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EFEITOS DO CHUMBO E DA

ESCOLARIDADE NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL1

Maria Alice Ferraz Troijo2

Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues3

Introdução

A partir do uso indiscriminado do chumbo pelo homem, muitas
são as fontes de contaminação identificadas (Kim, 2002; Gonzáles
et al., 2002; Klaassen, 1996; Bornschein et al., 2002). Alguns pes-
quisadores (Cunha, 2003; Sharma & Reutergardh, 2000) desenvol-
veram estudos sobre os efeitos do chumbo na gasolina, resultando
em emissões atmosféricas danosas à saúde pública e contribuindo
para o aumento dos teores de chumbo no solo, principalmente em
áreas próximas a autoestradas. Autores como Rojas et al. (2003), Pino
et al. (2001), Luo et al. (2003) e Leroyer (2000) encontraram níveis
de chumbo no sangue da população infantil relacionados à gasolina
e às emissões industriais em cidades com grande densidade popula-
cional urbana e grande número de veículos.

1 O estudo é parte integrante da dissertação de mestrado da primeira autora sob
orientação da segunda autora.

2 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem da Unesp, campus de Bauru.

3 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem da Unesp, campus de Bauru.
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Carvalho et al. (2003), Cunha (2003) e Albalak (2003) identifi-
caram contaminação infantil em populações próximas a fundições
de chumbo, ainda que em alguns casos estas estivessem desativadas.
Em estudos conduzidos por Paoliello & Chasin (2003), o chumbo
encontrado em peitoris de janelas, no chão e em brinquedos e o há-
bito de levar a mão à boca foram indicados como preditores signifi-
cativos de níveis de chumbo no sangue de crianças contaminadas
que moram próximo a uma fundição de baterias.

O chumbo absorvido por qualquer via, em decorrência das vá-
rias formas de exposição citadas anteriormente, entra na circulação
sanguínea, sendo a determinação de sua quantidade no sangue um
biomarcador da exposição ao metal, norteando investigações cientí-
ficas. O diagnóstico de intoxicação por chumbo pode ser também
constatado por exames de sangue e urina, técnicas de raio-fluores-
cência, tomografia computadorizada, entre outros. A eliminação
desse metal pelo organismo é extremamente lenta (até dez anos para
sua total eliminação), mesmo com a ausência de chumbo no ambiente
e tratamento específico (Malta et al., 2000).

As crianças, principalmente as oriundas das zonas urbanas de
países em desenvolvimento, estão mais propensas ao envenenamento
por chumbo devido a sua vulnerabilidade orgânica e por entrarem
em contato com diferentes fontes do metal. Em 1994, calculou-se
que 80% das crianças de três a cinco anos de idade e 100% dos meno-
res de dois anos teriam níveis de saturnismo superiores a 10 µg/dl,
segundo o Center of Disease Control and Prevention (CVE, 2002). 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 de-
vido à absorção do chumbo. Cada vez mais têm-se indícios de que
quando o corpo da criança contém chumbo, ainda que seja em pe-
quenas quantidades, as primeiras etapas de seu crescimento físico e
mental podem sofrer transtornos, assim como em etapas posterio-
res, interferindo em sua capacidade intelectual e em seu rendimento
acadêmico; além disso, a presença desse metal no organismo está
altamente associada a comportamentamentos como agressividade e
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delinquência. Desse modo, a contaminação por chumbo não é ape-
nas um problema ambiental, mas constitui também um problema
social (Mello-da-Silva & Fruchtengarten, 2005).

