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<<NOTA AO APRESENTADOR:  Por favor, adicione detalhes de data, hora, local e 
patrocinador do encontro para o qual se está usando esta apresentação no espaço 
indicado.>>

<<NOTA AO APRESENTADOR: Este é um conjunto de slides a partir do qual o 
apresentador deve selecionar os mais relevantes para usar na apresentação específica. 
Esses slides abordam muitas faces do problema. Apresente apenas os slides que se 
aplicam mais diretamente à situação da região. >>

Esta apresentação irá tratar de micotoxinas e outras toxinas e suas ligações com doenças em 
crianças.
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<<LER SLIDE>>

A maioria dos estudantes de medicina aprendem muito pouco sobre micotoxinas durante sua 
formação. Ao contrário dos estudantes de medicina veterinária, que frequentemente aprendem muito 
sobre micotoxinas porque  elas são conhecidas por afetar a saúde e desenvolvimento de cavalos, 
vacas e outros animais que comem grãos mofados. No entanto, seus efeitos sobre os seres 
humanos estão sendo cada vez mais reconhecidos.

Micotoxinas 

OBJETIVOS DE APRE DIZAGEM 

♦:♦ Compreender que a exposição a micotoxinas 
está associada a algumas doenças em 
crianças 

♦:♦ Descrever as vias de exposição a micotoxinas 

♦:♦ Considerar algumas opções para prevenção 
de doenças associadas a estas toxinas 
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Micotoxinas 

ROTEIRO 

❖ Caso clínico 

❖ Vias de exposição 

❖ Toxinas relacionadas a doenças 

♦:♦ Diagnóstico e tratamento 

♦:♦ O papel das mudanças climáticas 

♦:♦ Prevenção, reabilitação, educação 

♦:♦ Papel do profissional de saúde 
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Esta é a história desse surto escolar: em 23 de março de 1998, um departamento de saúde dos EUA 
recebeu um relatório que alunos do ensino fundamental de uma escola ficaram doentes após comer 
a merenda escolar. Autoridades de saúde coletaram a comida e a história da doença de 452 (77%) 
dos 584 alunos. O caso foi definido por náuseas, cólicas abdominais, vômitos ou diarreia em uma 
pessoa dentro de 24 horas após comer a merenda escolar em 23 de março. Dos 452 alunos, 155 
(34%) desenvolveram doença que se encaixava na definição de caso.

Os sintomas mais comumente relatados foram náusea, dor de cabeça, cólica abdominal, vômito e 
diarreia. O período médio de incubação foi de aproximadamente 15 minutos (intervalo: 5-25 minutos) 
e a duração média da doença foi de 4,5 horas (intervalo: 10 minutos-8 horas). 

De outubro de 1997 a outubro de 1998, 16 surtos de doenças gastrointestinais associadas à ingesta 
de burritos ocorreram nos EUA (na Flórida, Geórgia, Illinois, Indiana, Kansas, Dakota do Norte e 
Pensilvânia). Todos, exceto um surto, ocorreram em escolas e a maioria das aproximadamente 
1.700 pessoas afetadas eram crianças.

Ref:
•Centers for Disease Control and Prevention. Outbreaks of gastrointestinal illness of unknown 
etiology associated with eating burritos. In: Morbidity and Mortality Weekly Report. U.S. CDC, 1999, 
48(10):210-3. 
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CASO CLÍNICO: SURTO NA ESCOLA 

155 de 452 crianças do ensino 
fundamental nos EUA ficaram doentes 
15 minutos após comer a merenda da 
escola 

Sintomas predominantes: 

■ cólicas abdominais em 88% 

■ vômito em 62% 

■ dor de cabeça em 62% 

■ náusea em 39% 
OMS 
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De outubro de 1997 a março de 1998, os burritos fornecidos em três locais de surto de doença 
gastrointestinal foram rastreados levando a empresa A, e de maio a outubro de 1998, burritos de 
outros 13 focos de surto rastreados levaram a empresa B. Três surtos estavam ligados ao frango e 
feijão, salsicha de carne de porco e ovos dos burritos; os outros 13 estavam ligados à carne bovina e 
ao feijão “malhado” dos burritos. Todos os burritos tinham tortillas feitas com farinha de trigo. Os 
burritos foram distribuídos congelados e pré-embalados, exceto na Flórida, onde o recheio foi 
preparado no local.

Os principais sintomas foram náuseas, dores de cabeça, cólicas abdominais e vômitos, começando 
tipicamente dentro de 60 minutos após a ingesta dos burritos e com duração inferior a 24 horas. 
Ninguém foi hospitalizado.

Ref:
•Centers for Disease Control and Prevention. Outbreaks of gastrointestinal illness of unknown 
etiology associated with eating burritos. In: Morbidity and Mortality Weekly Report. U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention, 1999, 48(10):210-3. 

Micotoxinas 

CASO CLÍNICO: HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL 

❖ Quem mais está doente? -----~ Muitos colegas 

❖ Quando os sintomas começaram? ---+ Às 12:30 de hoje 

♦:♦ Onde os sintomas começaram? --) No refeitório 
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Em um estudo caso-controle em uma escola, oito (57%) de 14 pacientes do grupo caso e cinco (13%) de 38 
crianças saudáveis comeram burritos (odds ratio {OR} = 8,8; IC: 95% (1,8-47,6)). Em outra escola, 11 (85%) de 
13 pacientes do grupo caso e 11 (33%) de 33 crianças saudáveis comeram burritos (OR = 11,0; IC: 95% (1,8-
87,6)). As tortillas usadas para fazer os burritos foram fornecidas pela empresa B; os recheios de carne bovina 
em uma escola e de carne bovina e feijão “malhado” de outra, foram feitos nas cozinhas das duas escolas.

Ref:
•Centers for Disease Control and Prevention. Outbreaks of gastrointestinal illness of unknown etiology 
associated with eating burritos. In: Morbidity and Mortality Weekly Report. U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention, 1999, 48(10):210-3. 
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CASO CLÍNICO: SURTO NA SCOLA 

❖ Doença ligada à ingesta de burritos no 
lanche escolar 

❖ O que você faria a seguir? 

? ? ? • • • 

6 
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Para o diagnóstico diferencial de doenças transmitidas por alimentos com esse curto período de incubação, cada um dos seguintes deve ser considerado:
1. Staphylococcus aureus (pelas toxinas pré-formadas)
2. Bacillus cereus (toxina emética)
3. Metais pesados (cobre, estanho, cádmio, ferro, zinco)
4. Toxinas naturais (como a vomitoxina)
O curto período de incubação sugere que uma toxina pré-formada ou outro agente de curta atuação sejam a causa da doença. Agentes possíveis incluem toxinas 
bacterianas (por exemplo, enterotoxinas do Staphylococcus aureus e toxina emética do Bacillus cereus); micotoxinas (por exemplo, desoxinivalenol {DON}, acetil-
desoxinivalenol e outros tricotecenos), traços de metais, íons não-metálicos (por exemplo, flúor, bromo e iodo), toxinas de plantas (por exemplo, alcaloides como 
solanina, opiáceos, ipeca e ergot; lecitinas como fitohemaglutinina e glicosídeos), pesticidas (por exemplo, piretrinas, organofosforados e hidrocarbonetos clorados), 
aditivos alimentares (por exemplo, bromato, glutamato, nitrito, salicilato, sorbato e sulfito), detergentes (por exemplo, detergentes aniônicos e aminas quaternárias), 
vitaminas lipossolúveis, fatores de degradação (por exemplo, aminas biogênicas, putrefação e ácidos graxos livres) ou toxinas desconhecidas. Doença sociogênica é 
uma explicação improvável com base no número diverso de locais onde os surtos tem sido relatados em um curto intervalo de tempo e ligados a somente duas 
empresas.
Toxina emética do Bacillus cereus e enterotoxina do Staphylococcus aureus são causas comuns de intoxicação alimentar, mas dor de cabeça não é, em geral, uma 
característica predominante e a maioria dos surtos relacionados a essas toxinas tem períodos de incubação de 2-4 horas, que é mais longo do que o observado 
nesses surtos. Amostras de alimentos de cinco surtos foram negativas para B. cereus e S. aureus por cultura e análise de toxina; testagem de alimentos desses 
mesmos surtos para alcaloides, aminas biogênicas e pesticidas também não identificaram o agente causal.
Alguns metais como cádmio, cobre, estanho e zinco podem irritar as membranas de mucosas e causar doença gastrointestinal após curtos períodos de incubação; no 
entanto, apenas alumínio elementar estava moderadamente elevado nas amostras de burrito e não há evidência de que ele cause esses sintomas. Várias toxinas de 
plantas, como fitohemaglutinina, podem sobreviver ao cozimento e causar sintomas gastrointestinais; no entanto, os surtos associados com fitohemaglutinina tem sido 
ligados a feijões vermelhos e não a feijão “malhado”.
Surtos com sintomas e períodos de incubação semelhantes aos descritos neste relatório tem ocorrido na China e na Índia, onde a doença tem sido associada ao 
consumo de produtos feitos com grãos contaminados por fungos. Esses fungos produzem micotoxinas tricotecenos termo-estáveis chamadas vomitoxinas. Na China, 
35 surtos afetando 7818 pessoas durante 1961-1985 foram atribuídos ao consumo de alimentos feitos com grãos mofados. Amostras de milho e trigo coletadas 
durante dois surtos tinham níveis mais altos de DON do que encontrados em outros momentos. Na Índia, em 1987, 97 pessoas consumiram produtos de trigo após 
fortes chuvas. DON e outras micotoxinas tricotecenos foram detectadas nos produtos com trigo e as toxinas extraídas causavam vômitos em testes de laboratório com 
filhotes. Altas doses de DON são conhecidas por causarem vômitos em porcos.

