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RESUMO 

 

Introdução: Diante do reconhecimento da toxicidade do mercúrio e de seus efeitos deletérios 

à saúde humana, a Organização das Nações Unidas vem promovendo discussões e negociações 

multilaterais a respeito do mercúrio e a elaboração de instrumento norteador sobre tal assunto, 

que culminou na Convenção de Minamata, cujo objetivo principal é proteger a saúde humana 

e o meio ambiente das fontes antropogênicas. Esforços têm sido feitos pelo Ministério da Saúde 

em desenvolver um plano setorial para, em conjunto com outros órgãos competentes, 

desenvolver estratégias para consolidação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio. Assim, 

torna-se importante analisar a produção de conhecimento global sobre o mercúrio no intuito de 

mapear os conceitos relevantes e identificar as lacunas de pesquisas existentes que poderá servir 

de subsídio para a tomada de decisão em saúde. Metodologia: Foi realizada uma revisão de 

escopo, onde, foram selecionados estudos de revisões sistemáticas e metanálises, sem restrição 

de idioma ou data, em três bases de dados: PubMed, BVS e Cochrane Library. As buscas foram 

realizadas até o mês de abril de 2019. Foram excluídos os estudos que não eram revisões 

sistemáticas ou metanálises; aqueles que apresentassem a palavra mercúrio referindo-se a 

instrumento de medição de pressão arterial, estudos que tratassem do uso de termômetros de 

mercúrio; estudos que não tratassem da exposição ao mercúrio e estudos que não foram 

realizados com humanos. Resultados e discussão:  Esta pesquisa obteve um resultado de 143 

revisões sistemáticas ou metanálises que após aplicação dos critérios de elegibilidade 

resultaram em 66 publicações, dentre esses, 37 são revisões sistemáticas, 28 são metanálises e 

1 é um overview. A maior parte dos estudos foram publicados na língua inglesa. Houve uma 

crescente nas publicações a partir de 2013, possivelmente por ter sido o ano que fora aprovado 

o texto final sobre a Convenção de Minamata. Os estudos trataram sobre desfechos variados. 

Sobre o tipo de exposição, a mais recorrente nas publicações são em relação à exposição de 

amálgama dentário (n=11), seguido pela exposição ambiental (n=10) e via alimentação (n=8). 

A maior parte dos estudos (n=28) não especificaram o tipo de mercúrio o que pode consistir em 

uma fragilidade dos artigos e em uma lacuna, sendo importante sugerir que os autores possam 

atentar-se para a descrição deste detalhe que é fundamental, por exemplo, para eventual 

estratégia de busca de artigos na literatura,  dentre os especificados, o metilmercúrio foi o mais 

citado representando 12,1% dessa amostra. Conclusão: Essa revisão de escopo possibilitou o 

mapeamento da literatura e identificou distintas formas de exposição ao mercúrio, assim como 

grupos populacionais atingidos e consequentes desfechos, sendo possível a identificação de 

diversos estudos que podem ser potencialidades para a tomada de decisão em saúde em relação 

a garantia dos prazos contidos no documento da Convenção de Minamata. Assim como foram 

encontradas algumas lacunas na literatura e temas que podem ser abordados mais 

profundamente. 

Descritores: Mercúrio. Revisão Sistemática. Metanálise. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Faced with the recognition of the toxicity of mercury and its deleterious effects 

on human health, the United Nations has been promoting multilateral discussions and 

negotiations on mercury and the development of a guiding instrument on this issue, which 

culminated in the Minamata Convention, whose main objective is to protect human health and 

the environment from anthropogenic sources. Efforts have been made by the Ministry of Health 

to develop a sectoral plan to, together with other competent bodies, develop strategies to 

consolidate the Minamata Convention on Mercury. Thus, it is important to analyze the 

production of global knowledge on mercury in order to map the relevant concepts and identify 

existing research gaps that may serve as a subsidy for health decision-making. Methodology: 

A scoping review was carried out, where studies of systematic reviews and meta-analyses were 

selected, without language or date restrictions, in three databases: PubMed, BVS and Cochrane 

Library. The searches were performed until April 2019. Studies that were not systematic 

reviews or meta-analyses were excluded; those that presented the word mercury referring to a 

blood pressure measuring instrument, studies that addressed the use of mercury thermometers; 

studies that did not address exposure to mercury and studies that were not conducted with 

humans. Results and discussion: This research obtained a result of 143 systematic reviews or 

meta-analyses that, after applying the eligibility criteria, resulted in 66 publications, among 

which 37 are systematic reviews, 28 are meta-analyses and 1 is an overview. Most of the studies 

were published in English. There was an increase in publications from 2013 onwards, possibly 

because it was the year that the final text on the Minamata Convention was approved. The 

studies dealt with various outcomes. Regarding the type of exposure, the most recurrent in the 

publications are in relation to dental amalgam exposure (n=11), followed by environmental 

exposure (n=10) and via diet (n=8). Most studies (n=28) did not specify the type of mercury, 

which may consist of a fragility of the articles and a gap, and it is important to suggest that the 

authors can pay attention to the description of this detail, which is essential, for example, for 

any strategy of searching for articles in the literature, among those specified, methylmercury 

was the most cited representing 12.1% of this sample. Conclusion: This scope review enabled 

the mapping of the literature and identified different forms of exposure to mercury, as well as 

population groups affected and consequent outcomes, making it possible to identify several 

studies that may be potential for health decision making regarding the guarantee of deadlines 

contained in the Minamata Convention document. In addition, some gaps were found in the 

literature and issues that can be addressed in greater depth. 

Descriptors: Mercury. Systematic Review. Meta-analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

1.1 Mercúrio e seu uso 

O mercúrio é um elemento químico natural encontrado no ar, na água e no solo e 

distribuído por todo o ambiente por processos naturais (atividade vulcânica, intemperismo de 

rochas, movimentos da água, processos biológicos, como combustão natural) e antropogênicos 

ou pela atividade humana (combustão de combustíveis fósseis, usinas de geração de 

eletricidade, mineração de ouro e prata, fabricação de cimento, pesticidas, cloro, soda cáustica, 

espelhos e equipamentos médicos, vazamentos industriais, odontologia, incineração de resíduos 

e cadáveres). Também pode ocorrer pela remobilização de fontes históricas, como no solo, 

sedimentos, água, aterro e resíduos contendo mercúrio (WHO, 2007, 2008; OPAS, 2011). 

Como a maioria dos metais, ele pode existir de diferentes formas, inorgânicas e 

orgânicas e é persistente no ambiente. As três formas principais incluem: 

1) mercúrio elementar ou metálico; 

2) mercúrio inorgânico ou iônico; e 

3) mercúrio orgânico, sendo o metilmercúrio o mais importante. 

 

O mercúrio elementar ou metálico é encontrado na forma de um metal brilhante, branco-

prateado e é o único metal que pode ser encontrado na forma líquida em temperatura ambiente, 

é estável na atmosfera quando em vapor, podendo ser facilmente dispersado e transportando, 

afetando áreas remotas, longe de fontes de emissão (LACERDA; MALM, 2008; OPAS, 2011). 

Essa forma é muito utilizada na mineração de ouro e prata, indústria de cloro-soda; 

termômetros; manômetros para medição e controle; interruptores elétricos; lâmpadas 

fluorescentes, equipamentos elétricos, produtos químicos para fotografias e obturações 

dentárias de amálgama, entre outros (OPAS, 2011). 

Já o mercúrio inorgânico ocorre em combinação com outros elementos como cloro, 

enxofre ou oxigênio, apresentando-se, em geral, como cristais ou sais iônicos de mercúrio, 

como por exemplo, o cloreto mercúrico. Esse tipo é utilizado em biocidas, fungicidas, indústria 

cosmética e farmacêutica, reagentes de laboratórios; catalisadores industriais e tintas 

(AZEVEDO, 2003; OPAS, 2011). 

 Já o mercúrio orgânico é a combinação do mercúrio com o carbono, conhecido também 

por compostos de mercúrio ou organomercuriais. Esta forma de mercúrio é bastante utilizada 
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em tratamentos de sementes em geral e controle de pragas (OPAS, 2011). Os compostos 

organomercuriais ocorrem com maior frequência e o mais facilmente encontrado no ambiente 

é o metilmercúrio (OLIVERIO, 2002; OPAS, 2011).  

O metilmercúrio ocorre principalmente pelo metabolismo de bactérias no solo, rios e 

lagos que convertem o mercúrio elementar em metilmercúrio (ABELSOHN et al, 2002; 

BERZAS et al, 2010). É o composto orgânico de mercúrio que apresenta a forma mais tóxica e 

também a mais poluente ambiental e nociva ao ser humano e tem a particularidade de 

bioacumulação em peixes de água doce e salgada e mamíferos marinhos (OPAS, 2011). 

É importante ressaltar que o mercúrio circula entre ar, água e solo passando por diversas 

transformações químicas e físicas complexas e os padrões de transporte e deposição dependem 

não só da forma do mercúrio mas de outros inúmeros fatores, como os ambientais  (TINÔCO 

et al., 2010). 

 

1.2 Fontes de exposição ao mercúrio 

Destacam-se cinco fontes principais de exposição ao mercúrio: nos processos 

industriais, no garimpo, na alimentação, o uso no setor saúde e nas práticas tradicionais. 

1.2.1 Processos industriais 

O mercúrio possui uma vasta utilidade na indústria, é bastante usado em processos na 

indústria elétrica, elaboração de instrumentos científicos, lâmpadas fluorescentes, indústria de 

cloro-soda, catalisadores, materiais odontológicos, em laboratórios de pesquisa, análises 

químicas e biológicas, indústria farmacêutica, refino do petróleo, fabricação de ácido acético e 

de acetaldeído, indústrias de papel, dentre outras (AZEVEDO, 2003; HACON & AZEVEDO, 

2006; LACERDA et al., 2007). 

O Brasil, na década de 80 tornou-se um dos principais países emissores desse tipo de 

metal para o meio ambiente, a partir de fontes industriais, principalmente pela indústria de 

cloro-soda, responsável pela importação de mercúrio para o país (LACERDA & SALOMONS, 

1991). 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o mercúrio utilizado pelas indústria, 

principalmente de cloro e soda não ficam totalmente ligados ao produto final, onde a parte 

desprendida se perde para o ambiente. A exposição a esse metal pode afetar diversos 
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trabalhadores do meio, assim como as populações que residem em localidades próximas ao 

despejo de resíduos industriais ou emissões atmosféricas. Diferentemente, nas indústrias de 

lâmpadas, é possível que o destino final do produto seja os aterros sanitários ou depósitos 

específicos para esses resíduos, uma vez que o mercúrio é liberado do processo industrial junto 

do produto final, eliminando o risco de contaminação ambiental dessa forma. Nesses casos é 

necessário se atentar ao grupo populacional possivelmente exposto quando ocorre o descarte 

errado deste material (OPAS, 2011). 

 

 1.2.2 Mineração  

O aumento do garimpo de ouro na Amazônia, tornou o principal motivo de importação 

de mercúrio para o país, e o que conferiu o título de maior emissor desse metal para a natureza. 

Por não produzir mercúrio, as importações para o Brasil foram relativamente constantes de 1972 

a 1984 em torno de 160 toneladas anuais, aumentando significativamente em 1989 atingindo 

340 toneladas (LACERDA & SALOMONS,1991). 