Os efeitos do chumbo para a população em geral e para aquela ex-
posta ocupacionalmente são os mesmos para adultos e crianças, mas a
suscetibilidade é diferente entre os dois grupos. As crianças e as ges-
tantes são mais vulneráveis aos efeitos do chumbo por razões neuroló-
gicas, metabólicas e comportamentais, absorvendo mais de 50%, en-
quanto 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 importantes distúrbios biológicos e neurológicos. A maior
vulnerabilidade para a contaminação do chumbo pelas crianças se
deve ao fato de: a) o consumo por quilo de peso ser maior do que nos
adultos; b) com maior frequência, as crianças colocam na boca objetos
que estão no chão; c) a absorção do chumbo pelo organismo da crian-
ça ser maior do que a do adulto; e d) as crianças pequenas, pelo desen-
volvimento rápido e constante, tornam-se mais vulneráveis aos efei-
tos do chumbo (Yule & Lannsdown, 1993).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera aceitável a
concentração de chumbo no sangue inferior a 10 µg/dl para mulhe-
res grávidas e crianças (CVE, 2002; Moreira & Moreira, 2004). Os
referenciais de avaliação utilizados foram os índices propostos pelo
Center for Disease Control – CDC (1992), indicando que níveis me-
nores que 9,9 µg/dl são considerados seguros e as crianças não são
consideradas intoxicadas. Com níveis de chumbo no sangue acima
de 10 µg/dl, a criança é considerada contaminada. Indicam-se
reavaliações frequentes e programas de estimulação ambiental. Aci-
ma de 20 µg/dl, a criança deve passar por procedimentos de
desintoxicação, incluindo a quelação (Lidsky & Schneider, 2006).

As consequências do efeito do chumbo sérico sobre o QI de crian-
ças pequenas têm sido estimada como uma perda média de dois a
três pontos para nível de chumbo no sangue em torno de 20 µg/dl,
comparativamente com níveis até 10 µg/dl (CDC, 2004). Tong et
al. (2000) investigaram os efeitos do chumbo sobre o desempenho
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intelectual de crianças contaminadas. Os resultados mostraram que
a relação é inversa entre o QI das crianças e a média de concentração
de chumbo no sangue (PbB) e diverge entre os gêneros, sendo mais
pronunciada em meninas do que em meninos na idade avaliada, mas
não é estatisticamente significativa.

O efeito adverso da intoxicação por chumbo na infância, anali-
sado sob uma perspectiva neuropsicológica clínica, comprova que
tal intoxicação acarreta, em longo prazo, efeitos negativos experien-
ciados pelos pacientes, como rebaixamento e prejuízo neurocognitivo
no desenvolvimento (Lidsky & Schneider, 2006; Bellinger, 2000).

No Brasil, a partir da identificação de uma população infantil
contaminada acidentalmente por chumbo, alguns estudos foram rea-
lizados com o objetivo de avaliar possíveis efeitos dessa contamina-
ção. Os resultados apontaram para uma relação entre a presença de
chumbo no sangue e variáveis como: atraso no desenvolvimento
(Alves et al., 2003; Rodrigues et al., 2003; Troijo et al., 2004; Troijo,
2007; Rodrigues & Carnier, 2007), dificuldade de atenção e discri-
minação de estímulos (Dascânio et al., 2004), baixo desempenho
intelectual (Correia et al., 2005; Amaral, 2005; Ribeiro, 2007), fra-
casso escolar (Rodrigues et al., 2004; Capellini et al., 2008) com com-
prometimento emocional (Neme et al., 2009) e associado a variáveis
demográficas (Dascânio & Valle, 2009; Melchiori et al., 2010). Dian-
te disso, diferentes autores enfatizaram a importância da avaliação
do desenvolvimento infantil como um todo e do ambiente que cerca
a criança, fatores que podem acelerar ou retardar esse processo (Bee,
1997; Papalia et al., 2006).

O desenvolvimento infantil é um processo contínuo e as mudan-
ças qualitativas e quantitativas pelas quais as crianças passam no
decorrer do tempo não acontecem isoladamente. Certos princípios
do desenvolvimento aplicam-se a todas as crianças e proporcionam
parâmetros de orientação na interpretação de comportamentos, como
as diferenças individuais e os períodos críticos e de desenvolvimen-
to ordenado. Assim, diferentes tipos de comportamento são impor-
tantes no ciclo vital. À medida que a criança cresce, podemos obser-
var mudanças em alguns aspectos do desenvolvimento, mais do que
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em outros que, muitas vezes, se sobrepõem e interagem entre si du-
rante toda a vida, uma vez que o desenvolvimento de uma área afeta
o desenvolvimento de outra (idem, ibidem).

