianças dos dois grupos, observa-se que independente da esco-
laridade materna o desenvolvimento das crianças do GCNC é superior ao
das crianças do GCC em todas as áreas avaliadas. O nível mais alto de esco-
laridade da mãe, para o GCNC, resultou em desempenho melhor em Socia-
lização e Cognição, enquanto que para o GCC, os desempenhos foram em
Linguagem, Socialização e na Média Geral.

Quanto à escolaridade paterna, não se observou regularidade de influên-
cia sobre as áreas de desenvolvimento, porém, observou-se que o pior de-
sempenho para o GCC foi para os filhos dos pais analfabetos.

Destacando o desempenho em Cognição, por ser a área com pior desem-
penho para os dois grupos, e comparando-os (GCC e GCNC), observamos
que o nível de escolaridade das mães influenciou o desenvolvimento cognitivo
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de seus filhos, enquanto que não se observou essa tendência quando se ana-
lisou a escolaridade dos pais. No GCNC, o desempenho das crianças é alto,
independentemente da escolaridade do pai. Todavia, o pior desempenho foi
o de crianças cujos pais são analfabetos.

Outra variável analisada foi a influência do trabalho da mãe. Os resulta-
dos mostraram pouca diferença entre os desempenhos, considerando essa
variável. As crianças do GCC filhos de mães que trabalham apresentaram
desempenho melhor em Linguagem, Autocuidado e Socialização. Foram
piores em Desenvolvimento Motor e em Cognição, em que apresentaram o
mesmo desempenho das crianças cuja mãe não trabalha. Para o GCNC, as
crianças cujas mães trabalham apresentaram desempenho ligeiramente su-
perior em Desenvolvimento Motor, Socialização e Cognição e piores em
Linguagem e Autocuidados.

Na Entrevista Inicial, era solicitado aos pais que relatassem aspectos do
desenvolvimento anterior e atual da criança. Alguns dos aspectos avaliados
foram comparados com o desempenho das crianças no IPO, por se tratar de
condições que podem interferir significativamente no desenvolvimento in-
fantil, como a linguagem e a saúde, apesar de as análises estatísticas condu-
zidas não demonstrarem significância nem entre grupos nem em relação à
escolaridade.

Os problemas de linguagem identificados foram: rebaixamento da audi-
ção, falar errado e enrolado, atraso, troca de letras. A partir da constatação
de problemas na aquisição de linguagem, as crianças foram divididas em
“com problemas” e “sem problemas” (C/P e S/P), e o desempenho do gru-
po no IPO foi analisado a partir das diferenças observadas entre o desempe-
nho esperado e o obtido.

Observa-se que as crianças do GCC sem problemas na aquisição de lin-
guagem apresentaram decréscimo em Linguagem, Autocuidado e Cognição
em relação ao esperado; nas áreas de Desenvolvimento Motor e Socializa-
ção, estão acima do esperado. As crianças do GCC com problemas na aqui-
sição de linguagem apresentaram decréscimo em todas as áreas, com exce-
ção do Desenvolvimento Motor. Para o GCNC sem problemas, encontramos
decréscimos nas áreas de Linguagem e Cognição. Nas demais áreas, o de-
sempenho está acima do esperado. Para as crianças do GCNC com proble-
mas, observamos decréscimos nas áreas de Linguagem, Socialização e
Cognição (Figura 1).
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Figura 1. Diferença entre o desempenho esperado e o obtido no IPO, por área, do GCNC e
GCC, comparando com a aquisição de linguagem e a linguagem atual, para crian-
ças com problemas e sem problemas

Considerando a linguagem atual, encontramos nas crianças sem proble-
mas do GCC resultados pouco abaixo do esperado nas áreas de Autocuidado
e Linguagem e muito abaixo do esperado em Cognição. Em Socialização e
Desenvolvimento Motor, elas estão acima do esperado. Das crianças do GCC
com problemas atuais de linguagem, observamos que estão abaixo do espe-
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rado em todas as áreas, com exceção do Desenvolvimento Motor. As crian-
ças do GCNC sem problemas em linguagem atual estão acima do esperado
em todas as áreas, com exceção da Cognição. Aquelas com problemas atuais
de linguagem estão abaixo do esperado em Linguagem, Autocuidado e
Cognição e acima nas demais áreas avaliadas.