No ano de 2016, estimou-se que a emissão de mercúrio para a atmosfera pela atividade 

de Mineração Artesanal e de Pequena Escala de Ouro (MAPEO) variou entre 11 e 161 

toneladas, levando em consideração a produção legal e ilegal de ouro, especialmente na 

Amazônia Legal, ocorrendo principalmente no Mato Grosso e Pará, mas também podendo ser 

encontrado pelo Amapá, Rondônia, Amazonas, Tocantins e Bahia. Dados de 2018 sugerem que 

existam entre 80 mil a 800 mil garimpeiros que atuam de forma legal e ilegal nessas regiões 

(GESISKY, 2018). 

Segundo Martiniano et al. (2008) o garimpo é a principal fonte poluidora de mercúrio, 

em contraponto alguns outros estudos como o de Barbieri e Gardon (2009), relacionam a maior 

ocorrência de mercúrio em áreas sem influência direta de garimpo, é o caso dos processos de 

erosão e lixiviação de partículas que possuem mercúrio, ocorrendo no processo de 

desmatamento e consequente exposição dos solos. 

Além disso, é possível observar na prática de mineração em pequena escala ou artesanal, 

uma fonte considerável de exposição dos trabalhadores ou populações vizinhas, devido a 

utilização da amálgama ouro-mercúrio para vaporizar o mercúrio e recuperar o ouro, expondo 

essa população aos vapores desse metal. A inalação dos vapores é a via de exposição ao 

mercúrio metálico mais importante e perigosa para essa população. Assim como, para os 
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negociantes de ouro que visitam as "lojas de ouro" em ambientes fechados e são expostos a alta 

concentração desse metal (WHO 2008). 

1.2.3 Alimentação 

Segundo Hacon e Azevedo (2006), a principal via de exposição humana ao mercúrio, 

principalmente em populações que dependem de peixes predadores,  é o consumo de animais 

aquáticos contaminados pelo metilmercúrio. Normalmente ocorre o despejo de resíduos de 

processo de mineração próximos aos cursos de água, esses resíduos em sua grande maioria é 

composto por mercúrio metálico, este quando em contato com microrganismos é transformado 

em mercúrio orgânico, sendo a sua forma mais tóxica e mais disponível o metilmercúrio, que é 

rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal. 

Azevedo (2003) destaca que sempre que um organismo contaminado por mercúrio se 

encontra em um nível inferior na cadeia trófica, o seu predador absorverá tal quantidade de 

mercúrio, e apresentará aumento da concentração dessa substância em seu organismo, o 

homem, por estar no final da cadeia trófica consequentemente acumula uma quantidade 

considerável desse metal quando a sua dieta é principalmente composta por esse gênero 

alimentício, com destaque as populações que vivem em comunidades ribeirinhas. 

Passos et al apud Sá et al (2006) sugerem a diminuição do consumo de peixes carnívoros 

a fim de evitar ou diminuir o risco de contaminação, dando preferência aos peixes herbívoros. 

Afirmam ainda que o consumo de frutas, levando em consideração dentre outros benefícios, 

seu efeito antioxidante, pode ajudar a diminuir os efeitos da intoxicação desse metal. Sugerem 

também que seja evitado o consumo de águas de rios, escolhendo preferencialmente o consumo 

de água de poço ou cisternas. 

1.2.4 Setor saúde  

O mercúrio possui uma ampla gama de utilidades no setor saúde, além dos 

equipamentos elaborados pela indústria, desde aparelhos de uso hospitalar, incineração de 

resíduos médicos, também tem sido bastante utilizado na prática odontológica com o uso do 

amálgama, por exemplo. Segundo Gainsford e Dunne (1997), seu uso tem sido relatado há pelo 

menos 150 anos, na utilização de amálgama de prata em processo odontológico, onde 

provavelmente a primeira vez tenha ocorrido na Inglaterra pelo médico Joseph Bell, em 1819. 

Estima-se que ao menos a metade desse material é composto por mercúrio e sua liberação ocorre 
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na forma de vapor, íons ou partículas finas podendo ser ingerido ou inalado (OPAS; OMS, 

2011). 

Pessoas que utilizam amálgamas em restaurações dentárias estão mais predispostas à 

exposição ao mercúrio inorgânico. Assim como os trabalhadores dos consultórios 

odontológicos que também estão suscetíveis a esse tipo de exposição (OPAS; OMS, 2011). 

Esse metal também pode ser encontrado em vacinas na forma de timerosal, cujo 

principal componente é o mercúrio. O uso desse composto em vacinas objetiva a proteção 

contra a contaminação bacteriana. Dórea (2007) enfatiza que a maior parte da exposição ocorre 

em idades precoces, já que a maior parte do calendário vacinal é mais especificamente voltado 

para a primeira infância, onde as vacinas contendo timerosal são aplicadas em região 

intramuscular, ocasionando uma absorção quase que total desse composto. Azevedo (2003) 

demonstra que quando ocorre a exposição, o metal é metabolizado pelo organismo para 

etilmercúrio e tiosalicilato. 

Em 1999, surgiram hipóteses relacionadas ao timerosal contido nessas vacinas e 

possíveis relações com o desenvolvimento de Transtorno do Espectro do Autismo e 

neurotoxicidade, dando início a um grande debate sobre o tema  (PIRES, 2018). Porém, em 

2006 o Comitê Consultivo Global da Organização Mundial de Saúde, mostrou que o uso desse 

composto em conservação de vacinas não causa danos a saúde e defende a sua utilização, onde 

não há motivos para alterar as práticas de imunização existente, demonstrou que quando 

comparado ao metilmercúrio, percebe-se que a meia vida do etilmercúrio é mais curta e sua 

capacidade de acumulação no sangue é expressivamente menor, significando uma exposição 

baixa quando comparada a outra (WHO, 2006). 

1.2.5 Práticas tradicionais  

O mercúrio também tem sido usado há anos em práticas tradicionais que envolvem uso 

medicinal em preparações herbais chinesas, práticas hispânicas relacionadas a medicina ou até 

práticas religiosas, onde atualmente se tem o conhecimento de várias delas, envolvendo a 

cultura afro-caribenhos e latino-americanas, onde cabe citar, por exemplo, a Santeria (uma 

religião originalmente Cubana que adora as divindades africanas e os santos católicos), Palo 

(muito praticada no Caribe, consiste numa tradição que adora a antepassados), Vudu (conjunto 

de crenças e rituais de origem Haitiana) e Espiritismo (crença espiritual nativo de Porto Rico), 

que utilizam o mercúrio elementar em suas práticas (PCS, 2003). O mercúrio para tal finalidade 
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é facilmente encontrado na América do Norte em lojas chamadas “botânicas” que 

comercializam produtos a base de plantas e artigos para práticas religiosas, onde o mercúrio 

pode ser facilmente comprado (WENDROFF, 1990; ZAYAS & OZUAH, 1996). O uso desse 

em locais fechados e por tempo prolongado é importante via de exposição para os indivíduos 

que o manipulam podendo causar algum tipo de comprometimento, porém são necessários mais 

estudos na área para compreender seus riscos (PINN, 1998).  

1.3 Mercúrio e os efeitos à saúde humana 

Sabemos que o mercúrio, em suas formas variadas, é tóxico para o ser humano e para o 

meio ambiente. A forma físico-química em que o mercúrio se apresenta pressupõe algumas vias 

de exposição (inalação, ingestão ou absorção cutânea) de como o mercúrio entrará em contato 

com o ser humano, mas os distintos efeitos em tecidos e órgãos, culminando em problemas de 

saúde, dependem de outros fatores como a idade do indivíduo, a quantidade e duração da 

exposição. 

Os alvos primários de toxicidade são: sistema nervoso, rins e sistema cardiovascular, 

além dos respiratório, gastrointestinal, hematológico, imunológico e reprodutivo (UNEP, 

2010). 

A intoxicação pode ser aguda, ou seja, a exposição dá-se em um curto período de tempo 

e em altas concentrações. Ou intoxicação crônica, onde ocorre exposições de baixas 

concentrações e em períodos prolongados, sendo o sistema nervoso o alvo mais sensível.  

O mercúrio metálico ou elementar, por exemplo, atravessa facilmente a barreira 

hematoencefálica, causando lesões no córtex cerebral, sendo observado distúrbios neurológicos 

e comportamentais como os primeiros sinais da intoxicação, além de diminuição da memória 

ou no desempenho de testes de função cognitiva, instabilidade emocional, irritabilidade, 

excitação, timidez excessiva, diminuição da autoconfiança, insônia; alterações 

neuromusculares, tais como fraqueza, tremores que se iniciam nas mãos e se expandem para o 

resto do corpo, atrofia muscular ou espasmos musculares; polineuropatia, que consiste numa 

alteração dos nervos periféricos resultando em um déficit das funções sensorial e motora 

(parestesia, perda sensorial de extremidades, hiperreflexia, diminuição da velocidade de 

condução nervosa sensorial e motora) (WHO, 2004).  

Já a exposição ao mercúrio inorgânico incorre em dano aos rins, sendo a 

glomerulonefrite auto-imune a principal doença relacionada (BIGAZZI, 1988).  
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Em relação ao metilmercúrio, o sistema nervoso é o alvo crítico, sendo a via de 

exposição a digestiva. O consumo de peixes e frutos do mar faz com que o mercúrio nestes 

alimentos seja absorvido pelo trato gastrointestinal humano, atravessando barreira 

hematoencefálica e placentária, chegando ao cérebro e até mesmo ao feto podendo gerar danos 

como: microcefalia, hiperreflexia, deficiência visual, auditiva, mental e motora e, 

consequentemente, impactos adversos sobre a inteligência e desempenho escolar 

(PATTERSON et al, 2004).  

Hacon e Azevedo (2006) revelam a dificuldade encontrada para o diagnóstico de 

intoxicação por mercúrio, devido a semelhança dos sinais e sintomas com outras doenças como 

a malária, frequente nas regiões de garimpo. Além disso, reportam a falta de insumos e outras 

condições dos profissionais de saúde desses locais, que não têm facilidade para a realização de 

exames clínicos, bioquímicos e toxicológicos.  

Dentre os casos emblemáticos dos efeitos do mercúrio é o da cidade de Minamata no 

Japão. Entre os anos de 1920 e 1968, foram despejados resíduos de mercúrio na Baía de 

Minamata por uma fábrica de acetaldeído e cloreto de vinila, que utilizava o mercúrio como 

elemento catalisador no processo de produção. Alguns anos depois, os médicos da região 

começaram a observar muitas pessoas, principalmente filhos de mães que ingeriram peixes e 

frutos do mar da região, que apresentavam ataxia, deterioração da fala, constrição do campo 

visual, dificuldades auditivas, alterações sensoriais, deficiência mental e paralisia mental. A 

partir disso, identificou-se a Doença de Minamata, que se trata de um conjunto de sinais e 

sintomas de intoxicação grave derivada da exposição ao mercúrio (MICARONI et al, 2000).  