Refs:
•Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological profile for aluminum. Atlanta, Georgia: US Department of Health and Human Services, 
ATSDR, 1997: 21-32. 
•Bhat RV et al. Outbreak of trichothecene mycotoxicosis associated with consumption of mould-damaged wheat products in Kashmir Valley, India. Lancet, 1989, 1:35-
7. 
•Bullerman L. Fusaria and toxigenic moulds other than aspergilli and penicillia. In: Doyle MP, Beuchat LR, Montville TJ, eds. Food microbiology: fundamentals and 
frontiers. Washington, DC ASM Press, 1997: 419-34. 
•Centers for Disease Control and Prevention. Outbreaks of gastrointestinal illness of unknown etiology associated with eating burritos. In: Morbidity and Mortality 
Weekly Report. U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 1999, 48(10):210-3. 
•Food and Drug Administration (FDA). Industry advisory regarding deoxynivalenol (DON) in wheat: letter to state agricultural directors, et al. Rockville, Maryland: 
Associate Commissioner for Regulatory Affairs, FDA, 1993. 
•Holmberg SD, Blake PA. Staphylococcal food poisoning in the United States: new facts and old misconceptions. JAMA, 1984, 251:487-9. 
•Lund BM. Foodborne disease due to Bacillus and Clostridium species. Lancet, 1990, 336:982-6. 

Micotoxinas 

CASO CLÍNICO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Devido ao curto período de incubação, cada 
um dos seguintes deve ser considerado: 

♦:♦ Staphy/ococcus aureus (toxinas pré
formadas) 

♦:♦ Bacillus cereus (toxina emética) 
♦:♦ Metais pesados ( cobre, estanho, cádmio, 

ferro, zinco) 
♦:♦ Toxinas naturais (vomitoxina 

=deoxynivalenol (DON) 



•Luo XY. Outbreaks of mouldy cereal poisonings in China. In: Toxicology Forum and the Chinese Academy of Preventive Medicine. Issues in food safety. Washington, 
DC: Toxicology Forum, 1988:56-63. 
•Noah ND et al. Food poisoning from raw red kidney beans. BMJ. 1980, 281:236-7. 
•Robertson WO. Arsenic and other heavy metals. In: Haddad M, Winchester Jl, eds. Clinical management of poisoning and drug overdose. Philadelphia, Pennsylvania: 
WB Saunders Co, 1983. 
•Rotter BA et al. Toxicology of deoxynivalenol (vomitoxin). J Toxicol Environ Health. 1996, 48:1-34.
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O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos pediu que ambas empresas A e B iniciassem com recalls 
nacionais em tempo e, aproximadamente, 2 milhões de libras em burritos foram recolhidos ou retirados de 
distribuição. A empresa A e seu fornecedor de tortillas não estavam relacionados com a empresa B e seu 
fornecedor.

Ref:
•Centers for Disease Control and Prevention. Outbreaks of gastrointestinal illness of unknown etiology 
associated with eating burritos. In: Morbidity and Mortality Weekly Report. U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention, 1999, 48(10):210-3. 

Micotoxinas 

CASO CLÍNICO: SURTO NA ESCOLA 

❖ Burritos também estavam envolvidos em 
outros 15 surtos em 6 diferentes estados 

❖ 2 milhões de libras em burritos de duas 
companhias foram recolhidas por "recall" 

8 
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Investigações epidemiológicas foram feitas em surtos relacionados com burritos, que tinham recheio 
de carne ou de legumes envolto pela tortilla. Dados do surto na Flórida sugerem que o agente 
etiológico estava nas tortillas porque o recheio foi feito no local. Surtos associados com produtos 
feitos por duas empresas independentes que utilizaram diferentes fornecedores de tortillas sugerem 
que o agente estava em um ingrediente comum aos produtos feitos por ambas empresas. Não foram 
identificados fornecedores comuns de primeira linha; no entanto, se a fonte de quaisquer 
ingredientes foi dividida, isto não foi determinado.

Testes de laboratório feitos com amostras de burrito de alguns dos focos de surto nos EUA neste 
relatório detectaram deoxinivalenol em 0.3 partes por milhão, que estava dentro do nível informado 
como aceitável pela Food and Drug Administration de 1 ppm para produtos finais de trigo. No 
entanto, permanece a possibilidade de que uma micotoxina seja a causa, porque as crianças são 
mais suscetíveis à vomitoxina que os adultos, e o nível informado como aceitável foi estabelecido 
para adultos.

Ref:
•Centers for Disease Control and Prevention. Outbreaks of gastrointestinal illness of unknown 

Micotoxinas 

CASO CLÍNICO: SURTO NA ESCOLA 

❖ 1700 crianças do ensino fundamental em 6 
estados desenvolveram vômito 15 minutos a 2 
horas após comerem a merenda no refeitório 
da escola 

♦:♦ A comida do lanche (burritos) continha 0.3 ppm 
de vomitoxina 

9 



etiology associated with eating burritos. In: Morbidity and Mortality Weekly Report. U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention, 1999, 48(10):210-3. 
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Existem mais de 200.000 espécies de fungos, incluindo mofos, leveduras e cogumelos. Mais de 
100.000 espécies de mofos tem sido identificadas.

Pediatras estão familiarizados com cogumelos venenosos, como o Amanita, que podem ser 
consumidos por engano na caça de cogumelos.

Exposição a mofo pode ocorrer por ingesta, mas também por via inalatória de ar contaminado e 
contato dérmico com superfícies nas quais eles estão depositados.

Mofos são onipresentes no ambiente ao ar livre e podem entrar nas casas através de portas, janelas, 
sistemas de ar condicionado e sistemas de aquecimento e ventilação. Mofos se proliferam em 
ambientes que contem excesso de umidade, como em vazamentos no encanamento, telhados, 
paredes, urina de animais e vasos de plantas. Os mofos mais comumente encontrados dentro de 
casa são Cladosporium, Penicillium, Aspergillus e Alternaria. Se uma construção permanecer muito 
úmida por um longo período, outros mofos que tem necessidades de água mais elevadas, incluindo 
espécies de Stachybotrys e Trichoderma, podem crescer.

Refs:
•Etzel RA et al. Indoor mold and children's health. Environmental Health Perspectives, 1999, 
107(Suppl)3:463. 
•WHO. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mold. WHO EURO, Copenhagen, 
Denmark, 2009. Available at www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf -
accessed March 2011

Image: Courtesy of Halshka Graczyk.

Micotoxinas 

MOFOS E COGU E OS 

♦:♦ Ambos são fungos 

♦:♦ Ambos incluem algumas variedades venenosas 

♦:♦ Exemplos: 
■ Espécies de Amanita 

produzem toxinas venenosas 

■ Morte pode ocorrer em 4-7 dias 

após a ingesta 

■ Taxa de mortalidade de 5-10% 

1-Qlshka Graayk 10 
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Existem muitas espécies de mofos e centenas de micotoxinas conhecidas.
Espécies de mofos produtores de micotoxinas incluem Fusarium, Trichoderma e Stachybotrys. Uma 
única espécie de mofo pode produzir várias toxinas diferentes, e uma determinada micotoxina pode 
ser produzida por mais de uma espécie de mofo. Além disso, mofos produtores de toxinas não 
necessariamente produzem micotoxinas em todas as condições de crescimento, com a produção 
sendo dependente do substrato, temperatura, teor de água e umidade. 

Refs:
•Etzel RA. Mycotoxins. Journal of American Medical Association, 2002, 287:425-427. 
•WHO. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mold. WHO EURO, Copenhagen, 
Denmark, 2009. Available at www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf -
accessed March 2011

Micotoxinas 

MICOTOXINAS 

♦:♦ Mico: fungos 

♦:♦ Toxinas: venenos produzidos naturalmente 

♦:♦ Substâncias naturais produzidas por fungos 
que causam uma resposta tóxica quando 
introduzidas em baixas concentrações para 
vertebrados superiores por uma rota natural 

♦:♦ 350-400 micotoxinas conhecidas 

11 
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As micotoxinas provavelmente evoluíram como uma espécie de "sistema de defesa química" para 
proteger os mofos de insetos, microrganismos, nematódeos, animais que pastam e humanos. A foto 
do slide mostra o mofo crescendo na madeira. Mofos podem ser de várias cores; ambos mofos, 
branco e preto, são mostrados aqui

Ref:
•Etzel RA et al. Indoor mold and children's health. Environmental Health Perspectives, 1999, 
107(Suppl)3:463. 