O desenvolvimento se dá em sua relação com o ambiente, sem
desconsiderar os limites biológicos, sendo o comportamento molda-
do por diferentes processos de aprendizagem. Entre os aspectos que
podem promover o desenvolvimento da criança, a escola pode ser
considerada um fator protetivo. Poletto & Koller (2008), estudando
aspectos protetivos e de risco para o desenvolvimento humano, ana-
lisaram contextos ecológicos diversos. Entre eles, identificaram, nos
estudos revisados, a escola como fator de proteção ao desenvolvimen-
to infantil. Para Lisboa (2005), a escola, além de possibilitar o desen-
volvimento cognitivo, pode promover a autoestima e autoeficácia dos
estudantes e suas habilidades sociais, influenciando o relacionamen-
to entre o grupo. Silva et al. (2008), em um estudo sobre varáveis que
têm impacto sobre o desenvolvimento infantil, revisaram pesquisas
que indicam que desde os primeiros anos escolares o desempenho
escolar está associado com o envolvimento da família.

D’Avila-Bacarji et al. (2005) desenvolveram um estudo que apon-
ta também que o envolvimento dos pais, analisado em termos de inte-
resse em participar ativamente da vida escolar dos filhos, foi positiva-
mente associado com o bom desempenho escolar. Vendrúsculo &
Matsukura (2007) também analisaram a participação do suporte fa-
miliar como fator protetivo para o desenvolvimento infantil compa-
rando crianças de escolas públicas e privadas.

A utilização de escalas para avaliar o desenvolvimento de crianças
tem se mostrado útil na medida em que dá parâmetros para compara-
ção com seus pares de mesma idade cronológica. Dentre as várias es-
calas de desenvolvimento utilizadas para detecção de distúrbios do
desenvolvimento infantil, destaca-se o Inventário Portage Operacio-
nalizado (IPO), descrito por Williams & Aiello (2001). O IPO forne-
ce uma visão global do desenvolvimento da criança dividindo-o em
cinco grandes áreas: cognição, desenvolvimento motor, linguagem,
socialização e autocuidado, possibilitando a detecção de áreas que de-
vem ser objeto de intervenção. Prevê, inclusive, avaliações sequen-
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ciais como forma de monitorar o desenvolvimento da criança a partir
da introdução de procedimentos de intervenção (idem, ibidem).

Observar se a contaminação por chumbo está afetando o desem-
penho cognitivo associado à possibilidade de frequência à escola
permitiria avaliar se a estimulação ambiental sistemática, especial-
mente a oferecida pela educação infantil, diminuiria os possíveis
danos de desenvolvimento atribuídos ao chumbo pela literatura da
área. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi analisar os efeitos do
chumbo e os da frequência à escola sobre o desenvolvimento geral e
em áreas específicas de crianças de quatro a cinco anos de idade com
nível de chumbo acima de 10 µg/dl, comparando-os com crianças
com nível de chumbo abaixo de 5µg/dl, frequentando a escola, oriun-
das de condições socioeconômicas semelhantes.

Método

Os procedimentos metodológicos deste estudo atendem às nor-
mas éticas em pesquisa com seres humanos e foi realizada mediante
aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da Unesp,
campus de Bauru. Os pais e responsáveis receberam informações
sobre a participação das crianças e assinaram termo de autorização e
participação voluntária.

Participantes

O estudo foi realizado com 49 crianças, entre quatro a cinco anos
de idade, com história de exposição ambiental ao chumbo e conta-
minação comprovada ou não por exames de sangue, divididas em
dois grupos: Grupo 1: Grupo de Crianças Contaminadas (GCC),
composto por 33 crianças com nível de chumbo no sangue acima de
10 µg/dl, de ambos os sexos, subdividido em dois subgrupos quan-
to à frequência à escola – 19 (39%) crianças contaminadas por chum-
bo que frequentavam a pré-escola (GCC1) e 14 (29%) crianças con-
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taminadas por chumbo que não estavam frequentando a pré-escola
(GCC2). Grupo 2: Grupo de Crianças Não Contaminadas (GCNC),
com nível de chumbo no sangue abaixo de 5µg/d, composto por 16
(32%) crianças que frequentam a pré-escola e também residentes na
área de contaminação. No GCC, nove crianças eram meninas (27%)
e 24, meninos (73%). Quanto à escolaridade dos participantes do
GCC, 58% frequentam a escola, o GCC1, sendo cinco meninas (15%)
e 14 (43%) meninos, e 42% não frequentam a escola, o GCC2, sendo
quatro meninas (12%) e dez meninos (30%). O GCNC era formado
por 16 crianças consideradas não contaminadas por apresentarem
nível de chumbo abaixo de 5µg/dl no sangue, expostas às mesmas
condições ambientais e de nível socioeconômico semelhante às crian-
ças do GCC. Considerando a distribuição por gênero, a maioria é
do sexo masculino (62,5%) nesse grupo.