Diante do reconhecimento da toxicidade do mercúrio e de seus efeitos deletérios à saúde 

humana, a Organização das Nações Unidas vem promovendo discussões e negociações 

multilaterais a respeito do mercúrio e a elaboração de instrumento norteador, que culminou na 

Convenção de Minamata (FENNER et al, 2017). O objetivo principal é proteger a saúde 

humana e o meio ambiente das emissões e liberações antropogênicas de mercúrio e de 

compostos mercuriais. Esta Convenção foi adotada em 2013 no Brasil, sendo promulgada pelo 

decreto nº 9470 em 2018, a mesma apresenta 35 artigos e cinco anexos. Embora a saúde esteja 

em diversos capítulos, destaca-se o artigo 16 que dedica exclusivamente aos "aspectos de 

saúde" e que incentiva as partes a: 
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(a) Promover o desenvolvimento e a implementação de estratégias e programas para 

identificar e proteger as populações em situação de risco, particularmente as 

vulneráveis, e que possam incluir adoção de diretrizes de saúde, com bases científicas, 

relativas à exposição ao mercúrio e aos compostos de mercúrio, estabelecimento de 

metas para a redução dessa exposição, quando apropriado, e educação pública, com a 

participação dos setores de saúde pública e outros setores envolvidos; 

(b) Promover o desenvolvimento e a implementação de programas educacionais e 

preventivos, com bases científicas, sobre a exposição ocupacional ao mercúrio e aos 

compostos de mercúrio; 

(c) Promover serviços de cuidados com a saúde apropriados para a prevenção, 

tratamento e cuidado para populações afetadas pela exposição ao mercúrio e aos 

compostos de mercúrio; e 

(d) Estabelecer e fortalecer, conforme apropriado, as capacidades profissionais e 

institucionais de saúde para a prevenção, diagnóstico, tratamento e monitoramento de 

riscos à saúde relativos à exposição ao mercúrio e aos compostos de mercúrio 

(BRASIL 2018).  
 

A partir da promulgação da convenção em nosso país, o Ministério da Saúde constituiu 

um grupo de trabalho para elaborar um plano setorial de implementação da convenção para 

cumprir os artigos e anexos da convenção e reduzir e eliminar o mercúrio do Brasil.  

Assim, tornou-se importante analisar a produção de conhecimento global sobre o 

mercúrio no intuito de mapear o que tem sido produzido mundialmente sobre o mercúrio e, 

eventualmente, identificar as lacunas de conhecimento a fim de subsidiar a tomada de decisão 

em saúde. 

2. OBJETIVOS 

Mapear, na literatura mundial, os estudos de revisão sistemática e metanálises sobre o 

mercúrio e descrever suas características.  

3. METODOLOGIA 

Trata-se de revisão de escopo (scoping study ou scoping review), método este que 

auxilia no mapeamento de estudos, examina a extensão, o alcance e a natureza da investigação, 

sumariza e divulga os dados da investigação e identifica as lacunas de pesquisas existentes 

(ARKSEY H, O’MALLEY L, 2005). Possui a transparência e replicabilidade como as etapas 

da revisão sistemática, sem a pretensão de avaliar a qualidade das evidências produzidas 

(ARMSTRONG R, HALL B 2011). 

As cinco etapas metodológicas deste tipo de revisão consiste em: 1) definir a questão de 

pesquisa; 2) buscar estudos relevantes; 3) selecionar estudos; 4) mapear os dados e; 5) compilar, 

resumir e relatar os resultados (ARKSEY H, O’MALLEY L, 2005). 
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3.1 Definição da questão de pesquisa 

Conforme exposto na justificativa, em que há a necessidade do Ministério da Saúde 

atender demandas da Convenção de Minamata, pensou-se que este estudo poderia ser o ponto 

de partida em conhecer o que há de publicações científicas sobre o mercúrio e as lacunas 

existentes. Desta forma, a pergunta de pesquisa foi: “o que existe na literatura científica a 

respeito do mercúrio?” 

A partir de então, foram selecionados os termos para busca nas bases, a partir de 

descritores de assunto nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no MeSH (Medical 

Subject Headings). Estes descritores facilitam a pesquisa e recuperação dos artigos nas bases 

de dados (BRANDAU et al, 2005).  

3.2 Busca dos estudos 

Para realizar as buscas de artigos, foram considerados os estudos de revisões 

sistemáticas e metanálises, sem restrição de idioma ou data, em três bases: PubMed, BVS e 

Cochrane Library.  

Procedeu-se na combinação dos descritores que resultou nas seguintes estratégias de 

busca, para as três bases consultadas: PubMed: ("Meta-Analysis" [Publication Type] OR 

"Systematic Review" [Publication Type]) AND ("mercury"[MeSH Terms] OR "mercury"[All 

Fields]) AND ("mercury"[MeSH Terms] OR "mercury"[All Fields]), BVS ("Meta-Analysis" 

OR metanálise OR metaanálisis) AND (mercury OR mercúrio OR mercurio) AND (Revisão 

sistemática OR revisión sistemática OR systematic review) e na Cochrane Library: Meta-

Analysis OR Systematic Review AND mercury.  

As buscas foram realizadas até o mês de abril de 2019. 

3.3 Seleção dos estudos  

As publicações encontradas para esse estudo, foram exportadas para o framework 

Rayyan, que dispõe de ferramentas que auxiliam na verificação de duplicatas e de tomada de 

decisão de inclusão ou exclusão. 

Após remoção das duplicatas, os títulos e resumos dos artigos foram lidos e excluídos 

os estudos que não eram revisões sistemáticas ou metanálises; aqueles que apresentassem a 

palavra mercúrio referindo-se a instrumento de medição de pressão arterial, como por exemplo, 



 

 

18 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio; estudos que tratassem do uso de termômetros de 

mercúrio; ou estudos que não tratassem da exposição ao mercúrio; e estudos que não fossem 

com humanos. 

Cabe ressaltar que a revisão de escopo não estabelece como critério essencial, a 

avaliação da qualidade metodológica dos estudos, portanto, esta etapa não foi realizada. 

3.4 Mapeamento dos dados 

O framework Rayyan permite organizar os estudos por tags. Esta organização auxiliou 

na definição das variáveis para extração e da elaboração da tabela de caracterização dos estudos 

encontrados. 

As variáveis extraídas dos artigos, foram: idioma, ano em que a publicação foi realizada, 

tipo de publicação, período de busca, quantidade de autores, número de bases utilizadas para 

busca, tipos de estudos considerados, população estudada, local de estudo, fonte de exposição 

e desfecho.  

Nesta etapa, a metodologia e discussão dos artigos selecionados foram lidos para a 

extração dos dados de interesse e para o preenchimento da tabela. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Dos estudos incluídos 

A partir dos critérios estabelecidos na estratégia de busca, esta pesquisa obteve 143 

revisões sistemáticas ou metanálises nas três bases de dados (BVS=37; Cochrane=8 e 

Pubmed=98). A figura 1 demonstra as etapas da triagem que resultaram em 66 artigos que foram 

selecionadas para realização dessa revisão de escopo.  

 

Figura 1: Diagrama de fluxo de Revisões Sistemáticas, Metanálises e Overview (PRISMA) do 

processo de seleção deste estudo. 
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Fonte: autoria própria 

 

A tabela 1 apresenta as características dos estudos selecionados para esta revisão de 

escopo. 

Tabela 1: Características dos estudos incluídos nesta revisão de escopo. 

Característica n % 

Ano   

1994-1995 1 1,5 

1996-1997 0 0,0 

1998-1999 0 0,0 

2000-2001 0 0,0 

2002-2003 2 3,0 

2004-2005 6 9,1 
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2006-2007 6 9,1 

2008-2009 4 6,1 

2010-2011 3 4,5 

2012-2013 7 10,6 

2014-2015 11 16,7 

2016-2017 16 24,2 

2018-2019* 10 15,2 

Número de autores   

1 2 3,0 

2 – 4 41 62,1 

5 – 7 15 22,7 

8 ou mais 8 12,1 

Idioma dos estudos   

Inglês 63 95,5 

Português 1 1,5 

Chinês 2 3,0 

Número de bases pesquisadas   

1 11 16,7 

2 – 3 16 24,2 

4 – 5 18 27,3 

> 6 13 19,7 

Não especificado 8 12,1 

Fontes de exposição   

Ocupacional 4 6,1 

Ambiental 10 15,2 

Alimentar 8 12,1 

Pré-natal 4 6,1 

Clínica (amálgama) 11 16,7 

Clínica (vacina) 3 4,5 

Mais de uma fonte ou não especificado 26 39,4 

Tipos de mercúrio   

Metilmercúrio 8 12,1 

Etilmercúrio (timerosal) 4 6,1 

Mercúrio inorgânico 4 6,1 

Mercúrio elementar 1 1,5 

Mercúrio orgânico (Compostos organomercuriais) 11 16,7 

Mais de um tipo 10 15,2 

Não especificado 28 42,4 

Desfechos estudados   

Transtornos mentais e comportamentais 23 34,8 

Doenças do aparelho circulatório 5 7,6 
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Doenças do sistema nervoso 2 3,0 

Área odontológica 9 13,6 

Exposição ou disponibilidade ambiental do mercúrio 4 6,1 

Doenças endócrinas e do sistema reprodutivo 4 6,1 

Doenças renais 2 3,0 

Biomarcadores e testes neurológicos e 

comportamentais 

5 7,6 

Riscos de exposição ao mercúrio e outros danos à 

saúde 

10 15,2 

Conhecimento educação em saúde 1 1,5 

Efeitos anti toxicológico 1 1,5 

Fonte: autoria própria 

Nota: *até 02 de abril de 2019 

 

Dos 66 estudos incluídos, 37 são revisões sistemáticas, 28 são metanálises, 1 overview. 

Desses, 63 estudos foram publicados na língua inglesa, 2 na língua chinesa e 1 publicado 

em português. A maior parte dos estudos incluídos (n=11) foram publicados em 2017 e os 

últimos quatro anos apresentaram o maior número de publicações (n=26) representando 39,2% 

dos estudos incluídos.  

Sobre o número de bases utilizadas, 11 estudos utilizaram apenas uma base, 16 de duas 

a três bases, 18 artigos usaram de quatro a cinco e 13 publicações utilizaram mais de seis bases. 

Oito publicações não especificaram quantas bases de dados foram utilizadas (12,1%). A maior 

parte dos estudos (n=41; 57,7%) foram escritos por dois a quatro autores. 

Sobre o tipo de exposição, as mais frequentes nas publicações são em relação à exposição 

ao amálgama dentário (n=11), seguido pela exposição ambiental (n=10) e alimentar (n=8). 

A maior parte dos estudos (n=28; 42,4%) não discriminou o tipo de mercúrio nas 

publicações. Dentre as publicações especificadas, o mercúrio orgânico foi o mais citado (n=11), 

representando 16,7%, seguido por metilmercúrio (n=8). Dez desses estudos relacionaram a 

tipos variados de mercúrio nas publicações (15,2%). 

Sobre os desfechos tratados nos estudos incluídos, a maior parte (n=23; 34,8%) trata sobre 

doenças relacionadas a transtornos mentais e comportamentais relacionados à exposição ao 

mercúrio, em que estão incluídos o alzheimer (2), as alterações neurológicas do transtorno do 

espectro do autismo (7), distúrbios e deficiências no desenvolvimento neurológico (9), impactos 
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no desenvolvimento do cerebelo (1), alterações no desenvolvimento cognitivo (2), alterações 

no Quociente de Inteligência (QI) (1) e saúde mental (1).  

Dez estudos categorizados em "riscos de exposição ao mercúrio e outros danos à saúde" 

foram publicações que tratavam sobre riscos e danos à saúde humana (2) e saúde do feto (2) a 

partir da exposição ao mercúrio, efeitos biológicos e doenças ocupacionais dos trabalhadores 

(1), riscos carcinogênicos e não carcinogênicos (2), estudo sobre carga de doença (1), benefícios 

e riscos consumo peixe (1) e ototoxicidade (1).  

A área odontológica e a relação com esse metal foi observada em nove estudos (13,6%), 

sendo alguns sobre a comparação entre amálgama e resina e outros dois sobre lesões liquenoides 

orais, que consiste numa condição inflamatória crônica, caracterizada por erupções 

inflamatórias geralmente orais ou genitais. 

Cinco estudos (7,6%) trataram de doenças do aparelho circulatório, como doenças 

cardiovasculares (3), hipertensão arterial (1) e risco de derrame (1).  