Image: United States Environmental Protection Agency. Mold. Atlanta, Georgia, U.S., USEPA, 2004. 
Available at www.epa.gov/mold/moldcourse/imagegallery1.html – accessed March 2011

Micotoxinas 

EVOLUÇÃO DAS MICOTOXINAS 

♦:♦ Provavelmente um meio de proteção contra 
insetos, microrganismos, nematódeos, animais 
que pastam e seres humanos 

♦:♦ "Sistema de defesa química" 

de fungos ou motos 

EPA 
12 
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Micotoxinas são associadas à doença humana. Tricotecenos inibem a síntese de proteínas e tem muitos 
efeitos agudos, incluindo anemia e hemorragia pulmonar infantil. Ocratoxinas e citrinina causam nefropatia e 
imunossupressão. As aflatoxinas são hepatotoxinas e são cancerígenas.

Refs:
•Etzel RA. What the primary care pediatrician should know about syndromes associated with exposures to 
mycotoxins. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 2006, 36(8):282-305.
Disease associated with exposure to mycotoxins is known as the "Great Masquerader" of the 21st century 
because of its complex natural history involving different tissues and resembling different diseases at each 
stage in its evolution. It can present with a variety of nonspecific clinical signs and symptoms such as rash, 
conjunctivitis, epistaxis, apnea, cough, wheezing, nausea, and vomiting. Some cases of vomiting illness, bone 
marrow failure, acute pulmonary hemorrhage, and recurrent apnea and/or "pneumonia" are associated with 
exposure to mycotoxins. Familiarity with the symptoms of exposure to the major classes of mycotoxins enables 
the clinician to ask pertinent questions about possible fungal exposures and to remove the infant or child from 
the source of exposure, which could be contaminated food(s), clothing and furniture, or the indoor air of the 
home. Failure to prevent recurrent exposure often results in recurrent illness. A variety of other conditions, 
including hepatocellular and esophageal cancer and neural tube defects, are associated with consumption of 
foods contaminated with mycotoxins. Awareness of the short- and long-term consequences of exposures to 
these natural toxins helps pediatricians to serve as better advocates for children and families. (Etzel RA).
•Novak M et al. Beta-glucans, history, and the present: immunomodulatory aspects and mechanisms of action.
Journal of Immunotoxicology, 2008, 5(1):47-57. 
A comprehensive up-to-date review of beta -glucans, their chemical and biological properties, and their role in 
immunological reactions. Beta -D-Glucans belong to a group of physiologically active compounds called 
biological response modifiers and represent highly conserved structural components of cell walls in yeast, fungi, 
or seaweed. Despite almost 150 years of research, the exact mechanisms of their action remain unclear. The 
present review starts with the history of glucans. Next, attention is focused on sources and structure, comparing 
the effects of physicochemical properties, and sources on biological effects.

Image: United States Environmental Protection Agency, Mold. Available at 
www.epa.gov/mold/moldcourse/imagegallery1.html – accessed March 2011

Micotoxinas 

AGENTES QUÍMICOS PRODUZIDOS POR MOFOS 

Micotoxinas são associadas à doença em 
humanos e causam efeitos agudos e crônicos 

❖ Micotoxinas 
• Aflatoxinas 
• Tricotecenos 
• Ocratoxinas e citrinina 
• Centenas de outros 

❖ Glucanos 
( componentes da parede celular) 

❖ Compostos orgânicos voláteis 
(irritativos) 

EPA 
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<<LER SLIDE>>
Crianças podem ser expostas a micotoxinas através da comida e bebida, respiração e através da pele.
Mofos tem estado conosco por centenas, até mesmo milhares de anos, e muitos de nós consideram eles 
simplesmente um incômodo na casa. Eles raramente eram considerados um problema de saúde. Mas, na última 
década, mais evidências científicas tem se acumulado de que mofos em casas danificadas por umidade podem 
estar ligados a problemas de saúde, pelo menos em algumas crianças. Devido a esta evidência emergente, 
autoridades de saúde pública estão agora alertando as pessoas a manterem as casas secas e corrigir quaisquer 
problemas com água dentro de 24-48 horas. Isso vai prevenir condições que permitam que mofos toxigênicos
(aqueles que produzem toxinas potentes) cresçam. Especial atenção deve ser dada aos seguintes:

- vazamentos em telhados
- inundações (canos quebrados)
- vazamentos na privada ou na pia

Para saber se você tem problemas com mofo na sua casa, use seu nariz (cheiro de mofo é um bom indicador)
Procure por marcas de água, descolorações, manchas no teto, paredes, na madeira.
Procure atrás e embaixo de tapetes, papeis de parede, móveis.
Mas esteja ciente de que a limpeza do mofo visível não é o suficiente! Mofo necessita de água e você deve 
descobrir de onde a água está vindo. A menos que você conserte a fonte de vazamento de água, é provável que 
as condições para o crescimento do mofo irão continuar e esse voltará a crescer.

Ref:
•Storey E et al. Guidance for clinicians on the recognition and management of health effects related to mold 
exposure and moisture indoors. Center for Indoor Environments and Health. University of Connecticut Health 
Center, 2004. Available at www.oehc.uchc.edu/clinser/mold%20GUIDE.pdf – accessed March 2011.

Image: United States Environmental Protection Agency. Guidance for clinicians on the recognition and 
management of health effects related to mold exposure and moisture indoors. Atlanta, Georgia, US, USEPA, 
2004. Available at www.epa.gov/mold/preventionandcontrol.html - accessed March 2011.

Micotoxinas 

ROTAS DE EXPOSIÇÃO 

❖ lngesta de alimentos ou bebidas contendo toxinas 

❖ Respirar ar com mofo em áreas úmidas dentro de casa 

❖ Absorção dérmica 

Mofo crescen do em uma cabece ira de madeira em um quarto com alta umidade 

EPA 14 
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Crianças podem ser mais vulneráveis aos efeitos das micotoxinas do que os adultos. Isso ocorre 
porque muitas micotoxinas (ex. tricotecenos) tem como alvo as células de crescimento rápido. 
Crianças estão sob risco de exposição inalatória a essas micotoxinas porque seu desenvolvimento 
pulmonar não está completo ao nascimento. O desenvolvimento pulmonar ocorre por proliferação de 
alvéolos pulmonares e capilares até a idade de dois anos. Depois disso, os pulmões crescem por 
expansão alveolar até 5-8 anos de idade. Os pulmões não completam o seu crescimento até a 
estatura final adulta ser atingida na adolescência. O período mais rápido do desenvolvimento 
pulmonar é entre o nascimento e um ano de idade, que é uma janela crítica para crianças. Isso pode 
ajudar a explicar porque lactentes estão sob risco de hemorragia pulmonar aguda.

Refs: 
•American Academy of Pediatrics Committee on Environmental Health. Developmental toxicity: 
Special considerations based on age and developmental stage. In: Pediatric Environmental Health. 
2nd Ed. Etzel RA, ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics, 2003.
•Kováciková Z et al. An in vitro study of the toxic effects of Stachybotrys Chartarum metabolites on 
lung cells. Alternatives to Laboratory Animals, 2007, 35(1):47-52.
•McCrae KC et al. DNA fragmentation in developing lung fibroblasts exposed to Stachybotrys
Chartarum (atra) toxins. Pediatric Pulmonology, 2007,42(7):592-9.
•Pieckova E et al. Pulmonary cytotoxicity of secondary metabolites of Stachybotrys Chartarum
(Ehrenb.) Hughes. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2006, 13(2):259-62.
•Selevan SG et al. Identifying critical windows of exposure for children's health. Environmental Health 
Perspectives, 2000, 108(3):451.
•Yike I et al. The role of fungal proteinases in pathophysiology of Stachybotrys Chartarum. 
Mycopathologia, 2007, 164(4):171-81.

Image: WHO: A. Waak, Haiti.
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DE QUE MODO AS CRIANÇAS SÃO DIFERENTES 

Baixa estatura 
Respiração 
mais perto do 
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Desenvolvimento 
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<<LER SLIDE>>
Micotoxinas tem sido associadas a uma variedade de efeitos sobre a saúde de seres humanos.  