Os participantes foram selecionados a partir de uma demanda já
identificada de 832 crianças de zero a 12 anos, de ambos os sexos,
que foram avaliadas a partir do acidente ambiental ocorrido em
Bauru, estado de São Paulo. Todos os integrantes dos grupos resi-
diam no mesmo bairro, oriundos, portanto, de condições socioeco-
nômicas semelhantes.

Materiais

Utilizou-se para a avaliação do desenvolvimento o IPO (Williams
& Aiello, 2001). Foram utilizados protocolos para anotação dos com-
portamentos e folhas de registro resumo das respectivas áreas espe-
cíficas do desenvolvimento. Os protocolos para anotação dos com-
portamentos avaliados pelo IPO permitem obter dados nas cinco
áreas: socialização, linguagem, desenvolvimento motor, cognição e
autocuidado. São utilizados nas idades correspondentes à idade cro-
nológica da criança e das idades próximas, até que o critério preesta-
belecido pelo instrumento seja alcançado. Para a aplicação do IPO
foram utilizados brinquedos específicos e materiais pedagógicos (fo-
lhas, tesoura, lápis preto e colorido, massa de modelar, giz de cera,
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livros de história, gravuras, jogos, entre outros), organizados e acon-
dicionados em caixas para cada faixa etária, permitindo o transporte
de todo o material de acordo com o local de aplicação. Também fo-
ram utilizadas folhas de registro para cada uma das cinco áreas do
IPO: cognição, que avalia a linguagem receptiva e o estabelecimen-
to de relação de semelhanças e diferenças; socialização, que avalia
habilidades relevantes na interação com as pessoas; autocuidados,
que avalia a independência para o alimentar-se, vestir-se, banhar-se
etc; linguagem, que avalia o comportamento verbal expressivo; e
desenvolvimento motor, que avalia os movimentos coordenados por
pequenos e grandes músculos.

Procedimento

O procedimento de coleta foi o mesmo para os dois grupos (GCC
e GCNC). Para a aplicação do IPO, inicialmente, o aplicador pro-
movia diálogos e ações facilitadoras para a interação positiva e de
confiança com a criança a ser avaliada. 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 es-
tranho ou com pessoas estranhas, serviam também como informan-
tes. 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 continuidade 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, que incluía a aplicação de protocolos em
idades acima e abaixo da idade da criança até que 15 acertos conse-
cutivos tivessem sido observados nas idades anteriores, e 15 erros,
nas idades posteriores.

A avaliação das respostas dadas pela criança e a elaboração do
resultado final foram realizadas segundo as diretrizes propostas no
manual, para posterior descrição e análise conjunta. Os dados foram
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descritos a partir dos pontos obtidos pela média das crianças de cada
grupo e organizados a partir das variáveis, como frequência à escola,
nível de chumbo etc., e analisados estatisticamente utilizando-se a
prova estatística de Mann-Whitney, com índice de significância no
nível de 5%. Os resultados do IPO foram avaliados também por meio
da análise de cada uma das áreas e do resultado total e correlaciona-
dos (Kruskal-Wallis Test) com a frequência ou não à pré-escola. A
análise estatística foi realizada com o auxílio do Statstical Software
Minitab, versão 13.

Resultados

Pela vulnerabilidade das crianças à contaminação do chumbo,
este estudo foi proposto objetivando avaliar possíveis efeitos desse
metal no desenvolvimento geral e em cinco áreas específicas – de-
senvolvimento motor, linguagem, autocuidado, cognição e sociali-
zação – de dois grupos de crianças expostas aos efeitos desse metal
no sangue, de crianças contaminadas (PbB > 10 µg/dl) frequentan-
do ou não a pré-escola, e outro da mesma faixa etária, mas com outro
nível de chumbo (PbB < 5µg/dl), frequentando a escola. Optou-se
por destacar o desempenho dos grupos avaliados em cognição, por
tratar-se da área de desenvolvimento que está diretamente ligada aos
conteúdos acadêmicos.