Questões de saúde, sejam no curso de desenvolvimento, sejam atuais,
em decorrência ou não da contaminação por chumbo, podem resultar em
prejuízos para o desenvolvimento global ou em áreas específicas deste. Os
problemas de saúde mais frequentes relatados pelas mães no curso do de-
senvolvimento das crianças foram: problemas respiratórios (GCC), anemia
(GCNC) e problemas neurológicos (GCC). Entre os atuais estão: proble-
mas respiratórios (GCC), anemias (GCC e GCNC), verminose (GCC),
dores no corpo (GCC) e problemas dermatológicos (GCC). Os problemas
relatados pelos cuidadores do GCC (17) durante o desenvolvimento foram
duas vezes mais frequentes do que os do GNCC (9). Quanto aos problemas
de saúde atuais, as crianças do GCC (25) apresentaram cinco vezes mais
problemas do que as do GCNC (5).

Análises foram conduzidas comparando o relato dos responsáveis sobre
problemas de saúde no curso de desenvolvimento da criança e o desempe-
nho no IPO e, também, problemas de saúde atuais e o desempenho no IPO.
As crianças, em cada condição, foram agrupadas, e o desempenho médio
descrito e, ainda, as diferenças entre o desempenho médio obtido e esperado
foram calculadas.

A Figura 2 mostra as diferenças entre o desempenho esperado e o obtido
no IPO, comparando as médias dos grupos com e sem problemas de saúde
do GCC e GCNC.

Os grupos de crianças do GCC sem problemas de saúde no curso do de-
senvolvimento apresentaram decréscimo em Linguagem, Autocuidado e
Cognição em relação ao esperado; nas áreas de Desenvolvimento Motor e
Socialização, estão acima do esperado. As crianças do GCC com problemas
de saúde no curso do desenvolvimento apresentaram decréscimo em Lin-
guagem, Autocuidado e Cognição, com exceção do Desenvolvimento Mo-
tor. Para as crianças do GCNC sem problemas, encontramos decréscimo na
área de Cognição. Nas demais áreas, o desempenho está acima do esperado.
Para as crianças do GCNC com problemas de saúde, os desempenhos estão
abaixo do esperado em Linguagem, Autocuidado e Cognição (Figura 4).
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Considerando as condições atuais de saúde, encontramos tanto nas crian-
ças sem problemas do GCC como nas com problemas, resultados abaixo do
esperado em todas as áreas, com exceção do Desenvolvimento Motor. As

Figura 2. Diferença entre o desempenho esperado e o obtido no IPO, por área, do GCC e
GCNC, comparando com problemas de saúde no curso do desenvolvimento e atual
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crianças do GCNC sem problemas de saúde atual estão acima do esperado
em todas as áreas, com exceção da Cognição e do Autocuidado. Aquelas
com problemas atuais de saúde estão abaixo do esperado em Linguagem e
Cognição e acima nas demais áreas avaliadas (Figura 4).

Discussão dos resultados

O objetivo geral desse estudo foi avaliar os efeitos do chumbo e de variá-
veis sociodemográficas de crianças contaminadas e não contaminadas por
chumbo, em crianças de 4 a 5 anos de idade, sobre o desenvolvimento. Estu-
dos têm relacionado, indiretamente, esses déficits a características socioeco-
nômicas e demográficas, mas outros sugerem que crianças com baixo nível
socioeconômico familiar estariam mais vulneráveis aos efeitos desse metal,
já que seu desenvolvimento neuropsicológico estaria comprometido pelas
desvantagens sociais, todavia, esses resultados não foram consistentes, ge-
rando uma preocupação metodológica maior ao analisar essas variáveis (Tong
et al., 2000; Koller et al., 2004; Lidsky; Schneider, 2006).