Refs:
•Etzel RA et al. Indoor mold and children's health. Environmental Health Perspectives, 1999, 107(Suppl)3:463. 
Reactive airways disease in children is increasing in many countries around the world. The clinical diagnosis of 
asthma or reactive airways disease includes a variable airflow and an increased sensitivity in the airways. This 
condition can develop after an augmented reaction to a specific agent (allergen) and may cause a life-threatening 
situation within a very short period of exposure. It can also develop after a long-term exposure to irritating agents 
that cause an inflammation in the airways in the absence of an allergen. (paragraph) Several environmental 
agents have been shown to be associated with the increased incidence of childhood asthma. They include 
allergens, cat dander, outdoor as well as indoor air pollution, cooking fumes, and infections. There is, however, 
increasing evidence that mold growth indoors in damp buildings is an important risk factor. About 30 
investigations from various countries around the world have demonstrated a close relationship between living in 
damp homes or homes with mold growth, and the extent of adverse respiratory symptoms in children. Some 
studies show a relation between dampness/mold and objective measures of lung function. Apart from airways 
symptoms, some studies demonstrate the presence of general symptoms that include fatigue and headache and 
symptoms from the central nervous system. At excessive exposures, an increased risk for haemorrhagic
pneumonia and death among infants has been reported. The described effects may have important 
consequences for children in the early years of life. A child's immune system is developing from birth to 
adolescence and requires a natural, physiological stimulation with antigens as well as inflammatory agents. Any 
disturbances of this normal maturing process will increase the risk for abnormal reactions to inhaled antigens and 
inflammagenic agents in the environment. The knowledge about health risks due to mold exposure is not 
widespread and health authorities in some countries may not be aware of the serious reactions mold exposure 
can provoke in some children. Individual physicians may have difficulty handling the patients because of the lack 
of recognition of the relationship between the often complex symptoms and the indoor environment. (Etzel RA).
•Flappan SM et al. Infant pulmonary hemorrhage in a suburban home with water damage and mold (Stachybotrys
atra). Environmental Health Perspectives, 1999, 107:927-930.
•Mazur LJ et al. Spectrum of noninfectious health effects from molds. Pediatrics, 2006, 118(6):1909-26.

Micotoxinas 

CONDIÇÕES LIGADAS A EXPOSIÇÕES A 
MICOTOX NAS 

♦:♦ Intoxicação alimentar e vômito (vomitoxina) 

❖ Aflatoxicose (aflatoxina) 

♦:♦ Anemia aplásica (falência da medula óssea) e 
hemorragias (tricotecenos) 

♦:♦ Hemorragia pulmonar aguda 

♦:♦ Câncer (aflatoxinas) 

♦:♦ Anomalias congênitas (fumonisinas) 
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•Pitt JI. Toxigenic fungi and mycotoxins. British Medical Bulletin, 2000, 56:184-192.
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Aflatoxicose causa dor abdominal, vômitos, hepatite e (às vezes) morte após exposição aguda a altas concentrações nos 
alimentos. Várias epidemias importantes ocorreram na África Oriental na década passada.
Exposição crônica a baixas doses de aflatoxina pode resultar em comprometimento do crescimento em crianças.

Refs:
•Azziz-Baumgartner E et al. Case-control study of an acute aflatoxicosis outbreak, Kenya, 2004. Environmental Health 
Perspectives, 2005, 113(12):1779-83.
During January-June 2004, an aflatoxicosis outbreak in eastern Kenya resulted in 317 cases and 125 deaths. We conducted 
a case-control study to identify risk factors for contamination of implicated maize and, for the first time, quantitated biomarkers 
associated with acute aflatoxicosis. DESIGN: We administered questionnaires regarding maize storage and consumption and 
obtained maize and blood samples from participants. We recruited 40 case-patients with aflatoxicosis and 80 randomly 
selected controls to participate in this study. EVALUATIONS: We analyzed maize for total aflatoxins and serum for aflatoxin 
B1-lysine albumin adducts and hepatitis B surface antigen. We used regression and survival analyses to explore the 
relationship between aflatoxins, maize consumption, hepatitis B surface antigen, and case status. RESULTS: Homegrown 
(not commercial) maize kernels from case households had higher concentrations of aflatoxins than did kernels from control 
households [geometric mean (GM) = 354.53 ppb vs. 44.14 ppb; p = 0.04]. Serum adduct concentrations were associated with 
time from jaundice to death [adjusted hazard ratio = 1.3; 95% confidence interval (CI), 1.04-1.6]. Case patients had positive 
hepatitis B titers [odds ratio (OR) = 9.8; 95% CI, 1.5-63.1] more often than controls. Case patients stored wet maize (OR = 
3.5; 95% CI, 1.2-10.3) inside their homes (OR = 12.0; 95% CI, 1.5-95.7) rather than in granaries more often than did controls. 
CONCLUSION: Aflatoxin concentrations in maize, serum aflatoxin B1-lysine adduct concentrations, and positive hepatitis B 
surface antigen titers were all associated with case status. RELEVANCE: The novel methods and risk factors described may 
help health officials prevent future outbreaks of aflatoxicosis. 
•Probst C et al. Outbreak of an acute aflatoxicosis in Kenya in 2004: identification of the causal agent. Applied and 
Environmental Microbiology, 2007, 73(8):2762-4. 
Maize contaminated with aflatoxins has been implicated in deadly epidemics in Kenya three times since 1981, but the fungi 
contaminating the maize with aflatoxins have not been characterized. Here we associate the S strain of Aspergillus flavus
with lethal aflatoxicoses that took more than 125 lives in 2004. 
•Strosnider H et al. Workgroup Report: public health strategies for reducing aflatoxin exposure in developing countries. 
Environmental Health Perspectives, 2006, 114(12):1898-903.

Micotoxinas 

AFLATOXICOSE 

♦:♦ Exposições intensas e agudas (África, Ásia): 
■ Vômito 

■ Dor abdominal 

■ Hepatite 

■ Morte 

♦:♦ Dose letal para adultos: 10-20 mg 

♦:♦ Exposições crônicas em baixas doses : 
■ Comprometimento do crescimento 
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Esse slide mostra que existem várias maneiras de toxinas naturais afetarem a saúde das crianças. 
Os efeitos adversos para a saúde podem ser retratados em uma pirâmide, como mostrado aqui. Na 
parte superior temos morte, a consequência mais grave de exposição, como ocorrido durante a 
epidemia de aflatoxina no Quênia em 2005, quando 125 pessoas morreram. Imediatamente abaixo 
na pirâmide estão as hospitalizações que ocorrem como resultado da exposição. Como efeito menos 
grave à saúde aparecem as visitas ao pronto-atendimento. Na base da pirâmide estão os efeitos 
adversos que as crianças sofrem e pelos quais não procuram consulta clínica.

Ref:
•Samet J et al. Defining an adverse respiratory health effect. American Review Respiratory Disease, 
1985, 131(4):487.

Image: WHO. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mold. WHO EURO, 
Copenhagen, Denmark, 2009. Available at 
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf – accessed March 2011
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EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE 

OMS 
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<<LER SLIDE>>

Refs:
•Forgacs J. Stachybotryotoxicosis. In: Kadis S, Ciegler A, Ajl S, eds. Microbial Toxins, Vol III. New 
York: Academic Press, 1972.
•Hintikka E-L. Stachybotryotoxicosis as a veterinary problem. In: Rodericks JV, Hesseltine CW, 
Mehlman MA, eds. Mycotoxins in human and animal health. Park Forest, IL: Pathtox Publishers, 
1977:277-84.
•Joffe AZ. Foodborne diseases. In: Rechcigle M, ed. Handbook of Foodborne Disease of Biological 
Origin. Boca Raton, Florida, Chemical Rubber Company Press, 1983:351-495.

Micotoxinas 

EXEMPLO EM ANIMAIS: 
SANGRAMENTO POR TRICOTECENOS 

♦:♦ Micotoxicose em cavalos relatado pela primeira 
vez em 1931 (Ucrânia) 

♦:♦ Um grande número de cavalos morreu com 
hemorragia digestiva 

♦:♦ Cavalos comeram feno altamente contaminado 
com o mofo Sta eh ybotrys 
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<<LER SLIDE>>

Refs:
•Drobotko VG. Stachybotryotoxicosis, a new disease of horses and humans. American Review of 
Soviet Medicine, 1945, 2:238-42.
•Mayer CF.  Endemic panmyelotoxicosis in the Russian Grain Belt. Part one: the clinical aspects of 
alimentary toxic aleakie (ATA): a comprehensive review. Military Surgery, 1953, 113:173-89.

Micotoxinas 

EXEMPLO EM ANIMAIS: SANGRAMENTO POR 
TRICOTECENOS 

Aleuquia Tóxica Alimentar (ATA) 

■ Apareceu pela primeira vez em 1913, no extremo leste 
da Sibéria 

■ Responsável pela morte de pelo menos 100.000 russos 
entre 1942 e 1948 

■ Úlceras necróticas na boca, garganta , nariz , estômago 
e intestinos 

■ Sangramento do nariz, boca, trato gastrointestinal e rins 

■ Associada à ingesta de grãos (trigo e milho) que 
ficaram sob a neve do inverno anterior 

■ Grãos contaminados com Fusarium e Stachybotrys 20 
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Hemorragia pulmonar aguda é bastante incomum em crianças. Quando isso ocorre, é potencialmente fatal. Hemorragia 
pulmonar aguda em crianças tem sido associada em estudos epidemiológicos com exposição doméstica a ambientes com 
mofo. Micotoxinas na superfície de esporos podem levar à fragilidade capilar. Fumo de cigarro no domicílio aumenta 
significativamente o risco. Pesquisas adicionais estão em andamento para documentar mais completamente a importância 
deste risco potencial.
Por serem lipossolúveis, as micotoxinas são rapidamente absorvidas pelas vias aéreas. A exposição a Stachybotrys
chartarum (atra) e outros mofos tem sido associada à hemorragia pulmonar aguda em crianças pequenas nos EUA 
(Cleveland, Ohio, Cidade do Kansas, Missouri, Delaware) e Nova Zelândia. A exposição a Trichoderma e outros fungos tem 
sido associada à hemorragia pulmonar aguda em crianças da Carolina do Norte.
Estudos sobre exposição aguda intratraqueal aos metabólitos de Stachybotrys em ratos machos demonstrou lesão no tecido 
pulmonar. Os estudos concluíram que os danos às células pulmonares eram mais comuns devido a toxinas do que a 
componentes da parede celular de fungos.