A influência da escola no GCC

O desenvolvimento geral, obtido a partir da somatória de todas
as áreas, de crianças do GCC1 (com nível de chumbo acima de 10
µg/dl e que frequentam a pré-escola) foi comparado com o das que
não frequentam (GCC2). Foi também comparado com o desempe-
nho esperado para essa faixa etária. Os resultados mostraram que o
GCC1 apresentou, como média do desempenho obtido, 451,4 pon-
tos, e o GCC2, 398,9 pontos, sendo que o total de pontos esperado
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no IPO era de 444 pontos para a idade avaliada. Análise estatística
apontou que a diferença entre o GCC1 (com escola) e o GCC2 (sem
escola) foi significativa (0,025).

Encontramos diferenças também ao comparar o desenvolvimento
do grupo de crianças contaminadas por chumbo com escolaridade
(GCC1) com as sem escolaridade (GCC2) nas cinco áreas avaliadas
pelo IPO, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Desempenho no IPO por áreas do desenvolvimento do GCC1 (com escola) e
do GCC2 (sem escola).

Há diferenças significativas (P < 0,05) entre os desempenhos nas
seguintes áreas de desenvolvimento: desenvolvimento motor, lin-
guagem, socialização, cognição, como também na média geral entre
os dois grupos, segundo o Mann-Whitney Test (Tabela 1).

Destacando o desempenho na área de cognição das crianças do
GCC1, para o grupo contaminado com escola o valor obtido foi de
79,1, enquanto do GCC2, sem escola, o obtido foi de 60,1, sendo
que para essa faixa etária o esperado é 86. O GCC2, com escola,
apresentou um decréscimo de 6,9 pontos na média, e o GCC1, sem
escola, 25,9 pontos na média, abaixo do esperado.
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Tabela 1 – Análise estatística comparando os participantes do GCC
com escola (GCC1) e sem escola (GCC2).

GCC1 121,4 86,3 89,3 75,3 79,1 451,4
GCC2 112,6 74,9 82,7 68,4 60,1 398,9
Valor P 0,025 0,006 0,152 0,0014 0,0001 0,0025
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Outra análise possível dos efeitos do chumbo no desenvolvimento
infantil é a comparação de seu desempenho considerando o nível de
plumbemia. Para a análise foram considerados a média do grupo, e
as crianças foram divididas em abaixo (< 17,1) e acima (> 17,1) da
média. Considerando o desempenho no IPO do GCC1 e do GCC2
com nível de chumbo < 17,1 µg/dl, observa-se na Tabela 2 que a
diferença só foi significativa para linguagem (0,0405). Todavia, po-
demos considerar significativa também em cognição (0,067), ainda
que com valor maior que 0,05.

Tabela 2 – Análise estatística comparando nível de plumbemia <
17,1µg/dl dos participantes do GCC1 (com escola) e do GCC2 (sem
escola) e o desempenho por áreas no IPO.

GCC 2 (N = 07) 113,8 76,6 84,7 69,71 63,4 408
GCC 1 (N = 13) 117,2 84,3 88,3 73,46 70,8 433
Valor P* 0.3495 0.0405 0.155 0.155 0.067 0.067
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A Tabela 3 mostra o desempenho no IPO do GCC1 e do GCC2
com nível de chumbo > 17,1µg/dl. Observou-se que houve dife-
rença significativa entre as crianças contaminadas com escola e sem
escola em desenvolvimento motor, socialização, cognição e no de-
sempenho geral.

Tabela 3 – Análise estatística comparando nível de plumbemia >
17,1µg/dl dos participantes do grupo GCC1 (com escola) e do
GCC2 (sem escola) e o desempenho por áreas no IPO.

