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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo avaliar, em seres humanos, se a exposição ao mercúrio
acarreta alterações no estado nutricional relativo ao selênio que possam interferir na
ativação do hormônio tireoidiano T3. Estas alterações poderiam ocorrer pela redução
da disponibilidade do selênio, uma vez que este mineral é considerado um fator
protetor contra a intoxicação pelo mercúrio, realizando ligações com o metal e desta
forma, inibindo sua absorção; e portanto, a conversão do hormônio tiroidiano T4 em T3
poderia ser prejudicada, tendo em vista que é dependente de selenoproteínas. Alguns
estudos têm avaliado a relação entre mercúrio e selênio na população brasileira, no
entanto, não têm observado qual o efeito desta interação nos hormônios tiroidianos. A
importância deste estudo está em detectar se existem estas alterações, e se elas
forem observadas, sugerir formas de melhorar o estado nutricional relativo ao selênio,
para minimizar a contaminação por mercúrio e os problemas acarretados pela redução
dos níveis circulantes do hormônio tiroidiano ativo. Nesta pesquisa foram formados
três grupos, um em Cubatão, um em Novo Airão na região amazônica e, como grupo
controle, um em São Paulo. Foi observado que os grupos de Cubatão e São Paulo
não se encontram em risco de intoxicação por mercúrio. Já o grupo formado em Novo
Airão apresentou teores altos do metal. A ingestão de selênio em todos os grupos
apresentou índices de inadequação de consumo acima dos 30%, no entanto, todos se
apresentaram adequados em relação aos parâmetros bioquímicos do mineral, e
também em relação às concentrações dos hormônios tireoidianos. Nesta pesquisa foi
observado que na região amazônica, apesar dos valores elevados de mercúrio, este
não provocou efeito no estado nutricional relativo ao selênio e no metabolismo normal
dos hormônios tireoidianos. Mais estudos são necessários para que a dinâmica entre
selênio e mercúrio seja completamente elucidada, principalmente em regiões onde
possa ocorrer exposição aguda ao metal, onde se acredita que as consequências
dessa exposição seriam deletérias sobre o status do mineral e suas funções.
Palavras-chave: selênio, mercúrio, hormônios tireoidianos, avaliação nutricional.
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ABSTRACT
The aim of this work was to assess, in human beings, if mercury exposure may
lead to changes in selenium status that may interfere with the conversion of
active thyroid hormone T3. Changes in selenium status could occur for a
reduction in its bioavailability, once the mineral is considered as a protection
factor against mercury intoxication, by bounding to the metal and inhibiting its
absorption, and so disturbing the conversion of T4 to T3, witch is dependent on
selenoproteins. Some researches have assessed the relationship between
mercury and selenium in Brazilian population, but these studies did not
observed the effects of this interaction in the thyroid hormones concentrations.
This research is important because it might detect if there is such interaction,
and if it is observed, may suggest viable ways to ameliorate selenium status,
reduce mercury contamination risk and the problems that might occur due to
reduction on active thyroid hormones concentration. For this research three
groups were formed, one in the city of Cubatão, one in Novo Airão in the
amazon region, and, as a control group, one in São Paulo city. Is has been
observed that the groups of Cubatão and São Paulo are not in risk for mercury
intoxication. However, in Novo Airão, the levels of Mercury found were high.
Analysis of selenium intake in all groups show that in all of than inadequate rate
intake was over 30%, however, in every group biomarkers for selenium were
adequate, as well as the thyroid hormone levels. Hence, this study observed
that in Amazon region, in spite of high mercury levels, there is no effect in
selenium status and in the thyroid hormone. Further investigations are needed
to fully elucidate mercury and selenium interaction, especially in regions were
an acute exposure to the metal might happen, when the consequences of this
mey be deleterious to selenium status and its functions.
Keywords: selenium, mercury, thyroid hormones, nutritional assessment.
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