Refs:
•Elidemir O et al. Isolation of Stachybotrys from the lung of a child with pulmonary hemosiderosis. Pediatrics, 1999:104:964.
•Etzel RA et al. Acute pulmonary hemorrhage in infants associated with exposure to Stachybotrys Atra and other fungi. 
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 1998,152(8):757-62.
A geographic cluster of 10 cases of pulmonary hemorrhage and hemosiderosis in infants occurred in Cleveland, Ohio, 
between January 1993 and December 1994. STUDY DESIGN: This community-based case-control study tested the 
hypothesis that the 10 infants with pulmonary hemorrhage and hemosiderosis were more likely to live in homes where 
Stachybotrys atra was present than were 30 age- and ZIP code-matched control infants. We investigated the infants' home 
environments using bioaerosol sampling methods, with specific attention to S atra. Air and surface samples were collected 
from the room where the infant was reported to have spent the most time. RESULTS: Mean colony counts for all fungi 
averaged 29 227 colony-forming units (CFU)/m3 in homes of patients and 707 CFU/m3 in homes of controls. The mean 
concentration of S atra in the air was 43 CFU/m3 in homes of patients and 4 CFU/m3 in homes of controls. Viable S atra was 
detected in filter cassette samples of the air in the homes of 5 of 9 patients and 4 of 27 controls. The matched odds ratio for a 
change of 10 units in the mean concentration of S atra in the air was 9.83 (95% confidence interval, 1.08-3 X 10(6)). The 
mean concentration of S atra on surfaces was 20 X 10(6) CFU/g and 0.007 x 10(6) CFU/g in homes of patients and controls, 
respectively. CONCLUSION: Infants with pulmonary hemorrhage and hemosiderosis were more likely than controls to live in 
homes with toxigenic S atra and other fungi in the indoor air.
•Flappan SM et al. Infant pulmonary hemorrhage in a suburban home with water damage and mold (Stachybotrys atra). 
Environmental Health Perspectives, 1999, 107:927-30.
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HEMORRAGIA PULMONAR AGUDA NA INFÂNCIA 

❖ Dados recentes mostram 
uma associação com 
exposição doméstica a 
ambientes com mofo 

❖ Micotoxinas na superfície 
de esporos podem levar a 
fragilidade capilar 

❖ Pesquisas adicionais em 
andamento 
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A aflatoxina causa câncer, basedo em estudos realizados em áreas com alta incidência de 
carcinoma hepatocelular, como a Ásia, onde a incidência de infecção crônica pelo vírus da hepatite
B também é alta.

Refs:
•Alpert ME et al. Association between aflatoxin content of food and hepatoma frequency in Uganda. 
Cancer, 1971, 28:253-60.
•International Agency for Research on Cancer. Aflatoxins: naturally occurring aflatoxins (group 1). 
Aflatoxin M1 (Group B2). International Agency for Research on Cancer Monographs, Lyon, France, 
1993, 56. 
•Wild CP, Gong YY. Mycotoxins and human disease: a largely ignored global health issue. 
Carcinogenesis, 2010, 31(1):71-82. 
•Yeh FS. Aflatoxin consumption and primary liver cancer: a case control study in the USA. Journal of 
Cancer, 1989; 42:325-28.
•Yeh FS et al. Hepatitis B virus, aflatoxins, and hepatocellular carcinoma in Southern Guangxi, China.
Cancer Research, 1989, 49:2506-09.

Micotoxinas 

CÂNCER 

♦:♦ Aflatoxina é um cancerígeno (Grupo 1) 
■ Aumenta o risco de câncer hepatocelular 

♦:♦ Fumonisinas estão associadas a câncer 
esofágico 
■ Agência Internacional de Pesquisa sobre o 

Câncer (lnternational Agency for Research on 
Cancer) Grupo B2 
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Exposição a fumonisinas (pela ingesta de milho contaminado e de alimentos derivados do milho) tem 
sido associada a defeitos do tubo neural.

Refs:
•Gelineau-van WJ et al. Maternal fumonisin exposure as a risk factor for neural tube defects.
Advances in Food and Nutrition Research, 2009, 56:145-81. 
•Hendricks K. Fumonisins and neural tube defects in South Texas. Epidemiology, 1999, 10(2):198-
200. 
•Missmer SA et al. Exposure to fumonisins and the occurrence of neural tube defects along the 
Texas-Mexico border. Environmental Health Perspectives, 2006, 114(2):237-41.
•Torres-Sánchez L, López-Carrillo L. Fumonisin intake and human health. Salud Publica de Mexico, 
2010, 52(5):461-7.

Image: WHO
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ANOMALIAS CONGÊNITAS 

Fumonisinas estão ligadas a defeitos do tubo 
neural 
■ Achados emergentes em estudos com mulheres 

que consumiram tortillas no México 

01,15 
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Esse gráfico mostra a toxicidade relativa de algumas micotoxinas em alimentos. Note que o DL50 da 
toxina T-2 é menor que a das aflatoxinas, ácido ciclopiazônico ou deoxinivalenol.

Refs:
•Adams M, Motarjemi Y. Basic food safety for health workers. WHO, Geneva, 1999, 25. Available at 
www.who.int/foodsafety/publications/capacity/en/2.pdf – accessed March 2011.
•FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives. Safety Evaluation of Certain Mycotoxins in 
Food. WHO, 2001.  

Micotoxinas 

TOXICIDADE E EFEITOS BIOLOGICOS DAS 
MICOTOXINAS E A IMENTOS 

Micotoxina Principais Espécies Efeitos sobre a DL50 (mg/kg) 
alimentos saúde 

Ana toxinas Milho, amendoim, Aspergíllus f/avus Hepatotox icidade , 0.5 (cachorro) 
figos, nozes Aspergíllus carcinogênico 9.0 
(anatoxina M1 parasíticus (camundongo ) 
secretada por 
vacas após 
metabolizarem a 
aflatoxina 8 1) , leite, 
produtos lácteos 

Ácido Queijo, milho, Aspergíllus flavus Convulsões 36 (rato) 
,_ ciclopiazõnico amendoim , milhete Penicíl/ium 

aurant iogriseum 

Deoxinivalenol Cereais Fusarium Võmito , recusa 70 
graminearum alimentar (camundongo ) 

Toxina T-2 Cereais Fusarium Aleuquia tóxica 4 (rato) 
sporotrichioides alimentar 

Ergotamina Centeio Claviceps purpurea Neurotox ina -
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Esse gráfico mostra a toxicidade relativa de algumas micotoxinas em alimentos.

Refs:
•Adams M, Motarjemi Y. Basic food safety for health workers. WHO, Geneva, 1999, 25. Available at 
www.who.int/foodsafety/publications/capacity/en/2.pdf – accessed March 2011.
•FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives. Safety Evaluation of Certain Mycotoxins in 
Food. WHO, 2001.  

Micotoxinas 

TOXICIDA EE FEITOS BIOLÓGICOS DAS 
MICOTOXINAS EM AL MENTOS 

Micotox ina Principais Espécies Efeitos sobre a DL50 (mg/kg) 
alimentos saúde 

Fumonisina Milho Fusarium monilíforme Câncer esofágico ? 

Ocratoxina Milho, cereais, Penicillíum Nefrotox icidade 20-30 (rato) 
grãos de café verrucosum 

Aspergil/us ochraceus 

Patulina Suco de maçà, Penicillíum expansum Edema, 35 
maçàs hemorragia, (camundongo) 
estragadas possivelmente ,_ câncer 

Penitrem Nozes Penicillum Tremores 1.05 
aurantiogríseum (camundongo) 

Esterigmatocisti- Cereais, grãos de Aspergillus versicolor Hepatotox icidade , 166 (rato) 
na café, queijo câncer 
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Esse gráfico mostra a toxicidade relativa de algumas micotoxinas em alimentos. Algumas
micotoxinas, como zearolenona, não produzem toxicidade aguda mas tem efeitos a longo prazo
sobre crianças (nesse caso, efeitos estrogênicos).

Refs:
•Adams M, Motarjemi Y. Basic food safety for health workers. WHO, Geneva, 1999, 25. Available at 
www.who.int/foodsafety/publications/capacity/en/2.pdf – accessed March 2011.
•FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives. Safety Evaluation of Certain Mycotoxins in 
Food. WHO, 2001.  