Outras cinco publicações versaram sobre biomarcadores e testes neurológicos e 

comportamentais, sendo incluídos nesta categoria, os estudos sobre a placenta como 

biomarcador (1), o tempo de retenção do mercúrio no cérebro (1),  a persistência da 

neurotoxicidade do mercúrio avaliando efeitos motores e sensoriais objetivos: exame físico, 

testes neurocomportamentais e estudos eletrofisiológicos (1), resultados de testes 

neurocomportamentais de indivíduos expostos ocupacionalmente ao mercúrio (1), avaliação da 

excreção de mercúrio pelo suor (1). 

 A exposição ou disponibilidade ambiental do mercúrio foram abordados em quatro 

estudos (6,1%), com os temas de biomagnificação do mercúrio (2), dispersão do mercúrio em 

compartimentos ambientais dos reservatórios e sobre a contaminação de mercúrio na bacia 

Amazônica (2).  

Doenças endócrinas e do sistema reprodutivo, tais quais diabetes, resistência à insulina, 

disfunção do período menstrual, ciclo menstrual, volume sanguíneo menstrual, dismenorreia, 

resultados reprodutivos adversos, hipertensão induzida pela gravidez também foram 

mencionadas em quatro estudos sobre exposição ao mercúrio. 

 Dois estudos (3%), trataram sobre a relação da exposição ao mercúrio e doenças do 

sistema nervoso, como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e Esclerose Múltipla e outros dois 

estudos relacionaram a doença e função renal e síndrome nefrótica à exposição ao mercúrio. 
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 Apenas um dos estudos tratou sobre uma opção anti-toxicológica quando ocorre 

exposição a metais e um estudo (1,5%) que abordou sobre o conhecimento de profissionais de 

saúde em relação à saúde ambiental e os impactos consequentes na saúde infantil. 

  

5. DISCUSSÃO 

Esta revisão de escopo teve o objetivo de mapear a literatura acerca das publicações de 

revisões sistemáticas e metanálises sobre o mercúrio, no sentido de apresentar uma visão global 

dos achados sem avaliar a qualidade dos estudos considerados e, portanto, sem a visão se as 

conclusões dos desfechos e resultados eram robustas ou generalizáveis. 

Para esta discussão, levaremos em conta a lente da Convenção de Minamata e o que 

estes achados poderiam auxiliar no plano setorial da saúde, no sentido de apontar 

potencialidades e lacunas ou fraquezas. 

Consideramos expressivo o número de publicações do tipo revisões sistemáticas e 

metanálises encontradas em apenas três bases, visto que as revisões sistemáticas estão no ápice 

de uma escala hierárquica do nível de evidência científica, por serem estudos secundários que 

combinam os resultados de estudos primários, sintetizam e analisam os resultados obtendo 

conclusões, em geral, com forte nível de evidência (HONÓRIO & SANTIAGO, 2018). Foram 

66 revisões sistemáticas e metanálises incluídas que evidenciaram uma heterogeneidade com 

relação às fontes de exposição, aos tipos de mercúrio e aos desfechos estudados.  

Foi notório o aumento de publicações sobre o tema a partir de 2013, possivelmente pelo 

fato de que neste ano, fora aprovado por 140 países o texto final sobre a Convenção de 

Minamata, que consiste no acordo de redução de emissões antropogênicas desse metal a fim de 

proteger o meio ambiente e a saúde humana, especialmente as populações mais vulneráveis, 

como fetos, crianças e gestantes (AZEVEDO, 2003). 

Chama a atenção, a frequência de estudos que não especificaram as fontes de exposição 

estudada e os tipos de mercúrio considerados nas pesquisas. Isto pode consistir em uma 

fragilidade dos artigos e em uma lacuna, sendo importante sugerir que os autores possam 

atentar-se para a descrição deste detalhe que é fundamental, por exemplo, para eventual 

estratégia de busca de artigos na literatura. 

Esta pesquisa mostrou estudos com diversos tipos de exposição, com vários tipos de 

mercúrio bem como vários desfechos e consideramos isso uma potencialidade. 
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A exposição clínica com o amálgama dentário foi bastante estudado, sendo que a 

maioria das pesquisas tratam da comparação com resina. Vale lembrar que o anexo A da 

Convenção de Minamata prevê a redução do uso dos amálgamas dentários, o que pode ter 

incentivado o desenvolvimento de pesquisas sobre este assunto (BRASIL, 2018; FENNER et 

al, 2017). Outros dois artigos sobre esse assunto relacionam o uso do amálgama como 

possivelmente o fator etiológico para o desenvolvimento de lesões na boca, por causa de uma 

condição inflamatória crônica,  conhecida como lesão liquenóide.   

Dentre os distintos desfechos, os “Transtornos mentais e comportamentais” apresentam 

uma frequência alta de artigos. Embora com este desenho e propósito de estudo, não 

observamos a qualidade dos artigos e se há conclusões robustas quanto à causalidade deste 

desfecho e de outros estudados, desta forma, o aprofundamento na leitura e na consistência dos 

resultados e mesmo a elaboração de revisões sistemáticas, pode auxiliar na elaboração de 

protocolos de atenção à saúde de populações expostas ao mercúrio.  

Os estudos que abordam o metilmercúrio também são frequentes, e tratam da ingestão 

de peixes predadores que apresentam quantidade consistente desse metal. Trata-se de uma das 

principais fontes de exposição, especialmente pelas comunidades ribeirinhas, onde representa 

a principal fonte de proteína da dieta dessa população (CASTILHOS & RODRIGUES 2008), 

sendo uma realidade da população brasileira. A maior parte destes estudos contemplam os 

“transtornos mentais e comportamentais”, ou seja, o prejuízo no desenvolvimento cognitivo e 

neurodesenvolvimento pelo consumo de pescados. No entanto, Dórea (2010) relata que as 

comunidades ribeirinhas da Amazônia sofrem mais com problemas de saúde relacionados com 

a nutrição e doenças infecciosas como a dengue, diarreia, malária e febre amarela do que por 

transtornos mentais e comportamentais relacionados ao consumo de peixes que foram expostos 

ao metilmercúrio. Interessante notar que alguns artigos pontuam sobre os riscos e benefícios de 

consumo de peixe, o que também consideramos potencialidade para a tomada de decisão e 

norteamento de ações de comunicação de risco e educação em saúde em eventuais diretrizes e 

recomendações dadas pelos órgãos governamentais. 

Também há presença de artigos que tratam da exposição ao mercúrio pelas vacinas com 

timerosal e o surgimento de autismo. Há a necessidade de avaliar a consistência dos resultados, 

mas os mesmos poderiam subsidiar o Ministério da Saúde e outras entidades para derrubar os 

mitos e "fake news" relacionados ao tema. 
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 A exposição ocupacional relatada em quatro publicações, demonstrou desfechos em 

diferentes categorias, demonstrando que a exposição ao mercúrio de maneira ocupacional, pode 

causar vários tipos de complicações na saúde dos indivíduos principalmente por se tratar de um 

tipo de exposição que leva a uma intoxicação crônica, já que esses indivíduos estão diariamente 

expostos a uma quantidade desse metal. Os estudos  abordam sobre as seguintes categorias de 

desfecho “Biomarcadores e testes neurológicos e comportamentais”,  “Transtornos mentais e 

comportamentais” e “Doenças endócrinas e do sistema reprodutivo”. Baixas concentrações 

podem levar a uma intoxicação crônica, comumente atingindo alguns sistemas do corpo, como 

o aparelho gastrointestinal, o sistema nervoso e as funções psíquicas (ZAVARIZ & GLINA, 

1993). Ainda assim, sugerimos que haja mais estudos nesta linha da saúde do trabalhador, pois 

apenas um tratava de mineração em pequena escala. Sabemos, inclusive, que esta é uma 

realidade em nosso país, isto é, que ainda há a presença de muita exposição ao mercúrio nestas 

condições.  

Observamos, também, que alguns estudos abordam a exposição ao mercúrio em tenra 

idade, a exposição pré-natal, destacando a vulnerabilidade deste ciclo de vida, que demonstra 

que a barreira hematoencefálica e a placentária são sensíveis a exposição ao mercúrio e 

consequentemente quando as mães são expostas a esse metal é muito provável que seus filhos 

também sejam, diante disso, os estudos que tratam sobre esse assunto, avaliam como 

biomarcador, a placenta e as consequências  relacionadas quando há exposição de alguma 

forma, como a relação com a saúde mental e outros tipos de transtornos. Igualmente, o tema 

“biomarcadores e testes neurológicos e comportamentais” foram bem abordados, podendo 

subsidiar com evidências, a elaboração de protocolos clínicos para expostos a mercúrio. 

O tema sobre mercúrio e seu uso em práticas tradicionais e, ainda, a utilização em alguns 

cosméticos não foram encontradas nas publicações desta revisão. Consideramos que esta é uma 

lacuna na pesquisa visto que são práticas que ainda ocorrem, embora não muito utilizado no 

Brasil, tornando este um tema relevante sobre a exposição ao mercúrio para algumas 

comunidades. 

Como limitações deste estudo, ressalta-se que esta revisão de escopo restringiu-se na 

busca de revisões sistemáticas e metanálises e que também não foram aplicados instrumentos 

de avaliação de qualidade destas publicações. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Essa revisão de escopo possibilitou o mapeamento da literatura sobre principais formas 

de exposição ao mercúrio, assim como grupos populacionais atingidos e consequentes 

desfechos, o acesso a essas informações foi possível pois a estratégia de busca estabelecida 

inicialmente, não delimitou idioma ou ano, tornando a busca na literatura mais ampla. A 

delimitação de estudos desta análise consistiu em revisões sistemáticas e metanálises que 

propiciaram a inclusão de estudos com forte nível de evidência. 

Devido a quantidade de publicações a esse respeito, foi possível a identificação de 

diversos estudos que são potencialidades para a tomada de decisão em saúde em relação a 

garantia dos prazos contidos no documento da Convenção de Minamata. Assim como foram 

encontradas algumas lacunas na literatura e temas que podem ser abordados mais 

profundamente nesse mesmo contexto. 

Sobre potencialidades na tomada de decisão, destacamos a quantidade de estudos que 

relacionou os vários tipos de tipos de exposição, e vários tipos de mercúrio bem como vários 

desfechos. Nesse mesmo aspecto destacam-se também artigos que relacionam o consumo de 

peixes com seus riscos e benefícios para tomada de decisão e devidas ações. 

Dentre as principais lacunas, observamos que algumas fontes e formas de mercúrio não 

são identificadas nas publicações, prejudicando possíveis buscas nas bases de dados, a partir de 

descritores e, consequentemente, não auxiliando o uso da informação a quem necessitar. Além 

disso, sugere-se que outros estudos com exposição ocupacional e saúde do trabalhador sejam 

realizados, principalmente em relação a prática da mineração artesanal, ainda bastante comum 

no Brasil. 
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APÊNDICE 1  

Desfechos estudados nas publicações incluídas nesta revisão de escopo por categoria. 