GCC 2 (N = 07) 111,4 73,29 80,71 67,14 56,86 389,4
GCC 1 (N = 13) 130,5 90,67 91,33 79,17 80,33 472
Valor P* 0,01 0,11 0,117 0,025 0,005 0,004
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Comparando o desempenho do GCC1 com o GCNC

Os Grupos GCC1 e GCNC têm como característica comum a
ida à escola. Comparando o desenvolvimento geral, observa-se que
o GCC1, de crianças contaminadas com escola, apresentou desem-
penho acima do esperado e ligeiramente superior ao GCNC, sem
contaminação e com escola. Porém, a diferença observada não foi
estatisticamente significante (Figura 2).

Quando comparamos por áreas de desenvolvimento avaliadas
pelo IPO, os dois grupos também não apresentaram diferenças esta-
tisticamente significativas (P > 0,05), segundo o Mann-Whitney Test.

A Figura 3 mostra o desempenho do GCC1 e do GCNC, quan-
do comparados pelas áreas de desenvolvimento avaliadas pelo IPO:
autocuidado, cognição, desenvolvimento motor, linguagem e socia-
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lização. Nas áreas de desenvolvimento motor e socialização, o de-
sempenho de ambos os grupos está acima do esperado. Em lingua-
gem, o GCNC está abaixo, e o GCC1, acima. Em autocuidado apre-
sentam os mesmos escores, muito próximos do esperado.

Figura 2 – Desempenho geral no IPO do GCC1 e do GCNC.

Figura 3 – Desempenho nas áreas do IPO do GCC1 e do GCNC.

Destacando a área de cognição, observamos que ambos estão
abaixo do esperado. Porém o GCC1 apresentou 6,9 pontos de de-
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créscimo em relação ao esperado, enquanto o GCNC, 11,9. Toda-
via, comparando o GCC1 e o GCNC observa-se que a média dos
grupos não é estatisticamente significativa (P > 0,05), segundo o
Mann-Whitney Test.

Comparando o desempenho do GCC2 com o GCNC

Comparando o desenvolvimento geral do CCC2 com o GCNC,
encontramos a média obtida pelo GCC2 (398,9) abaixo do esperado
em relação à média do GCNC (446,8), sendo que este último está
acima do esperado (444).

Analisando o desenvolvimento por área, observamos que o
GCC2 apresenta desempenho inferior ao GCNC em todas as áreas
avaliadas, conforme mostra a Figura 4. Análises estatísticas mostra-
ram que o desempenho do GCC2 na média geral e nas áreas de de-
senvolvimento motor, socialização e cognição foi estatisticamente
significativo (P > 0,05), segundo o Mann-Whitney Test. Conside-
rando que a linguagem tem relevância na análise do desenvolvimento
infantil, influenciando as demais aquisições, é possível considerar a
diferença observada (0,07) como também estatisticamente signifi-
cante (Tabela 4).

Figura 4 – Desempenho nas áreas do IPO do GCC2 e do GCNC.
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Destacando a área de cognição, quando comparados o GCC2 e o
GCNC, observa-se que a diferença entre os grupos é estatisticamente
significativa (Tabela 4). Quando comparamos o desempenho do
GCC2 (60,1 pontos), observa-se uma diferença de 25,9 pontos em
relação ao esperado (86), e o GCNC (74,1 pontos) apresenta uma
diferença de 11,9 pontos. Os dois grupos estão abaixo do esperado na
área de cognição, mas a defasagem maior do GCC2 deve ser enfatizada.

Tabela 4 – Análise estatística comparando os participantes do GCC2
com os do GCNC.

Confirmando as comparações anteriores entre os dois grupos de
crianças expostas ao chumbo (GCC1 e GCC2) com o grupo daque-
las consideradas não contaminadas (GCNC) por meio do Kruskal-
Wallis Test, comprovamos os dados anteriormente citados como es-
tatisticamente significativos, conforme mostra a Tabela 5.

Tabela 5 – Análise estatística utilizando o Kruskal-Wallis Test, com-
parando os participantes do GCC1 e do GCC2 com os do GCNC.