,_ 

Micotoxinas 

TOXICIDADE E EFEITOS BIOLÓGICOS DAS 
MICOTOXINAS EM ALI ENTOS 

Micotoxina Principais Espécies Efeitos sobre a DL50 (mg/kg) 
alimentos saúde 

Ácído Polpa de tomate Alternar ia tenuis Convulsões , 81 (camundongos 
tenuazõn ico hemorrag ia fêmeas ) 

186 (camundongos 
machos) 

Zearolenona Milho, cevada , trigo Fusarium Estrogênicos Sem toxic idade 
graminearum aguda 
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Há uma variedade de sintomas neurológicos associados com a vida em ambientes com presença de mofo, 
incluindo fadiga, dificuldade de concentração e dores de cabeça. Embora poucos estudos tenham sido feitos 
com crianças, é biologicamente plausível que esses sintomas possam estar associados a exposições a 
micotoxinas.
Muitas micotoxinas que foram isoladas a partir dos esporos, fragmentos de mofos e poeira de áreas com 
presença de bolor são significativamente tóxicas. Estudos in vitro e in vivo tem demonstrado efeitos adversos -
incluindo imunotoxicidade, resposta neurológica, respiratória e dérmica - após exposição a toxinas específicas, 
bactérias, mofos ou a seus produtos. Muitas toxinas microbianas puras, como os produtos de Fusarium
(fumonisina B1, o desoxinivalenol), Stachybotrys (satratoxina G), Aspergillus (ocratoxina A) e Penicillium
(ocratoxina A, verrucosidina), tem demonstrado serem neurotóxicas in vitro e in vivo. Em ambientes internos, 
vários agentes microbiológicos com potenciais inflamatórios e tóxicos diversos e flutuantes estão presentes 
simultaneamente com outros compostos do ar, inevitavelmente resultando em interações. Tais interações 
podem levar a respostas inesperadas, mesmo em baixas concentrações.

Refs:
•Croft WA et al. Airborne outbreak of Trichothecene toxicosis. Atmospheric Environment, 1986, 20:549–552. 
•Kwon OS et al. Biochemical and morphological effects of Fumonisin B(1) on primary cultures of rat cerebrum. 
Neurotoxicology and Teratology, 2000, 22(4):565-7.
•Islam Z et al. Satratoxin G from the black mold: Stachybotrys chartarum evokes olfactory sensory neuron loss 
and inflammation in the murine nose and brain. Environmental Health Perspectives, 2006, 114(7):1099-107.
•Islam Z et al. Satratoxin G-induced apoptosis in PC-12 neuronal cells is mediated by PKR and caspase 
independent. Toxicological Sciences, 2008, 105(1):142-52.
•Stockmann-Juvala H, Savolainen K. A review of the toxic effects and mechanisms of action of Fumonisin B1.
Human and Experimental Toxicology, 2008, 27(11):799-809.
•WHO. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mold. WHO EURO, Copenhagen, Denmark, 2009.

Micotoxinas 

OUTRAS CO DIÇÕES SOB ESTUDO 

❖ Síndrome do Edifício Doente : Viver em ambientes internos 
com mofo. Os sintomas incluem : 

❖ Fadiga 
❖ Dor de cabeça 
❖ Dificuldade de concentração 

♦:♦ Muitas toxinas microbianas puras foram demonstradas como 
sendo neurotóxicas in vitro e in vivo, como os produtos de: 

❖ Fusarium (fumonisina 81 , deoxinivalenol) 
❖ Stachybotrys (satratoxina G) 
❖ Aspergillus (ocratoxina A) 
❖ Penicil/ium (ocratoxina A, verrucosidina) 
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Temperaturas mais altas e eventos climáticos extremos incentivam o crescimento de fungos produtores de 
micotoxinas, incluindo Aspergillus, Claviceps, Stachybotrys e Fusarium spp. As micotoxinas são implicadas na 
patogênese dos cânceres, ergotismo e defeitos congênitos. Aspergillus pode produzir aflatoxina, uma potente 
micotoxina que tem causado muitas mortes e doença na África e Ásia.

Várias destas mudanças ambientais já foram confirmadas, em particular a depleção do ozônio estratosférico e as 
alterações climáticas. Essas mudanças ambientais de grande escala não necessariamente representam 
qualitativamente novos riscos para a saúde. Em vez disso, elas amplificam e estendem os riscos à saúde 
causados por vários perigos ambientais já existentes. O aquecimento global (mudança climática) é bem 
estudado e dá um bom exemplo de que uma mudança global com consequências à saúde afeta a todos, mas 
principalmente as crianças.

<<NOTA AO APRESENTADOR: Para mais informações sobre mudanças climáticas consulte os módulos 
Mudança Climática Global e a Saúde da Criança, acessando pelo: 
http://www.who.int/ceh/capacity/climatechange.pdf>>

Refs:
•Bunyavanich S et al. The impact of climate change on child health. Ambulatory Pediatrics, 2003, 3:44-52.
Human activity has contributed to climate change. The relationship between climate and child health has not been 
well investigated. This review discusses the role of climate change on child health and suggests  3 ways in which 
this relationship may manifest. First, environmental changes associated with Anthropogenic greenhouse gases 
can lead to respiratory diseases, sunburn, melanoma, and immunosuppression. Second, climate change may 
directly cause heat stroke,drowning, gastrointestinal diseases, and psychosocial maldevelopment. Third, ecologic 
alterations triggered by climate change can increase rates of malnutrition, allergies and exposure to mycotoxins, 
vector-borne diseases (malaria,  dengue encephalitides, Lyme disease), and emerging infectious diseases. 
Further climate change is  likely, given global industrial and political realities. 
•Miller JD. Mycotoxins in small grains and maize: old problems, new challenges. Food additives & contaminants. 
Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 2008, 25:219-30.
•WHO. Climate change and health. WHO, Geneva, Switzerland. Available at
www.who.int/globalchange/climate/en/ - accessed March 2011.

Micotoxinas 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MICOTOXINAS 

❖ Aflatoxinas tendem a se tornar mais prevalentes com as 
contínuas mudanças climáticas 

❖ Crianças pequenas estão entre as mais vulneráveis 
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As alterações climáticas podem alterar a exposição de humanos a micotoxinas. As mudanças físicas na temperatura, vento 
e chuvas causadas pelas alterações climáticas afetarão a distribuição de micotoxinas de maneiras complexas. O efeito 
sobre a exposição humana vai variar muito de acordo com as propriedades específicas das micotoxinas, condições do solo 
e da água, padrões dos ventos, topografia, uso da terra, nível de desenvolvimento e características populacionais humanas.
Exposições químicas relacionadas às alterações climáticas podem representar ameaças desproporcionais a populações em 
grupos de alto risco. Desnutrição, especialmente nos mais jovens, pode agravar e piorar os efeitos da exposição a 
micotoxinas.

Refs:
•Bunyavanich S et al. The impact of climate change on child health. Ambulatory Pediatrics, 2003, 3:44-52.
Human activity has contributed to climate change. The relationship between climate and child health has not 
been well investigated. This review discusses the role of climate change on child health and suggests 3 ways in 
which this relationship may manifest. First, environmental changes associated with anthropogenic greenhouse 
gases can lead to respiratory diseases, sunburn, melanoma, and immunosuppression. Second, climate change 
may directly cause heat stroke, drowning, gastrointestinal diseases, and psychosocial maldevelopment. Third, 
ecologic alterations triggered by climate change can increase rates of malnutrition, allergies and exposure to 
mycotoxins, vector-borne diseases (malaria, dengue, encephalitides, Lyme disease), and emerging infectious 
diseases. 
•Miller JD. Mycotoxins in small grains and maize: old problems, new challenges. Food additives & contaminants. 
Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 2008, 25:219-30.
•WHO. Climate change and health. WHO, Geneva, Switzerland. Available at
www.who.int/globalchange/climate/en/ - accessed March 2011.

Image: WHO
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS PODEM AUMENTAR 
A EXPOSIÇÃO A MICOTOXINAS 

♦:♦ Chuvas extremas, 
tempestades e inundações 
causam condições de umidade que 
promovem o crescimento de fungos 

♦:♦ Secas 
enfraquecem o cerne de sementes e 
plantas, permitindo maior contaminação 
fúngica 

❖ Aumento das temperaturas 
promove o crescimento fúngico 

OMS 
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Essa lista não inclui todas as plantas e animais venenosos, somente os mais conhecidos. Ciguatera é encontrada 
principalmente em recifes de peixes tropicais. Uma vez que se acumula na cadeia alimentar, os grandes peixes predadores 
são os mais tóxicos. A intoxicação causa sintomas gastrointestinais, cardiovasculares e neurológicos, como uma inversão 
das sensações de frio / calor. Outros dinoflagelados produzem intoxicações em mariscos. Enquanto dinoflagelados estão em 
faixas geográficas específicas, “florescências“ tem ocorrido fora das áreas tradicionais devido às mudanças climáticas. 
Alcalóides pirrolizidíncos, que podem causar dano hepático, são encontrados em plantas que podem ser consumidas sem 
querer junto com plantas comestíveis. A histamina é normalmente associada a decomposição de peixes escombrídeos, 
produzida por descarboxilação da histidina por bactérias. Normalmente, parestesia, rash cutâneo ou queda da pressão 
arterial ocorrem dentro de 30 minutos após a ingesta e os sintomas desaparecem depois de 3 horas.