As variáveis sociodemográficas podem determinar o curso do desenvol-
vimento infantil e ameaçar o bem-estar das crianças, uma vez que, quando
diversos fatores de risco estão presentes, aumenta a probabilidade de um
resultado negativo coexistir. Albalak et al. (2003) observaram, em uma po-
pulação infantil contaminada, que o nível de chumbo no sangue dessa po-
pulação decrescia com a distância da fundição e, também, quando se elevava
o nível de renda, de educação e de cuidados básicos de saúde.

Ao comparar o desenvolvimento das crianças de cada grupo divididas
em função das variáveis sociodemográficas, escolaridade dos pais e o fato
de a mãe trabalhar fora, as análises estatísticas não apontaram diferenças
significativas, mas identificaram-se alguns aspectos dessa população estu-
dada que são destacados a seguir. Considerando a escolaridade, observou-
-se, para os dois grupos, que à medida que o nível de escolaridade materna
aumenta, melhora o desempenho das crianças em quatro das áreas avalia-
das, com exceção da Cognição para o GCC e, principalmente, da Cognição
para o GCNC. Para o GCC, a escolaridade paterna não tem o mesmo im-
pacto favorável, e, ainda, quando analfabetos, o desempenho dos filhos pi-
ora sensivelmente.
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Os dados possibilitam inferir que o nível de escolaridade das mães in-
fluencia o desenvolvimento cognitivo de seus filhos, e um maior nível de
escolaridade materna pode proporcionar um ambiente de estimulação me-
lhor, sendo que alguns estudos têm revelado associação significativa para
escolaridade materna e qualidade do ambiente (Martins et al., 2004; Andrade
et al., 2005; Santos et al, 2008).

A questão do trabalho da mãe foi outra variável analisada e mostrou que
as crianças do GCC cujas mães trabalham fora apresentaram desempenho
melhor em Linguagem, Autocuidado e Socialização, mas apresentaram re-
sultados piores em Desenvolvimento Motor e em Cognição e apresentaram
o mesmo desempenho das crianças cujas mães não trabalhavam. Todavia,
no GCNC, as crianças cujas mães trabalhavam apresentaram desempenho
superior em Desenvolvimento Motor, Socialização e Cognição e piores em
Linguagem e Autocuidados. O fato de a mãe trabalhar fora pode propiciar
melhores escores no desempenho de crianças, pois a condição de trabalho
materno, enquanto elemento gerador de renda, pode facilitar o acesso a brin-
quedos e outros recursos promotores do desenvolvimento infantil, além de a
satisfação ocupacional promover a autoestima da mãe, motivando experiên-
cias positivas com os filhos, sendo um importante fator de proteção ao de-
senvolvimento infantil (Martins et al., 2004; Andrade et al., 2005).

Segundo Pappalia et al. (2006), estudos apontam que aproximadamente
12% das crianças pobres possuem níveis elevados de chumbo no sangue,
comparado com apenas 2% de crianças abastadas. O envenenamento por
chumbo pode interferir seriamente no desenvolvimento cognitivo e causar
diversos problemas neurológicos e comportamentais, muitos deles irrever-
síveis mesmo depois de tratados. Identificar os fatores de exposição à conta-
minação do chumbo e seus efeitos possibilita programar ações orientadas
para os principais problemas de saúde dessa população, envolvendo pais no
cuidado e estimulação de seus filhos (Tong et al., 1998).