 

 

 

 

 

 

Transtornos mentais 

e comportamentais 

Alterações neurológicas (sistema psicossensorial, motor e de 

coordenação, fala motora, audição, deficiência visual, alterações de 

humor e perda de QI) 

Transtorno do espectro do autismo 

Déficit de Atenção 

Saúde mental 

Alterações no Quociente de Inteligência (QI) 

Impactos desenvolvimento do cerebelo 

Autismo, distúrbios da fala, retardo mental, distúrbios de 

personalidade, anormalidades no pensamento, ataxia e distúrbios de 

desenvolvimento em geral 

Deficiências e distúrbios no desenvolvimento neurológico - efeitos 

neuropsicológicos 

Alterações no desenvolvimento cognitivo 

deficiências do desenvolvimento neurológico e asma 

Doenças do aparelho 

circulatório 

Hipertensão Arterial 

Pressão Arterial 

Risco derrame 

Doenças do sistema 

nervoso 

Esclerose Lateral Amiotrófica e Esclerose Múltipla 

Área odontológica Lesões liquenoides orais e líquen plano 

Amálgama e resina 

Doenças endócrinas e 

do sistema 

reprodutivo 

Diabetes 

Atividade endócrina 

Efeitos reprodutivos: disfunção do período menstrual, ciclo 

menstrual, volume sanguíneo menstrual, dismenorreia, resultados 

reprodutivos adversos, hipertensão induzida pela gravidez 

Doenças renais Doença e função renal 
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Síndrome nefrótica 

Biomarcadores e 

testes neurológicos e 

comportamentais 

Biomarcador (placenta) 

Persistência da neurotoxicidade do mercúrio avaliando efeitos 

motores e sensoriais objetivos: exame físico (PE), testes 

neurocomportamentais (RN) e estudos eletrofisiológicos (EPS) 

Avalição de mercúrio no suor 

Resultados de testes neurocomportamentais de indivíduos expostos 

ocupacionalmente ao mercúrio 

testes neurocomportamentais 

Três domínios de endpoint (inteligência geral, habilidade verbal e 

habilidades motoras) para predição de QI  

Sensibilidade testes do Núcleo comportamental da OMS 

Tempo retenção mercúrio no cérebro 

 

 

 

 

Riscos de exposição 

ao mercúrio e outros 

danos à saúde 

Riscos à saúde, efeitos biológicos e doenças ocupacionais dos 

trabalhadores. 

Risco de exposição ao mercúrio. 

Riscos carcinogênicos e não carcinogênicos. 

Danos a saúde. 

Danos saúde feto. 

Carga doença. 

Benefícios e riscos consumo peixe 

Ototoxicidade 

Conhecimento 

educação em saúde 

Conhecimento dos profissionais sobre saúde ambiental e crianças 

Efeitos anti 

toxicológico 

Propriedades antitóxicas da spirulina 

 

Exposição ou 

disponibilidade 

ambiental do 

mercúrio 

Biomagnificação mercúrio. Dispersão de mercúrio compartimentos 

ambientais dos reservatórios 

Exposição do mercúrio na Amazônia. 

Estudos sobre contaminação mercúrio na bacia Amazônica. 



 

 

 

APÊNDICE 2 - ARTIGOS INCLUIDOS  

Título An

o 

Revista Autores Número 

de 

autores 

Linguagem Tipo de 

publicação 

Número de 

bases 

consultadas 

Tipo de 

mercúrio  

População 

estudada 

Fonte de 

exposição 

Desfecho 

estudado 

CATEGORIA Notas 

{Metaanalysis of 

filler materials in 

periapical 

surgery.} 

20

08 

Medicina 

oral, 

patologia 
oral y 

cirugia 

bucal 

{Fern and ez-

Yanez 

Sanchez}, 
Angela and 

Leco-Berrocal, 

M Isabel and 
Martinez-

Gonzalez, Jose 

M 

3 inglês MA 1 amálgama 

dentária 

(compostos 
organomercuriai

s) 

pop humanas setor saúde: 

amálgama 

comparação 

de 

amálgama e 
resina 

  

{Amalgam and 

resin composite 

longevity of 

posterior 

restorations: A 

systematic 

review and meta-

analysis.} 

20
15 

Journal 
of 

dentistry 

Moraschini, 
Vittorio and 

Fai, Cheung Ka 
and Alto, 

Raphael Monte 

and {Dos 
Santos}, 

Gustavo 

Oliveira 

4 inglês MA 4 amálgama 
dentária 

(compostos 
organomercuriai

s) 

pop humanas setor saúde: 
amálgama 

comparação 
de 

amálgama e 
resina 

  

{Adhesively 

bonded versus 

non‐bonded 

amalgam 

restorations for 

dental caries} 

20
16 

Cochrane 
Database 

of 

Systemati
c 

Reviews 

Agnihotry, A 
and 

Fedorowicz, Z 

and Nasser, M 

3 inglês MA 5 amálgama 
dentária 

(compostos 

organomercuriai
s) 

pop humanas setor saúde: 
amálgama 

comparação 
de 

amálgama e 

resina 

  

{Systematic 

review on highly 

viscous glass-

ionomer 

cement/resin 

coating 

restorations 

(Part I): Do they 

merge Minamata 

Convention and 

minimum 

intervention 

dentistry?} 

20
16 

Quintesse
nce 

internatio

nal 
(Berlin, 

Germany 

: 1985) 

Kielbassa, 
Andrej M and 

Glockner, 

Georg and 
Wolgin, 

Michael and 

Glockner, Karl 

4 inglês RS 5 amálgama 
dentária 

(compostos 

organomercuriai
s) 

pop humanas setor saúde: 
amálgama 

comparação 
de 

amálgama e 

resina 

  

{Direct 

composite resin 

fillings versus 

amalgam fillings 

for permanent or 

adult posterior 

teeth.} 

20
14 

The 
Cochrane 

database 
of 

systemati

c reviews 

{Rasines 
Alcaraz}, M 

Graciela and 
Veitz-Keenan, 

Analia and 

Sahrmann, 
Philipp and 

Schmidlin, 

6 inglês RS 5 amálgama 
dentária 

(compostos 
organomercuriai

s) 

pop humanas setor saúde: 
amálgama 

comparação 
de 

amálgama e 
resina 

  



 

 

39 

Patrick Roger 
and Davis, Dell 

and Iheozor-

Ejiofor, 
Zipporah 

{Replacement 

versus repair of 

defective 

restorations in 

adults: 

amalgam} 

20

14 

Cochrane 

Database 

of 
Systemati

c 

Reviews 

Sharif, M O and 

Merry, A and 

Catleugh, M 
and Tickle, M 

and Brunton, P 

and Dunne, S M 
and Aggarwal, 

V R and Chong, 

L Y 

4 inglês MA 7 amálgama 

dentária 

(compostos 
organomercuriai

s) 

pop humanas setor saúde: 

amálgama 

comparação 

de 

amálgama e 
resina 

  

{Dental cavity 

liners for Class I 

and Class II 

resin‐based 

composite 

restorations} 

20

19 

Cochrane 

Database 

of 
Systemati

c 

Reviews 

Schenkel, A B 

and Veitz‐

Keenan, A 

2 inglês MA 8 amálgama 

dentária 

(compostos 
organomercuriai

s) 

pop humanas setor saúde: 

amálgama 

comparação 

de 

amálgama e 
resina 

  

{Toxicidade do 

amalgama 

dentario na 

saude de do 

paciente: uma 

revisao 

sistematica - 

Toxicity of dental 

amalgam in 

patient health: a 

systematic 

review} 

20
17 

 
Jorge, Renata 
Costa 

1 português RS 6 amálgama 
dentária 

(compostos 

organomercuriai
s) 

pop humanas setor saúde: 
amálgama 

danos a 
saúde 

  

{Dental amalgam 

and multiple 

sclerosis: a 

systematic 

review and meta-

analysis.} 

20
07 

Journal 
of public 

health 

dentistry 

Aminzadeh, 
Kevin K and 

Etminan, 

Mahyar 

2 inglês MA 3 amálgama 
dentária 

(compostos 

organomercuriai
s) 

pop humanas setor saúde: 
amálgama 

Esclerose 
múltipla 

  

{Healing of oral 

lichenoid lesions 

after replacing 

amalgam 

restorations: a 

systematic 

review.} 

20
04 

Oral 
surgery, 

oral 

medicine, 
oral 

patholog

y, oral 
radiology

, and 

endodont
ics 

Issa, Y and 
Brunton, P A 

and Glenny, A 

M and 
Duxbury, A J 

4 inglês RS 3 amálgama 
dentária 

(compostos 

organomercuriai
s) 

pop humanas setor saúde: 
amálgama 

Lesões 
liquenóides 

orais 

  



 

 

40 

{Urban legends 

series: lichen 

planus.} 

20
13 

Oral 
diseases 

Baccaglini, L 
and 

Thongprasom, 

K and Carrozzo, 
M and Bigby, 

M 

4 inglês RS 1 amálgama 
dentária 

(compostos 

organomercuriai
s) 

pop humanas setor saúde: 
amálgama 

Lesões 
liquenóides 

orais 

(líquen 
plano) 

  

{Vaccines are not 

associated with 

autism: an 

evidence-based 

meta-analysis of 

case-control and 

cohort studies.} 

20

14 

Vaccine Taylor, Luke E 

and Swerdfeger, 
Amy L and 

Eslick, Guy D 

3 inglês MA 4 etilmercúrio 

(timerosal) 

crianças e 

adolescentes 

setor saúde: 

vacinas 
(exposição 

clínica)  

autismo 

(TEA) 

  

{Low-level 

chronic mercury 

exposure in 

children and 

adolescents: 

meta-analysis.} 

20
07 

Pediatrics 
internatio

nal : 

official 
journal of 

the Japan 

Pediatric 
Society 

Ng, Daniel 
Kwok-Keung 

and Chan, 

Chung-Hong 
and Soo, Man-

Ting and Lee, 

Robert Shing-
Yan 

4 inglês MA 6 etilmercúrio 
(timerosal) 

crianças e 
adolescentes 

setor saúde: 
vacinas 

(exposição 

clínica)  

autismo 
(TEA) 

  

{A meta-analysis 

of the evidence 

on the impact of 

prenatal and 

early infancy 

exposures to 

mercury on 

autism and 

attention 

deficit/hyperactiv

ity disorder in 

the childhood.} 

20

14 

Neurotox

icology 

Yoshimasu, 

Kouichi and 

Kiyohara, 
Chikako and 

Takemura, 
Shigeki and 

Nakai, 

Kunihiko 

4 inglês MA 4 etilmercúrio 

(timerosal) 

pop humanas MAIS 1 

setor saúde: 

vacinas 
(exposição 

clínica) e 
fontes 

ambientais 

autismo 

(TEA), 

déficit de 
atenção e 

hiperativida
de (TDAH) 

  

{A meta-analysis 

epidemiological 

assessment of 

neurodevelopme

ntal disorders 

following 

vaccines 

administered 

from 1994 

through 2000 in 

the United 

States.} 

20

06 

Neuro 

endocrin

ology 
letters 

Geier, David A 

and Geier, Mark 

R 

2 inglês MA NE etilmercúrio 

(timerosal) 

pop humanas setor saúde: 

vacinas 

(exposição 
clínica)  

autismo, 

distúrbios 

da fala, 
retardo 

mental, dist

úrbios de 
personalida

de, 

anormalida
des no 

pensamento

, ataxia e 
distúrbios 

de 

desenvolvi
mento em 

geral 

  



 

 

41 

{Biomagnificatio

n of mercury in 

aquatic food 

webs: a 

worldwide meta-

analysis.} 

20
13 

Environ
mental 

science 

{\&} 
technolog

y 

Lavoie, Raphael 
A and Jardine, 

Timothy D and 

Chumchal, 
Matthew M and 

Kidd, Karen A 

and Campbell, 
Linda M 

5 inglês MA 1 MAIS DE 1 pop humanas e 
peixes 

exposição 
ambiental - 

redes 

alimentares 
aquáticas 

biomagnific
ação 

mercúrio 

  

{The impact of 

hydroelectric 

dams on mercury 

dynamics in 

South America: 