Micotoxinas 

OUTROS TOXINAS DE ORIGE BIOLÓGICA 

Tóxico Fonte 

Ciguatera dinoflagelados 

Toxinas de mariscos: dinoflagelados 
paralisante 
neurotóxica 
diarreica 
amnésica 

Alimentos 
associados 

peixes tropicais 

mariscos 

Alcaloides 

pirrolizidínicos 
várias plantas tóxicas cereais, mel 

Histamina 
bactérias de 
decomposição peixe, queijo 
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A proliferação de algas pode resultar de uma combinação de condições climáticas, luz, salinidade e suporte de nutrientes. 
Aumento da descarga de produtos agrícolas em áreas de oceano pode ser associado à proliferação de algas. A única 
medida preventiva conhecida é proibir a colheita e consumo de mariscos nas áreas afetadas.

Ref:
•Adams M, Motarjemi Y. Basic food safety for health workers. WHO, Geneva, 1999, 25. Available at 
www.who.int/foodsafety/publications/capacity/en/2.pdf – accessed March 2011.

Micotoxinas 

EXEMPLOS DE OUTRAS TOXINAS: AUMENTO 
DA INTOXICAÇÃO EM MARISCOS 

❖ Toxinas termoresistentes produzidas por algas 

❖ Aumento súbito ("floração") em uma área 

❖ Quatro síndromes distintas: 

■ Paralítica (saxitoxina, goniautoxina) 

■ Diarreica (ácido ocadáico , inofisistoxina) 

■ Neurotóxica (brevetoxinas) 
■ Amnésica (ácido domóico) 

❖ Envenenamento paralítico tem alta taxa de mortalidade 
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<<LER SLIDE>>

Ref:
•Adams M, Motarjemi Y. Basic food safety for health workers. WHO, Geneva, 1999, 25. Available at 
www.who.int/foodsafety/publications/capacity/en/2.pdf – accessed March 2011.

Micotoxinas 

1 TOXICAÇÕES DE ALGAS ASSOCIADAS COM 
MARISCOS 

Síndrome Sintomas Toxina Espécies de algas 
Intoxicação amnésica Asfixia , vômitos , Ácido domóico Pseudon itzschia pungens 
por mar iscos diarreia , dores de cabeça 

incapacitantes, 
convulsões , perda de 
memória recente 

Intoxicação diarreica Diarreia , vômitos , dor Ácido ocadáico Dynophysís acuta 
por mar iscos abdominal , náuseas Dynophysís acuminala 

(podem persistir por Dynophysís fortii 
vários dias) 

,_ Intoxicação neurotóxica Parestes ias , inversão da Brevetoxinas Plychodiscus brevis 
por mar iscos sensibilidade á 

temperatura frio/quente, 
mialgia e vertigem 
(geralmente leve) 

Intoxicação paralitica Parestesias , mãos e Saxitoxina Alexand rium (Gonyaulux) 
por mar iscos lábios dormentes , goniautoxina catenella 

tontura , desequilíbrio, Alexandrium lamarensis 
discurso incoerente, 
paralisia respiratória 

~2 
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Refs:
•Groopman JD et al. Protective interventions to prevent aflatoxin-induced carcinogenesis in 
developing countries. Annual Review of Public Health, 2008, 29:187-203.
The public health impact of aflatoxin exposure is pervasive in economically developing countries; 
consequently, we need to design intervention strategies for prevention that are practicable for these 
high-risk populations. The adverse health consequences of aflatoxins in populations are quite varied, 
eliciting acute effects, such as rapid death, and chronic outcomes, such as hepatocellular carcinoma. 
Furthermore, a number of epidemiological studies describe a variety of general adverse health 
effects associated with aflatoxin, such as impaired growth in children. Thus, the magnitude of the 
problem is disseminated across the entire spectrum of age, gender, and health status in the 
population. The aflatoxins multiplicatively increase the risk of liver cancer in people chronically 
infected with hepatitis B virus (HBV), which illustrates the deleterious impact that even low toxin 
levels in the diet can pose for human health. Thus other aflatoxin interactions, which likely contribute 
to the disease burden, still remain to be identified. Therefore, many diverse and appropriate 
strategies for disease prevention are needed to decrease the incidence of aflatoxin carcinogenesis in 
developing countries.
•Miller JD. Mycotoxins in small grains and maize: old problems, new challenges. Food additives & 
contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 2008, 25:219-30.
•Schaafsma AW, Hooker DC. Climatic models to predict occurrence of fusarium toxins in wheat and 
maize. International Journal of Food Microbiology, 2007, 119:116-25.

Micotoxinas 

INTERVENÇÕES 

♦:♦ Para reduzir a exposição a mofas do ar: 
■ Manter o interior da casa seco 

■ Corrigir vazamentos e limpar infiltrações dentro de 24 horas 

■ Não fumar em ambientes fechados 

♦:♦ Para reduzir a exposição à aflatoxina nos 
,_ alimentos: 

■ Proteger as culturas agrícolas da umidade durante o 
crescimento e no armazenamento pós-colheita 

■ Não ingerir grãos com bolor visível 
■ Programas de computador para prever os níveis de 

micotoxinas 
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<<LER SLIDE>>

Orientações sobre mofos e micotoxinas devem ser incluídas nas mensagens de prevenção sobre danos à saúde 
relacionados a inundações tanto durante sua ocorrência, quanto após instaladas suas consequências. Como mostrado 
nesse slide, mensagens de prevenção devem incluir intervenções sobre vários aspectos da saúde e segurança dos 
humanos.

Ref:
•Centers for Disease Control and Prevention. Flood interventions and management. Centers for 
Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, U.S., 2007. Available at 
www.emergency.cdc.gov/disasters/floods – accessed March 2011

Image: Centers for Disease Control and Prevention. Flood Interventions and Management. Centers 
for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA, 2007. Available at 
www.emergency.cdc.gov/disasters/floods – accessed March 2011.

Micotoxinas 

NTERVENÇÕESAPÓSINUNDAÇÕES 

❖ Aumento de casos de tétano 
♦:♦ Segurança da comida e água 
❖ Saneamento e higiene 
❖ Falta de energia 
❖ Monóxido de carbono 
♦:♦ Animais e insetos 
❖ Limpeza 
❖ Mofo e micotoxinas 
♦:♦ Ameaças elétricas 
❖ Infiltrações em construções 

Cenlcrs for Oiuase Contn::11 and Prevention 
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A educação é de vital importância para garantir que pais e comunidades compreendam que micotoxinas e outras toxinas 
podem causar doenças em crianças. Atividades de promoção de saúde são necessárias para demonstrar a importância de 
proteger as culturas agrícolas, especialmente de cereais e oleaginosas, durante seu crescimento e no armazenamento pós-
colheita.

Refs:
•American Industrial Hygiene Association.  Recognition, evaluation and control of indoor mold.  
Prezant B, Weekes DM, Miller DM, eds. Fairfax, VA: American Industrial Hygiene Association, 2008.
•Government Accountability Office. Indoor mold. Washington: Government Accountability Office, 
September 2008.
•Storey E et al. Guidance for clinicians on the recognition and management of health effects related 
to mold exposure and moisture indoors. Farmington, CT: University of Connecticut, 2004. Available 
at www.oehc.uchc.edu/images/PDFs/mold%20GUIDE.pdf – accessed March 2011

Image: WHO. Health Education.

Micotoxinas 

PREVENÇÃO, RE EDIAÇÃO E EDUCAÇÃO 

❖ Proteção de crianças e gestantes da ingestão ou 
inalação de micotoxinas 
• Alimentos (especialmente grãos) 
• Danos pela água , casas mofadas 
• Suplementação de ácido fólico para mulheres 

❖ Proteção de culturas agrícolas; ;::~~~::-:~?~"" 
■ Durante o crescimento 
• Pós-colheita 

❖ Educação 
• Líderes comunitários 
■ Informação ao consumidor 
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Aqui foram selecionadas micotoxinas e principas categorias de doença. Observe os sinais de mais, onde os efeitos à saúde 
da redução de micotoxinas são apoiados por literatura científica. É importante notar que essa tabela não inclui todos os 
benefícios à saúde da redução de micotoxinas.

Refs:
•Groopman JD et al. Protective interventions to prevent aflatoxin-induced carcinogenesis in 
developing countries. Annual Review of Public Health, 2008, 29:187-203.
•Miller JD. Mycotoxins in small grains and maize: old problems, new challenges. Food additives & 
contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment. 2008, 25: 219-30.
•Schaafsma AW, Hooker DC. Climatic models to predict occurrence of fusarium toxins in wheat and 
maize. International Journal of Food Microbiology, 2007, 119:116-25.
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BENEFÍCIOS À SAÚDE DA REDUÇÃO DE MICOTOXINAS 

Redução de Redução de Redução de 
aflatoxina tricotecenos Fusarium 

Câncer ++ + 

Doenças + + 
respiratórias 

Anomalias + 
,_ congênitas 

Saúde mental + 

Doenças +++ +++ 
gastrointestlnais 

+++ evidência muito boa, ++ evidência boa, + alguma evidência 
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Neste slide resumo, vemos a complexidade das questões relacionadas à saúde ambiental infantil.
Os riscos são introduzidos no meio ambiental com eficiência variável em diferentes cenários. As atividades das crianças as 
colocam em contato com esses riscos. Dependendo da suscetibilidade individual da criança, com base na idade, estado de 
saúde geral e suporte social, a exposição pode causar danos variando em gravidade, desde mudanças sutis funcionais até 
a morte.
Saúde ambiental infantil é o campo que sintetiza essas questões complexas e as tentativas de fazer mudanças 
fundamentais para melhorar os ambientes infantis e prevenir doenças relacionadas ao ambiente.