Na Entrevista Inicial, os pais relataram alguns aspectos do desenvolvi-
mento anterior e atual da criança, e estes foram comparados com o desem-
penho das crianças no IPO, considerando que tais aspectos podem interferir
significativamente no desenvolvimento infantil, como a linguagem e a saú-
de. Apesar de as análises estatísticas conduzidas não demonstrarem dife-
renças significativas entre a presença desses aspectos e o desempenho no
IPO, os dados obtidos apontaram para uma relação negativa entre eles, sen-
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do que crianças com problemas de saúde ou de linguagem atual ou presentes
durante seu desenvolvimento, apresentaram desempenho abaixo do espera-
do em áreas como Cognição, importante para o desenvolvimento acadêmico
posterior.

Estudo de Abalak et al. (2003) reforça esses achados quando aponta que a
intoxicação ambiental por chumbo afeta praticamente todos os sistemas do
corpo, trazendo prejuízos à inteligência, ao crescimento, à audição, aumenta
a anemia e pode causar problemas de comportamento e atenção. Mello da
Silva & Fruchtengarten (2005) constataram que crianças aparentemente as-
sintomáticas também apresentavam baixos escores de QI, dificuldades de
expressão verbal, distúrbios de atenção e comportamentais, o que demons-
tra a necessidade de cuidados sistemáticos com a saúde dessa população.

Conclusão

Os efeitos adversos da exposição ao chumbo na infância e suas conse-
quências no desenvolvimento cognitivo e comportamental têm sido obser-
vados em algumas pesquisas recentes realizadas no exterior e no Brasil, mas
identificamos poucas pesquisas voltadas para a repercussão da contamina-
ção para a população infantil, voltada para os diferentes aspectos do desen-
volvimento relacionados a variáveis sociodemográficas.

As análises conduzidas pretenderam relacionar as áreas de desenvolvi-
mento infantil, Desenvolvimento Motor, Linguagem, Autocuidado, Socia-
lização e Cognição com variáveis sociodemográficas como escolaridade dos
pais, o trabalho externo da mãe, problemas de fala e condições de saúde no
curso do desenvolvimento da criança, e por ocasião dessa coleta quando ti-
nham de 4 a 5 anos de idade. Ainda que os dados obtidos não tenham sido
estatisticamente significativos, observa-se uma tendência para os efeitos do
chumbo nos aspectos avaliados. Em todas as análises feitas, o desempenho
das crianças contaminadas é pior do que o das crianças não contaminadas
oriundas do mesmo contexto social, expostas, portanto, a condições seme-
lhantes de estimulação e de cuidados com a saúde. Estudos longitudinais
com a população infantil afetada e com populações maiores devem ser con-
duzidos para comprovar ou não os dados obtidos por este estudo.Todavia,
os resultados obtidos confirmam a literatura pesquisada, indicando que
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crianças contaminadas por chumbo devem receber atenção especial, princi-
palmente estimulação ambiental, feita a partir de orientações aos pais, ofe-
recimento de boas escolas e serviços de saúde adequados, além da higiene
ambiental apropriada. Considerando o nível socioeconômico da população
estudada, tais ações precisam de políticas públicas conscientes e preocupa-
das com o futuro da nação.

Referências bibliográficas

ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA. Rastreamento de níveis de
chumbo no sangue. Comissão para Saúde Ambiental. Pediatrics , v.2, n.6, p.551-
-558, 1998.

ALBALAK, R. et al. Blood lead levels and risk factors for lead poisoning among
children in a Mexican smelting community. Archives of Environmental, v.58,
n.3, p.172-83, 2003.

ALMEIDA, S. H. de. Análise do desenvolvimento de crianças de um a três anos de
idade contaminadas por chumbo. (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-
-Graduação em Educação Especial. São Carlos: Universidade Federal de São
Carlos, 2005.

ALVES, C. O. et al. Exposição ambiental ao chumbo: efeitos sobre o desenvolvi-
mento de meninos e meninas. XII SIMPEP – Bauru, Anais do..., trabalho com-
pleto, 2003.