A review.} 

20

19 

Chemosp

here 

Pestana, Inacio 

Abreu and 

Azevedo, Lucas 
Silva and 

Bastos, W and 

erley Rodrigues 
and {Magalhaes 

de Souza}, 

Cristina Maria 

4 inglês MA 2 MAIS DE 1 pop humanas e 

peixes 

exposição 

ambiental - 

barragens 
hidrelétrica

s 

biomagnific

ação 

mercúrio. 
dispersão 

mercúrio 

compartime
ntos 

ambientais 

dos 
reservatório

s 

  

{Developmental 

neurotoxicants 

and the 

vulnerable male 

brain: a 

systematic 

review of 

suspected 

neurotoxicants 

that 

disproportionally 

affect males.} 

20
17 

Acta 
neurobiol

ogiae 

experime
ntalis 

Kern, Janet K 
and Geier, 

David A and 

Homme, Kristin 
G and King, 

Paul G and 

Bjorklund, Geir 
and 

Chirumbolo, 

Salvatore and 
Geier, Mark R 

7 inglês RS 2 MAIS DE 1 homens NE distúrbios 
desenvolvi

mento 

neurológico 

  

{Mercury 

Exposure, Blood 

Pressure, and 

Hypertension: A 

Systematic 

Review and 

Dose-response 

Meta-analysis.} 

20
18 

Environ 
Health 

Perspect 

Hu, Xue Feng 
and Singh, 

Kavita and 

Chan, Hing 
Man 

3 inglês MA 3 MAIS DE 1 NE NE hipertensão 
arterial 

  

{Chronic 

mercury 

exposure and 

blood pressure in 

children and 

adolescents: a 

systematic 

review.} 

20

19 

Environ

mental 

science 
and 

pollution 

research 
internatio

nal 

Gallego-Vinas, 

Gema and 

Ballester, 
Ferran and 

Llop, Sabrina 

3 inglês RS 7 MAIS DE 1 crianças e 

adolescentes 

MAIS 1 

exposição 

ambiental e 
alimentar 

(em geral; 

NE) 

pressão 

arterial 

  

{Consequences of 

prenatal toxin 

exposure for 

20
07 

European 
child 

{\&} 

Williams, Justin 
H G and Ross, 

Louise 

2 inglês RS 4 MAIS DE 1 crianças e 
adolescentes 

exposição 
pre-natal 

saúde 
mental 

  



 

 

42 

mental health in 

children and 

adolescents: a 

systematic 

review.} 

adolescen
t 

psychiatr

y 

{Probabilistic 

meta-analysis of 

risk from the 

exposure to Hg 

in artisanal gold 

mining 

communities in 

Colombia.} 

20

14 

Chemosp

here 

{De Miguel}, 

Eduardo and 

Clavijo, Diana 
and Ortega, 

Marcelo F and 

Gomez, Amaia 

4 inglês MA NE MAIS DE 1 

mercúrio 

elementar 
(vapor) e 

metilmercúrio 

pop humanas MAIS 1 

exposição 

geral 
comunidad

es 

artesanais 
de 

mineração 

ouro 
Colômbia 

risco de 

exposição 

ao mercúrio 

  

{Is mercury 

exposure causing 

diabetes, 

metabolic 

syndrome and 

insulin 

resistance? A 

systematic 

review of the 

literature.} 

20

17 

Environ

mental 
research 

Roy, Cynthia 

and Tremblay, 
Pierre-Yves and 

Ayotte, Pierre 

3 inglês RS 4 MAIS DE 1 

mercúrio 
elementar, 

inorgânico ou 

orgânico 

pop humanas e 

in vitro 

MAIS 1 

exposição 
ambiental e 

ocupacional

; alimentar 
(em geral; 

NE) 

resistência 

a insulina, 
sindrome 

metabólica 

e diabetes 

  

{Mercury 

Exposure and 

Heart Rate 

Variability: a 

Systematic 

Review.} 

20
15 

Current 
environm

ental 

health 
reports 

Gribble, 
Matthew O and 

Cheng, Alan 

and Berger, 
Ronald D and 

Rosman, Lori 

and Guallar, 
Eliseo 

5 inglês RS 4 MAIS DE 1 
metilmercúrio e 

mercúrio 

inorgânico 

pop humanas MAIS 1 
exposição 

ambiental 

ao 
metilmercú

rio e 

exposição 
ocupacional 

ao mercúrio 

inorgânico 

Doença 
cardiovascu

lar/Função 

autonômica 
cardíaca 

  

{Associations of 

methylmercury 

and inorganic 

mercury between 

human cord 

blood and 

maternal blood: 

a meta-analysis 

and its 

application.} 

20
14 

Environ
mental 

pollution 

(Barking, 
Essex : 

1987) 

Ou, Langbo and 
Chen, Long and 

Chen, Cen and 

Yang, Tianjun 
and Wang, 

Huanghuang 

and Tong, 
Yindong and 

Hu, Dan and 

Zhang, Wei and 
Long, Wenjing 

and Wang, 

Xuejun 

10 inglês MA 1 MAIS DE 1 
metilmercúrio e 

mercúrio 

inorgânico 

mulheres mães exposição 
pre-natal 

Danos 
saúde feto  

  

{Persistence of 

mercury-induced 

20

17 

Critical 

reviews 

Fields, Cheryl 

A and Borak, 

3 inglês RS 1 mercúrio 

elementar 

pop humanas 

(trabalhadores) 

exposição 

ocupacional 

persistência 

da 

  



 

 

43 

motor and 

sensory 

neurotoxicity: 

systematic 

review of 

workers 

previously 

exposed to 

mercury vapor.} 

in 
toxicolog

y 

Jonathan and 
Louis, Elan D 

neurotoxici
dade do 

Hg avalian

do efeitos 
motores e 

sensoriais 

objetivos: 
exame 

físico (PE), 

testes 
neurocomp

ortamentais 

(RN) e 
estudos 

eletrofisioló

gicos (EPS) 

{Does inorganic 

mercury play a 

role in 

Alzheimer's 

disease? A 

systematic 

review and an 

integrated 

molecular 

mechanism.} 

20
10 

Journal 
of 

Alzheime

r's 
disease : 

JAD 

Mutter, Joachim 
and Curth, 

Annika and 

Naumann, 
Johannes and 

Deth, Richard 

and Walach, 
Harald 

5 inglês RS 7 mercúrio 
inorgânico 

pop humanas MAIS 1 
exposição 

ambiental e 

ocupacional
; alimentar 

(em geral) 

alzheimer 
(DA) 

  

{The retention 

time of inorganic 

mercury in the 

brain--a 

systematic 

review of the 

evidence.} 

20

14 

Toxicolo

gy and 

applied 
pharmaco

logy 

Rooney, James 

P K 

1 inglês RS 1 mercúrio 

inorgânico 

pop humanas e 

in vitro 

NE tempo 

retenção 

mercúrio 
no cérebro 

  

{Neurobehaviour

al test results and 

exposure to 

inorganic 

mercury: in 

search of dose-

response 

relations.} 

20

04 

Archives 

of 
toxicolog

y 

Meyer-Baron, 

Monika and 
Schaeper, 

Michael and 

van Thriel, 
Christoph and 

Seeber, Andreas 

4 inglês RS NE mercúrio 

inorgânico 

pop humanas MAIS 1 

exposição 
ambiental e 

ocupacional

; alimentar 
(em geral; 

NE) 

testes 

neurocomp
ortamentais 

  

{Environmental 

risk factors for 

autism: an 

evidence-based 

review of 

systematic 

reviews and 

meta-analyses.} 

20
17 

Mol 
Autism 

Modabbernia, 
Amirhossein 

and Velthorst, 

Eva and 
Reichenberg, 

Abraham 

3 inglês OV 1 mercúrio 
inorgânico 

pacientes com 
distúrbios do 

espectro do 

autismo 

NE autismo 
  



 

 

44 

{Association 

between 

methylmercury 

environmental 

exposure and 

neurological 

disorders: A 

systematic 

review.} 

20
19 

J Trace 
Elem 

Med Biol 

Puty, Bruna and 
Le{\~{a}}o, 

Luana Ketlen 

Reis and 
Crespo-Lopez, 

Maria Elena and 

Almeida, Anna 
Paula Costa 

Ponte Sousa 

Carvalho and 
Fagundes, 

Nath{\'{a}}lia 

Carolina Fern 
and es and 

Maia, Lucianne 

Cople and 
Lima, Rafael 

Rodrigues 

7 inglês MA 7 metilmércúrio pop > 13 anos 
que vivem em 

área de risco 

endêmica de 
MeHg 

exposição 
ambiental 

alterações 
neurológica

s (sistema 

psicossenso
rial, motor 

e de 

coordenaçã
o, bem 

como fala 

motora, 
audição, 

deficiência 

visual, 
alterações 

de humor e 

perda de 
QI) 

  

{Good fish/bad 

fish: a composite 

benefit-risk by 

dose curve.} 

20

05 

Neurotox

icology 

Gochfeld, 

Michael and 
Burger, Joanna 

2 inglês RS 1 metilmércúrio pop humanas alimentar benefícios e 

riscos 
consumo 

peixe 

 
comer 

peixe 
PUFAs e os 

benefícios 

desenvolvi
mento pré-

natal e 
condições 

cardiov.  

{Defining a 

lowest 

observable 

adverse effect 

hair 

concentrations of 

mercury for 

neurodevelopme

ntal effects of 

prenatal 

methylmercury 

exposure 

through 

maternal fish 

consumption: a 

systematic 

review.} 

20

09 

Therapeu

tic drug 
monitorin

g 

Schoeman, 

Katherine and 
Bend, John R 

and Hill, Julie 

and Nash, Kelly 
and Koren, 

Gideon 

5 inglês RS 5 metilmércúrio mulheres mães alimentar /. 

Pre-natal 

danos a 

saúde feto 

  

{A quantitative 

analysis of 

prenatal intake 

of n-3 

polyunsaturated 

fatty acids and 

20

05 

American 

journal of 

preventiv
e 

medicine 

Cohen, Joshua 

T and Bellinger, 

David C and 
Connor, 

William E and 

4 inglês RS NE metilmércúrio pop humanas alimentar /. 

Pre-natal 

desenvolvi

mento 

cognitivo 

PUFAs.  
 



 

 

45 

cognitive 

development.} 

Shaywitz, 
Bennett A 

{Global 

methylmercury 

exposure from 

seafood 

consumption and 

risk of 

developmental 

neurotoxicity: a 

systematic 

review.} 

20

14 

Bulletin 

of the 

World 
Health 

Organizat

ion 

Sheehan, Mary 

C and Burke, 

Thomas A and 
Navas-Acien, 

Ana and 

Breysse, Patrick 
N and 

McGready, 

John and Fox, 
Mary A 

7 inglês RS 6 metilmércúrio mulheres e 

crianças 

alimentar /. 

Pre-natal 

neurodesen

volvimento 

  

{A quantitative 

analysis of 

prenatal methyl 

mercury 

exposure and 

cognitive 

development.} 

20

05 

American 

journal of 
preventiv

e 

medicine 

Cohen, Joshua 

T and Bellinger, 
David C and 

Shaywitz, 

Bennett A 

3 inglês RS 2 metilmércúrio pop crianças alimentar neurodesen

volvimento 
- três 

domínios 

de endpoint 
(inteligênci

a geral, 

habilidade 
verbal e 

habilidades 

motoras) 
para 

predição de 

QI  

PUFAs.  
 