GCC2 112,64 74,93 82,71 75,26 74,10 451,4
GCNC 121,56 83,75 89,50 78,44 60,10 446,9

Valor P*  0,034 0,070 0,142 0,002 0,004 0,003
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Qui-quadrado 5,377 6,935 2,847 9,900 10,671 10,671
Asymp.Sign 0,068 0,031 0,241 0,007 0,005 0,006
Valor P* 0,034 0,015 0,12 0,003 0,002 0,003
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Discussão

As crianças do GCC foram divididas em dois grupos: GCC1,
que frequentavam a escola, e GCC2, que não frequentavam a es-
cola. Considerando que todas as crianças estavam contaminadas
por chumbo, as diferenças de desempenho poderiam ser atribuí-
das à escola. Tais diferenças foram observadas em todas as áreas,
com exceção de autocuidado. Em uma análise mais refinada, com-
parando as crianças com níveis de chumbo mais alto e mais baixo,
frequentando ou não a escola, os resultados indicaram que as crian-
ças sem escola e com nível de chumbo mais alto apresentaram di-
ferenças significativas em desenvolvimento motor, socialização e
cognição, e que as crianças com nível de chumbo mais baixo tam-
bém apresentaram diferenças significativas em linguagem e
cognição, reforçando a probabilidade de efeitos nefastos do chumbo
no desenvolvimento infantil mesmo em níveis próximos ao consi-
derado como aceitável para crianças. Pode-se afirmar que a fre-
quência à escola minimiza os efeitos do chumbo, confirmando as
críticas de alguns autores sobre a importância de se considerar va-
riáveis específicas relacionadas à educação da criança, entre outras,
pela importância do impacto social exercido pelos níveis de chum-
bo no organismo e por este afetar negativamente o funcionamento
intelectual das crianças em diversas dimensões (Kaufman, 2001).

Alguns estudos têm mostrado que o progresso escolar está di-
retamente associado à participação dos pais nas atividades escola-
res (Marturano, 1999; Silva et al., 2008; D’Avila-Bacarji et al.,
2005). O presente estudo não avaliou como os pais participam da
vida escolar dos filhos, porém colocá-los na escola pode significar
interesse daqueles pelo desenvolvimento dos filhos, considerando
o número de crianças do mesmo bairro, da mesma faixa etária, mas
ainda fora da escola. É importante considerar que a escola é dis-
tante do bairro e implica atravessar uma rodovia de pista dupla sem
passagem para pedestres.

Ainda analisando os efeitos da escola, comparando os desem-
penhos no IPO do GCC1 e do GCNC, ainda que os dois apre-
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sentassem desempenho abaixo do esperado em cognição, obser-
vou-se que o GCC1 foi melhor em pelo menos duas das áreas ava-
liadas, apontando para o papel da escola no desenvolvimento ge-
ral das crianças. Isso foi confirmado quando se comparou o
desempenho do GCC2 com o do GCNC, em que as diferenças
foram maiores e estatisticamente significativas nas áreas de desen-
volvimento motor, socialização, cognição e na média geral. A es-
cola pode representar um importante suporte social na superação
de déficits cognitivos encontrados em crianças com exposição ex-
cessiva ao chumbo. Alguns estudos relacionaram indiretamente
esses déficits a características socioeconômicas e demográficas, mas
outros sugerem que crianças com baixo nível socioeconômico fa-
miliar estariam mais vulneráveis aos efeitos desse metal, já que seu
desenvolvimento neuropsicológico estaria comprometido pelas
desvantagens sociais. Todavia, esses resultados não foram consis-
tentes, gerando uma preocupação metodológica maior ao analisar
essas variáveis (Tong et al., 1998; Koller et al., 2004; Lidsky &
Schneider, 2006).

Considerações finais

Os efeitos adversos da exposição ao chumbo na infância e suas
consequências no desenvolvimento cognitivo e comportamental têm
sido observados em algumas pesquisas recentes realizadas no exte-
rior e no Brasil, mas identificamos poucas pesquisas focadas na re-
percussão da contaminação para a população infantil e voltadas para
os diferentes aspectos do desenvolvimento e os efeitos de variáveis
ambientais, como, por exemplo, a escola.

As análises permitiram identificar o desenvolvimento global e
o desempenho do grupo de crianças contaminadas e não contami-
nadas, e as comparações feitas apontaram a importância da escola,
como ambiente de apoio que proporciona qualidade e quantidade
de estímulos para uma população que vive em condições socioeco-
nômicas precárias, somadas a poluição ambiental e a baixa quali-
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dade do ambiente, fatores que colocam em risco o desenvolvimen-
to dessas crianças.
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