AMARAL, J. N. Avaliação intelectual de crianças contaminadas por chumbo: um
estudo comparativo. (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-Graduação
em Educação, Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Pau-
lista, Marília, 2005.

ANDRADE, S. A. et al. Ambiente familiar e desenvolvimento cognitivo infantil:
uma abordagem epidemiológica. Revista de Saúde Pública, v.39, n.4, p.606-611,
2005. Disponível em: <http: //www.scielo.br/pdf/rsp/v39n4/en_2553.pdf.
> Acesso em: 25 mar. 2007.

BEE, H. O ciclo vital. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 1997.
BELLINGER, D. C. Effect modification in epidemiologic studies of low-level

neurotoxicant exposures and health outcomes. Neurotoxicology & Teratology,
v.22, n.1, p.133-400, jan.-fev., 2000.

CANFIELD, R. L. et al. Intellectual impairment in children with blood lead
concentrations below 10 microg per Deciliter. The New England Journal
Medicine, v.348, n.16, p.1.517-1.526, 2004.

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1893



94 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

CAPELLINI, V. L. M. F. et al. Crianças contaminadas por chumbo: estudo com-
parativo sobre desempenho escolar. Estudos em Avaliação Educacional, v.19, n.39,
p.155-180, 2008.

CORREIA, M. R. G. et al. Avaliação do desempenho intelectual de crianças de
4 anos a 6 anos e 11 meses contaminadas por chumbo. XXXIV Reunião da So-
ciedade Brasileira de Psicologia. Anais da... [resumo de comunicação científi-
ca]. 2004. Disponível em: <http://www.sbponline.org.br>Acesso em: 5 maio
de 2005.

DASCANIO, D. et al. Emergência de relações equivalentes por crianças com índi-
ces de contaminação por chumbo. XXXIV Reunião da Sociedade Brasileira de
Psicologia. Anais da... [resumo de comunicação científica]. 2004. Disponível
em <http://www.sbponline.org.br> Acesso em: 5 de maio de 2005.

DESSEN, M. A.; COSTA JÚNIOR, A. L. A ciência do desenvolvimento humano:
tendências atuais e perspectivas futuras. Porto Alegre: Artmed, 2005.

DIETRICH, K. N. et al. Early exposure to lead and juvenile delinquency.
Neurotoxicology & Teratology.v.23, n.6, p.511-518, nov.-dec., 2001. <http://
w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v / s i t e s /
entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11792521&dopt=Citation>

JANNAUSCH, M. et al. Blood lead concentrations and pregnancy outcomes.
Archives Environmental Health, v.57, n.5, p.489-495, set.-oct., 2002.

KOLLER, K. et al. Recent developments in low-level lead exposure and intellectual
impairment in children. Environmental Health Perspectives, v.12, n.9, p.987-
-994, jun., 2004.

LIDSKY, T. L.; SCHNEIDER, J. S. Adverse effects of childhood lead poisoning:
clinical neuropsychological perspective. Environmental Research, v.100, n.2,
p.284-293, feb., 2006.

MALTA, C. G. T.; TRIGO, L. A. S. C.; CUNHA, L. S.Saturnismo. 2000. Dispo-
nível em: <http://www.geocities.com/HotSprings/Resort/4486/chumbo
1.htm>. Acesso em: 7 ago. 2002.

MANFRINATO, J. W. S. et al. A contaminação do meio ambiente influenciando
no desenvolvimento infantil. X Simpósio de Engenharia de Produção, Bauru,
SP. Anais do..., 2005.

MARTINS, M. F. D. et al. Qualidade do ambiente e fatores associados: um estudo
em crianças de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Caderno de Saúde Pública,
Rio de Janeiro, v.20, n.3, p.710-718, 2004.

MEDITEXT (Medical Management) (1998). In: TOMES C. P. S. System.
Toxicology, occupational medicine and environmental serves. Englewood:
Micromede X. CD-ROOM.