Ref: 
•American Academy of Pediatrics Committee on Environmental Health. Developmental toxicity: 
special considerations based on age and developmental stage. In: Pediatric Environmental Health. 
2nd Ed. Etzel RA, ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics, 2003

Image: WHO. J. Taylor. Water, Zimbabwe
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AMBIENTES COMPLEXOS DE CR AN AS E 

RISCOS 

Biológicos 

ADOLESCENTES CENÁRIOS 

MEIOS 

Ar - Alimentos 

Rural/Urbano 

Doméstico 

Escolar 

Campo 
'---- -----;:::::::::'.... _______ _: :::::::::::::.._ ______ _:_____, Rua 

SUSCETIBILIDADES 
Janelas crít icas/momentos 

Idade 

Estado nutr icional 

Pobreza 

ATIVIDADES 

Comer, Respirar 

OMS 

DESFECHOS 

Local de 
trabalho 

Doença gastro intestinal 
Doença pulmonar 
Doença multissistêmica 
Morte ou Sobrevivência 
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Os profissionais de saúde tem um papel fundamental em manter e estimular mudanças que irão proteger as crianças de 
doenças associadas a toxinas naturais.
Assim, quando olhamos para as nossas vidas políticas e pessoais para apoiar o desenvolvimento sustentável, podemos 
olhar para as nossas práticas médicas como caminhos para melhorar a saúde dos nossos pacientes.
Todos nós podemos fazer alguma coisa.
Pensando ao nível dos pacientes individualmente, podemos incluir etiologias ambientais em nossos diagnósticos diferenciais 
e em nossa recomendação de prevenção: a doença da criança está ligada ao consumo de alimentos contaminados ou à 
inalação de ar em uma casa com infiltração ou mofo? É importante limitar o número de diagnósticos dados como 
"idiopáticos" e procurar intensamente causas ambientais de doenças em crianças.
Os profissionais de saúde devem estar atentos e detectar os casos "sentinela". Sua detecção e seu estudo serão 
fundamentais para o desenvolvimento, proposição e apoio a intervenções baseadas na comunidade. Publicação de casos e 
estudos investigativos permitem a transmissão de conhecimento e experiência que irão beneficiar outras comunidades e 
países.
É importante informar e educar pacientes, familiares, colegas e estudantes de forma didática sobre a importância da 
prevenção de doenças pela redução da exposição a toxinas naturais em alimentos e no ar.
Finalmente, devemos nos tornar defensores vigorosos da proteção de alimentos contra a contaminação por micotoxinas e 
outras toxinas. Essas e outras medidas são cruciais para proteger a saúde de nossas crianças e das futuras gerações. Não 
é o suficiente ser um cidadão informado; precisamos escrever cartas, participar de palestras, convencer as autoridades que 
tomam decisões fundamentais, aproximarmo-nos de nossos representantes eleitos com informações, educar e criar 
mensagens claras baseadas em evidências.
E todos nós devemos reconhecer que, como profissionais com uma compreensão de saúde e meio ambiente, temos papel 
de modelos poderosos de informação.

Refs:
•American Industrial Hygiene Association. Recognition, evaluation, and control of Indoor mold. Prezant B, Weekes DM, Miller 
DM, eds. Fairfax, VA: American Industrial Hygiene Association, 2008.
•Government Accountability Office. Indoor mold. Washington: Government Accountability Office, September 2008.
•Storey E et al.  Guidance for clinicians on the recognition and management of health effects related to mold exposure and 
moisture indoors. Farmington, CT: University of Connecticut, 2004. Available at 
www.oehc.uchc.edu/images/PDFs/mold%20GUIDE.pdf – accessed March 2011

Image: WHO.
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PAPEL CRÍTICO DOS PROFISS ONAIS DE 
SAÚDE 

❖ Pesquisar e publicar resultados 
• Detectar casos sentinelas 

■ Inspirar intervenções baseadas na comunidade 

❖ Coletar história de exposições na 
infância 

❖ Diagnosticar e tratar 

❖ Educar 
• Pacientes e familiares 

• Colegas e estudantes 

❖ Promover regulamentação 

❖ Fornecer um bom modelo 
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<< LER SLIDE >>

Exemplos de perguntas detalhadas sobre comportamento e hábitos que podem ser feitas ao coletar a história ambiental de 
uma criança com doença que pode estar associada à exposição a micotoxinas ou outras toxinas.

<< NOTA AO APRESENTADOR: Coloque exemplos de perguntas que podem ser aplicadas em seu país ou 
comunidade local >>.
<< NOTA AO APRESENTADOR: consultar o módulo sobre Anamnese Ambiental Pediátrica.>>

Refs:
•American Industrial Hygiene Association.  Recognition, evaluation, and control of indoor mold. 
Prezant B, Weekes DM, Miller DM, eds. Fairfax, VA: American Industrial Hygiene Association, 2008.
•Government Accountability Office. Indoor mold. Washington: Government Accountability Office, 
September 2008.
•Storey E et al. Guidance for clinicians on the recognition and management of health effects related 
to mold exposure and moisture indoors. Farmington, CT: University of Connecticut, 2004. Available 
at www.oehc.uchc.edu/images/PDFs/mold%20GUIDE.pdf – accessed March 2011
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ANAMNESE: PERGUNTAS POSS,VE S 

Alimentos, moradia e 
hábitos 

-lngesta de grãos 
mofados? 

-lngesta de mariscos? 

-Pais tabag istas? 

-Casa com infiltração ou 
mofo? 

História cultural 

-Práticas cultura is 

Emprego dos pais 

-Qual o emprego 
dos pais? 

- Alguém trabalha 
com agricu ltura? 
Será que a fam ília 
cultiva e armazena 
seus grãos? 
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<<NOTA AO APRESENTADOR: Adicione pontos para discussão de acordo com as 
necessidades de seu público.>>

Micotoxinas 

ONTOS ARA DISCUSSÃO 
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AVISO LEGAL 
o As designações empregadas e a apresentação do material nesta publicação não 

Implicam a expressão de qualquer opinião por parte da Organização Mundial da Saúde 
sobre a situação legal de qualquer pais, territóri o, cidade ou área ou de suas 
autoridades, nem sobre a delimitação de suas fr onte iras ou limites. As linhas 
pont ilhadas nos mapas representam fronteiras aprox imadas sobre as quais pode ainda 
não existir acordo completo. 

o A menção de empresas específicas ou de certos produtos não Implica que eles sejam 
endossados ou recomendados pela Organização Mundial da Saúde em detrimento de 
outros de natureza similar que não sejam mencionados. Salvo erro ou omissões, os 
nomes de produtos patenteados são distinguidos por Iniciais maiúsculas. 

o As opiniões e conclusões expressas não representam necessariamente a posição oficial 
da Organização Mundial da saúde. 

o Esta publicação está sendo distribu ída sem qualquer tipo de garantia expressa ou 
Implícita. Em nenhum caso a Organização Mundial da Saúde será responsável por 
quaisquer danos, Incluindo danos gerais, especiais, acidentais ou consequentes, 
decorrentes do uso desta publicação. 

o O conteúdo deste módulo de formação é baseado em referências disponíveis na 
literatura publicada a part ir da última atualização . Os usuários são Incentivados a 
pesquisar bancos de dados médicos padrão para atualização na ciência para questões de 
especial Interesse ou sensibilidade em suas regiões e áreas de Interesse específicos. 

o Se os usuários deste módulo de treinamento acharem necessário fazer qualquer 
modif icação (slm pllflcação, adição ou supressão) para a apresentação, o adaptador deve 
ser responsável por todas as modificações feitas . A Organização Mundial da Saúde se 
Isenta de qualquer responsabilidade pelas adaptações feitas por outros. Todas as 
modif icações devem ser claramente distinguidas do material original da OMS. 

42 



Mycotoxins

43

Micotoxinas 

A tradução em português dos módulos foi realízada por: Ana 
Carolina Jordão Cuimbra , Ana Paula Jacobs , Andressa Baseggio , 
Bianca Boff Sandi , Cecília Buratti , Fernanda Chiaradia , Guilherme 
Foletto , Jéssica Betti, Marieli Grassi , Mayara Brito , Roberta Florian e 
Stephan ie Schãfer. (Universidade de Caxias do Sul/ Brasil) 

Revisão e supervisão: Emerson Rodrigues da Silva , M.D., Ph.D. 

Coordenação do Center for Environmental Hazards to 
Children's Health (CEHCH), da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul/ Brasil: Renato Stein, M.D., Ph.D. 

43 