{Country-specific 

estimates of the 

incidence of 

intellectual 

disability 

associated with 

prenatal 

exposure to 

methylmercury.} 

20

16 

Environ

mental 

research 

Bellinger, 

David C and 

O'Leary, Keri 
and Rainis, 

Holly and Gibb, 

Herman J 

4 inglês RS 4 metilmércúrio pop humanas exposição 

pre-natal 

QI 
  

{A quantitative 

analysis of fish 

consumption and 

stroke risk.} 

20
05 

American 
journal of 

preventiv

e 
medicine 

Bouzan, 
Colleen and 

Cohen, Joshua 

T and Connor, 
William E and 

Kris-Etherton, 

Penny M and 
Gray, George M 

and Konig, 

Ariane and 
Lawrence, 

Robert S and 

Savitz, David A 
and Teutsch, 

Steven M 

9 inglês RS 3 metilmércúrio pop humanas alimentar risco 
derrame 

PUFAs.  
 



 

 

46 

{A meta-analysis 

of the 

neuropsychologic

al effects of 

occupational 

exposure to 

mercury.} 

20
06 

The 
Clinical 

neuropsy

chologist 

Rohling, Martin 
L and Demakis, 

George J 

2 inglês MA 3 NE pop humanas exposição 
ocupacional 

efeitos 
neuropsicol

ógicos 

  

{Circulatory 

Levels of Toxic 

Metals 

(Aluminum, 

Cadmium, 

Mercury, Lead) 

in Patients with 

Alzheimer{\&}{\#

}039;s Disease: A 

Quantitative 

Meta-Analysis 

and Systematic 

Review.} 

20
18 

J 
Alzheime

rs Dis 

Xu, Lin and 
Zhang, 

Wenchao and 

Liu, Xianchen 
and Zhang, 

Cuili and Wang, 

Pin and Zhao, 
Xiulan 

6 inglês MA 5 NE pacientes com 
doença de 

alzheimer 

NE alzheimer 
(DA) 

  

{Exploring the 

endocrine 

activity of air 

pollutants 

associated with 

unconventional 

oil and gas 

extraction.} 

20

18 

Environ

mental 

health : a 
global 

access 

science 
source 

Bolden, Ashley 

L and Schultz, 

Kim and Pelch, 
Katherine E and 

Kwiatkowski, 

Carol F 

4 inglês RS 2 NE pop humanas exposição 

ambiental - 

extração 
não 

convencion

al óleo e 
gás 

atividade 

endócrina 

  

{Systematic 

review and meta-

analysis links 

autism and toxic 

metals and 

highlights the 

impact of 

country 

development 

status: Higher 

blood and 

erythrocyte 

levels for 

mercury and 

lead, and higher 

hair antimony, 

cadmium, lead, 

and mercury.} 

20
17 

Progress 
in neuro-

psychoph

armacolo
gy {\&} 

biologica

l 
psychiatr

y 

Saghazadeh, 
Amene and 

Rezaei, Nima 

2 inglês MA 2 NE pacientes com 
distúrbios do 

espectro do 

autismo 

NE autismo 
(TEA) 

  

{The association 

between mercury 

levels and autism 

spectrum 

20

17 

Journal 

of trace 
elements 

in 

Jafari, Tina and 

Rostampour, 
Noushin and 

Fallah, Aziz A 

4 inglês MA 6 NE pacientes com 

distúrbios do 
espectro do 

autismo 

NE autismo 

(TEA) 

 
avalia Hg 

no cabelo, 
urina, 

sangue, 



 

 

47 

disorders: A 

systematic 

review and meta-

analysis.} 

medicine 
and 

biology : 

organ of 
the 

Society 

for 
Minerals 

and 

Trace 
Elements 

(GMS) 

and Hesami, 
Afshin 

glóbulos 
vermelhos 

e cérebro 

{Arsenic, 

cadmium, lead, 

and mercury in 

sweat: a 

systematic 

review.} 

20

12 

Journal 

of 
environm

ental and 

public 
health 

Sears, Margaret 

E and Kerr, 
Kathleen J and 

Bray, Riina I 

3 inglês RS 6 NE pop humanas MAIS 1 

exposição 
ambiental e 

ocupacional

; alimentar 
(em geral; 

NE) 

avaliação 

do 
mercúrio 

no suor 

  

{Mercury, 

cadmium, and 

lead levels in 

human placenta: 

a systematic 

review.} 

20
12 

Environ
mental 

health 

perspecti
ves 

Esteban-
Vasallo, Maria 

D and 

Aragones, Nuria 
and Pollan, 

Marina and 

Lopez-Abente, 
Gonzalo and 

Perez-Gomez, 

Beatriz 

5 inglês RS 5 NE pop humanas 
(gestantes) 

exposição 
pre-natal 

avaliação 
placenta 

como 

biomarcado
r para Hg e 

outros 

metais 

  

{Results of 

micronucleus 

assays with 

individuals who 

are 

occupationally 

and 

environmentally 

exposed to 

mercury, lead 

and cadmium.} 

20

16 

Mutation 

research 

Nersesyan, 

Armen and 

Kundi, Michael 
and Waldherr, 

Monika and 

Setayesh, 
Tahereh and 

Misik, Miroslav 

and Wultsch, 
Georg and 

Filipic, Metka 

and {Mazzaron 

Barcelos}, 

Gustavo Rafael 

and 
Knasmueller, 

Siegfried 

9 inglês MA 5 NE pop humanas MAIS 1 

exposição 

ambiental e 
ocupacional 

carcinogêni

cos 

genotóxicos 
e se seus 

efeitos à 

saúde 
podem ser 

previstos 

pelo uso de 
ensaios de 

micronúcle

os (MN) 

com 

linfócitos e 

/ ou com 
outros 

testes de 

genotoxicid
ade 

  

{Knowns and 

unknowns on 

20

11 

Environ

mental 

Pruss-Ustun, 

Annette and 

4 inglês RS 2 NE pop humanas MAIS 1 

exposição 

carga de 

doença 

  



 

 

48 

burden of disease 

due to chemicals: 

a systematic 

review.} 

health : a 
global 

access 

science 
source 

Vickers, 
Carolyn and 

Haefliger, 

Pascal and 
Bertollini, 

Roberto 

ambiental e 
ocupacional

; alimentar 

(em geral; 
NE) 

{Translating 

knowledge about 

environmental 

health to 

practitioners: are 

we doing 

enough?} 

20

10 

The 

Mount 
Sinai 

journal of 

medicine, 
New 

York 

Tras and e, 

Leonardo and 
Newman, 

Nicholas and 

Long, Linda 
and Howe, 

Genevieve and 

Kerwin, Beth J 
and Martin, 

Richard J and 

Gahagan, Sheila 
A and Weil, 

William B 

8 inglês RS 1 NE profissionais de 

saúde 

exposição 

ambiental 

conhecimen

to dos 
profissionai

s sobre 

saúde 
ambiental  

e crianças 

  

{A systematic 

review of US 

state 

environmental 

legislation and 

regulation with 

regards to the 

prevention of 

neurodevelopme

ntal disabilities 

and asthma.} 

20
09 

Environ
mental 

health : a 

global 
access 

science 

source 

Zajac, Lauren 
and Sprecher, 

Eli and L and 

rigan, Philip J 
and Tras and e, 

Leonardo 

4 inglês RS NE 
(legislações 

ambientais 

EUA) 

NE pop humanas exposição 
ambiental 

deficiências 
do 

desenvolvi

mento 
neurológico 

e asma 

  

{Environmental 

chemicals and 

type 2 diabetes: 

an updated 

systematic 

review of the 

epidemiologic 

evidence.} 

20

13 

Current 

diabetes 
reports 

Kuo, Chin-Chi 

and Moon, 
Katherine and 

Thayer, Kristina 

A and Navas-
Acien, Ana 

4 inglês RS 1 NE pop humanas MAIS 1 

exposição 
ambiental e 

ocupacional

; alimentar 
(em geral) 

diabetes 
  

{Environmental 

exposures and 

pediatric kidney 

function and 

disease: A 

systematic 

review.} 

20
17 

Environ
mental 

research 

Zheng, Laura Y 
and S and ers, 

Alison P and 

Sal and , Jeffrey 
M and Wright, 

Robert O and 

Arora, Manish 

5 inglês RS 1 NE 
 

exposição 
ambiental 

doença e 
função 

renal 

  

{[Reproductive 

effects of 

occupational 

exposure to 

mercury on 

20

07 

Zhonghu

a liu xing 

bing xue 
za zhi = 

Zhonghu

Pan, Jie and 

Song, Hui and 

Pan, Xiao-
Chuan 

3 chi MA NE NE mulheres 

trabalhadoras 

exposição 

ocupacional 

efeitos 

reprodutivo

s: disfunção 
do período 

menstrual, 

  



 

 

49 

female workers 

in China: a meta-

analysis].} 

a 
liuxingbi

ngxue 

zazhi 

ciclo 
menstrual, 

volume 

sanguíneo 
menstrual, 

dismenorrei

a, 
resultados 

reprodutivo

s adversos, 
hipertensão 

induzida 

pela 
gravidez 

{Identification of 

risk factors 

associated with 

onset and 

progression of 

amyotrophic 

lateral sclerosis 

using systematic 

review and meta-

analysis.} 

20

17 

Neurotox

icology 

Wang, Ming-

Dong and Little, 

Julian and 
Gomes, James 

and Cashman, 

Neil R and 
Krewski, Daniel 

5 inglês MA 5 NE NE NE esclerose 

lateral 

amiotrófica 
(ELA) 

 
identificar 

fatores de 

risco 
adicionais 

associados 

ao início e 
progressão 

da ELA 

{Hair as a 

Biomarker of 

Long Term 

Mercury 

Exposure in 

Brazilian 

Amazon: A 

Systematic 

Review.} 

20

18 

Internatio

nal 
journal of 

environm

ental 
research 

and 

public 
health 

{Santos Serrao 

de Castro}, 
Nathalia and 

{de Oliveira 

Lima}, Marcelo 

2 inglês RS 4 NE pop humanas NE exposição 

mercúrio 
Amazônia 

  

{[Meta-analysis 

in 

neurobehavioral 

toxicological 

studies].} 

19

94 

Zhonghu

a yu fang 
yi xue za 

zhi 

[Chinese 
journal of 

preventiv

e 

medicine

] 

Zheng, Y X and 

Liang, Y X 

2 chi MA NE NE pop humanas MAIS 1 

exposição 
ambiental e 

ocupacional

; alimentar 
(em geral; 

NE) 

habilidades 

cognitivas, 
na função 

psicomotor

a e na 
emoção das 

pessoas 

expostas 

  

{Impacts on 

prenatal 

development of 

the human 

cerebellum: a 

systematic 

review.} 

20

17 

The 

journal of 
maternal-

fetal 

{\&} 
neonatal 

medicine 

Koning, Irene V 

and Tielemans, 
Myrte J and 

Hoebeek, Freek 

E and Ecury-
Goossen, 

Ginette M and 

8 inglês RS 6 NE mulheres e 

crianças 

MAIS 1 

exposição 
pre-natal, 

ambiental e 

ocupacional 

impactos 

desenvolvi
mento 

cerebelo 

  



 

 

50 

: the 
official 

journal of 

the 
European 

Associati

on of 
Perinatal 

Medicine

, the 
Federatio

n of Asia 

and 
Oceania 

Perinatal 

Societies, 
the 

Internatio

nal 
Society 

of 

Perinatal 
Obstetrici

ans 

Reiss, Irwin K 
M and Steegers-

Theunissen, 

Regine P M and 
Dudink, Jeroen 

{Fish intake 

during 

pregnancy and 

foetal 

neurodevelopme

nt--a systematic 

review of the 

evidence.} 

20
15 

Nutrients Starling, Phoebe 
and Charlton, 

Karen and 

McMahon, 

Anne T and 

Lucas, 

Catherine 

4 inglês RS 5 NE mulheres mães alimentar /. 
Pre-natal 

neurodesen
volvimento 

e cognição 

  