MELLO-DA-SILVA, C. A., FRUTCHTENGARTEN, L. Riscos químicos-
-ambientais à saúde da criança. Jornal de Pediatria, v.81, n.5, p.205-211, 2005.

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1894



APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 95

MENDOLA, P. et al. Environmental factors associated with a spectrum of
neurodevelopmental déficits. Mental Retardation and Developmental Disabilities
Research Reviews, v.8, n.3, p.188-197, 2002.

MOREIRA, F. R., MOREIRA, J. C. Os efeitos do chumbo sobre o organismo
humano e seu significado para a saúde. Rev. Panam. Salud Publica, v.15, n.2,
p.119-129, 2004.

NASHASHIBI, N. et al. Investigation of kinetic of lead during pregnancy and
lactation. Rev. Gynecologic and Obstetric Investigation, v.48, p.158-162, 1999.

NEEDLEMAN, H. L; BELLINGER, D. (2001). Studies of lead exposure and
the developing central nervous system: a reply to Kaufman. Archives of Clinical
Neuropsychology, v.16, p.359-374, 2001.

PAOLIELLO, M. M. B.; CHASIN, A. A. M. Ecotoxicologia do chumbo e seus
compostos. Cadernos de Referência Ambiental. Salvador, v.3, p.144-154, 2001.

PAPALIA, D. E. et al. Desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2006.
PRPÍC-MAJIC, D. et al. Lead absorption and psychological function in Zagreb

(Croatia) school children. Neurotoxicology & Teratology, v.22, p.347-356, 2000.
RESEGUE, R. et al. Fatores de risco associados a alterações no desenvolvimento

da criança. Pediatria, São Paulo. v.29, n.2, p.117-128, 2007.
. Risk factors associated with developmental abnormalities among high-risk

children attended at a multidisciplinary clinic. Medicine Journal, São Paulo, v.126,
n.1, p.4-10, 2008.

RODRIGUES, O. M. P. R.; CARNIER, L. E. Avaliação do desenvolvimento ge-
ral de crianças de um a cinco anos de idade contaminadas por chumbo. Intera-
ção em Psicologia, Curitiba, v.11, n.2, p.269-279, 2007.

RODRIGUES, O. M. P. R. et al. Desenvolvimento Cognitivo: o resultado do In-
ventário Portage Operacionalizado e a avaliação dos pais. XXXIV Reunião Anual
de Psicologia, Ribeirão Preto (resumo). Anais da..., 2004.

. Avaliação do desenvolvimento de crianças de 1 a 3 anos de idade contami-
nadas por chumbo. In: NEME, C. M. B.; RODRIGUES, O. M. P. R. Psicolo-
gia da Saúde: perspectivas interdisciplinares. São Carlos: Rima, p.73-92, 2003.

SANTOS, L. M. et al. Determinants of early cognitive development: hierarchical
analysis of a longitudinal study. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.24,
n.2, p.427-437, 2008.

SIEGEL, S. Estatística não paramétrica para as ciências do comportamento. São Pau-
lo: McGraw-Hill do Brasil, 1975.

TONG, S. et al.Declining blood lead level and changes in cognitive function during
childhood: the Port Pirie Cohort Study. Journal of the American Medical
Association, v.280, n.22, p.1.915-1.919, 1998.

. Interactions between environmental lead exposure and sociodemographic
factors on cognitive development. Arch Environ Health. v.55, n.5, p.330-335,
2000.

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1895



96 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

TROIJO, M. A. F. A influência da escolaridade no desenvolvimento de crianças con-
taminadas por chumbo. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação
em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Faculdade de Ciências,
Bauru, São Paulo. (2007).

WILLIAMS, L. C. A.; AIELLO, A. L. R. O Inventário Portage Operacionalizado:
intervenção com famílias. São Paulo: Memnon, 2001.

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1896