{A systematic 

review of 

mercury 

ototoxicity.} 

20

12 

Cadernos 

de saude 

publica 

Hoshino, Ana 

Cristina Hiromi 

and Ferreira, 
Heloisa 

Pacheco and 

Malm, Olaf and 
Carvallo, 

Renata Mamede 

and Camara, 

Volney 

Magalhaes 

5 inglês RS 5 NE pop humanas e 

in vitro 

NE ototoxicida

de 

  

{Preclinical 

antitoxic 

properties of 

Spirulina 

(Arthrospira).} 

20
16 

Pharmace
utical 

biology 

Martinez-
Galero, Elizdath 

and Perez-

Pasten, Ricardo 
and Perez-

Juarez, 

Angelica and 

6 inglês RS 3 NE envenenamento
s experimentais 

exposição 
ambiental 

propriedade
s 

antitóxicas 

da spirulina 

A espirulina 
pode ser um 

agente 

coadjuvante útil 
na prática 

clínica para o 

tratamento 

 



 

 

51 

Fabila-Castillo, 
Luis and 

Gutierrez-

Salmean, 
Gabriela and 

Chamorro, 

German 

desses ou de 
outros 

envenenamento

s por poluentes 

{A meta-analysis 

for 

neurobehavioura

l results due to 

occupational 

mercury 

exposure.} 

20
02 

Archives 
of 

toxicolog

y 

Meyer-Baron, 
Monika and 

Schaeper, 

Michael and 
Seeber, Andreas 

3 inglês MA NE NE pop humanas 
(trabalhadores) 

exposição 
ocupacional 

resultados 
de testes 

neurocomp

ortamentais 
de 

indivíduos 

expostos 
ocupacional

mente ao 

mercúrio 

  

{A systematic 

review and meta-

analysis of metal 

concentrations in 

canned tuna fish 

in Iran and 

human health 

risk assessment.} 

20

18 

Food and 

chemical 

toxicolog
y : an 

internatio

nal 
journal 

published 

for the 
British 

Industrial 

Biologica
l 

Research 

Associati
on 

Rahmani, Jamal 

and Fakhri, 

Yadolah and 
Shahsavani, 

Abbas and 

Bahmani, 
Zohreh and 

Urbina, 

Mauricio A and 
Chirumbolo, 

Salvatore and 

Keramati, 
Hassan and 

Moradi, Bigard 

and Bay, 
Abotaleb and 

Bjorklund, Geir 

10 inglês MA 6 NE pop humanas alimentar riscos não-

cancerígeno

s e 
cancerígeno

s 

 
concentraçã

o metais 

atum enl 

{Utility of the 

WHO 

neurobehavioral 

core test battery 

in Chinese 

workers-a meta-

analysis.} 

20
02 

Environ
mental 

research 

Zhou, Wei and 
Liang, Youxin 

and Christiani, 

David C 

3 inglês MA 2 NE trabalhadores MAIS 1 
exposição 

ambiental e 

ocupacional 

sensibilidad
e testes do 

Núcleo 

comportam
ental da 

OMS 

 
estudo 
sobre a 

sensibilidad

e dos testes 
neurocomp

ortamentais 

da OMS em 

trabalhador

es chineses 

{Mercury-

associated 

nephrotic 

syndrome: a case 

report and 

systematic 

20

13 

American 

journal of 
kidney 

diseases : 

the 
official 

journal of 

Miller, Saul and 

Pallan, Shelley 
and Gangji, 

Azim S and 

Lukic, Dusan 
and Clase, 

Catherine M 

5 inglês RS 2 NE pop humanas MAIS 1 

exposição 
ambiental e 

ocupacional

; alimentar 
(em geral; 

NE) 

síndrome 

nefrótica 

  



 

 

52 

review of the 

literature.} 

the 
National 

Kidney 

Foundati
on 

{Systematic 

Review: 

Occupational 

illness in the 

waste and 

recycling sector.} 

20

17 

Occupati

onal 

medicine 
(Oxford, 

England) 

Poole, C J M 

and Basu, S 

2 inglês RS 2 NE (cita 

lâmpadas 

fluorescentes) 

trabalhadores exposição 

ambiental - 

setor de 
resíduos e 

reciclagem 

(indústria e 
lixo) 

 riscos à 

saúde, 

efeitos 
biológicos 

e doenças 

ocupacionai
s dos 

trabalhador

es do setor 

  

{An overview of 

mercury 

contamination 

research in the 

Amazon basin 

with an emphasis 

on Brazil.} 

20

08 

Cadernos 

de saude 

publica 

Hacon, S and ra 

and Barrocas, 

Paulo R G and 
de 

Vasconcellos, 

Ana Claudia S 
and Barcellos, 

Christovam and 

Wasserman, 
Julio Cesar and 

Campos, 

Reinaldo C and 
Ribeiro, Cintia 

and Azevedo-

Carloni, Flavia 
B 

8 inglês RS 6 NE caracterização 

dos estudos 

MAIS 1 

exposição 

ambiental e 
ocupacional

; alimentar 

(em geral; 
NE) 

estudos 

sobre 

contaminaç
ão mercúrio 

na bacia 

amazônica 

  

{Environmental 

toxic metal 

contaminants 

and risk of 

cardiovascular 

disease: 

systematic 

review and meta-

analysis.} 

20

18 

BMJ 

(Clinical 
research 

ed.) 

Chowdhury, 

Rajiv and 
Ramond, Anna 

and O'Keeffe, 

Linda M and 
Shahzad, Sara 

and Kunutsor, 

Setor K and 
Muka, Taulant 

and Gregson, 

John and 

Willeit, Peter 

and Warnakula, 

Samantha and 
Khan, Hassan 

and 

Chowdhury, 
Susmita and 

Gobin, Reeta 

and Franco, 

14 inglês MA 3 NE pop humanas exposição 

ambiental 

risco 

doença 
cardiovascu

lar total, 

doença 
coronariana 

e acidente 

vascular 
cerebral 

  



 

 

53 

Oscar H and 
{Di 

Angelantonio}, 

Emanuele 

 
APÊNDICE 3 - ARTIGOS EXCLUÍDOS  

Título Ano Revista Autores Número 

de 

autores 

Linguagem Tipo de 

publicação 

Número de 

bases 

consultadas 

Tipo de 

mercúrio  

População 

estudada 

Fonte de 

exposição 

Desfecho 

estudado 

CATEGORIA Notas 

{A systematic 

review on the 

efficiency of 

cerium-

impregnated 

activated carbons 

for the removal of 

gas-phase, 

elemental mercury 

from flue gas.} 

2017 Environmental 

science and 

pollution 

research 

international 

Sowlat, 

Mohammad 

Hossein and 

Kakav and i, 

Babak and 

Lotfi, 
Saeedeh and 

Yunesian, 

Masud and 
Abdollahi, 

Mohammad 

and {Rezaei 
Kalantary}, 

Roshanak 

6 inglês RS 3 mercúrio 

elementar 

(vapor) 

não se 

adequa 

exposição 

ambiental 

Remoção de 

mercúrio 

elementar em fase 

de vapor das 

emissões de 

chaminé com 
carvão ativado 

impregnado de 

cério 

adsorção de 

Hg em 

chaminés com 

carvão ativado 

adsorção de Hg 

em chaminés 

com carvão 

ativado 

{Removal of 

vapor-phase 

elemental mercury 

from stack 

emissions with 

sulfur-

impregnated 

activated carbon.} 

2014 Reviews of 
environmental 

contamination 

and toxicology 

Sowlat, 
Mohammad 

Hossein and 

Abdollahi, 
Mohammad 

and Gharibi, 

Hamed and 
Yunesian, 

Masud and 

Rastkari, 
Noushin 

5 inglês RS 2 mercúrio 
elementar 

(vapor) e 

metilmercúrio 

não se 
adequa 

exposição 
ambiental 

Remoção de 
mercúrio 

elementar em fase 

de vapor das 
emissões de 

chaminé com 

carvão ativado 
impregnado de 

enxofre 

adsorção de 
Hg em 

chaminés com 

carvão ativado 

adsorção de Hg 
em chaminés 

com carvão 

ativado 

{[Meta regression 

analysis of five 

heavy metal 

biotoxicity effects 

on Caenorhabditis 

elegans].} 

2016 Zhongguo xue 

xi chong bing 
fang zhi za zhi = 

Chinese journal 

of 
schistosomiasis 

control 

Yue-E, Huang 

and Chao-Pin, 
Li and Nan, 

Zhang 

 
chi 

      
não é com 

humanos 

Nematódeos 

{A meta-analytical 

approach to the 

pooling of blood 

pressure values in 

children.} 

1996 Arctic medical 

research 

Nuutinen, M 

and Turtinen, 
J and Uhari, 

M 

 
inglês 

      
instrumento 

medida 
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{A systematic 

review of 

variability and 

reliability of 

manual and 

automated blood 

pressure 

readings.} 

2011 Journal of 
clinical nursing 

Skirton, 
Heather and 

Chamberlain, 

Wendy and 
Lawson, 

Caroline and 

Ryan, Helen 
and Young, 

Emma 

 
inglês 

      
instrumento 
medida 

 

{Accuracy of 

automated blood 

pressure 

measurements in 

the presence of 

atrial fibrillation: 

systematic review 

and meta-

analysis.} 

2019 J. hum. 

hypertens 

Clark, 

Christopher E 
and 

McDonagh, 

Sinead T J 
and 

McManus, 

Richard J 

 
inglês 

      
instrumento 

medida 

 

{Accuracy of 

Blood Pressure 

Measurement 

Devices in 

Pregnancy: A 

Systematic Review 

of Validation 

Studies.} 

2018 Hypertension 

(Dallas, Tex. : 
1979) 

Bello, Natalie 

A and 
Woolley, 

Jonathan J 

and Cleary, 
Kirsten 

Lawrence and 

Falzon, 
Louise and 

Alpert, Bruce 

S and Oparil, 
Suzanne and 

Cutter, Gary 

and Wapner, 
Ronald and 

Muntner, Paul 

and Tita, Alan 
T and 

Shimbo, 

Daichi 

 
inglês 

      
instrumento 

medida 

 

{Accuracy of 

infrared ear 

thermometry in 

children: a meta-

analysis and 

systematic review.} 

2014 Clinical 

pediatrics 

Zhen, Chen 

and Xia, 

Zhang and 

Long, Li and 

Pu, Yu 

4 inglês MA 
     

instrumento 

medida 

 

{An assessment of 

the cord 

blood:maternal 

blood 

methylmercury 

ratio: implications 

2003 Environmental 
health 

perspectives 

Stern, Alan H 
and Smith, 

Andrew E 

2 inglês 
  

metilmércúrio 
   

tipo de estudo 
 



 

 

55 

for risk 

assessment.} 

{Automated blood 

pressure 

measurement in 

atrial fibrillation: 

a systematic 

review and meta-

analysis.} 

2012 Journal of 

hypertension 

Stergiou, 

George S and 

Kollias, 
Anastasios 

and 

Destounis, 
Antonios and 

Tzamouranis, 

Dimitrios 

 
inglês 

      
instrumento 

medida 

 

{Automated non-

invasive blood 

pressure devices: 

are they suitable 

for use?} 

2005 Blood pressure 

monitoring 

Sims, Andrew 

J and Menes, 

Julian A and 
Bousfield, 

Derek R and 

Reay, 
Christopher A 

and Murray, 

Alan 

 
inglês 

      
instrumento 

medida 

 

{Behavioral effects 

of low-level 

exposure to Hg0 

among dental 

professionals: a 

cross-study 

evaluation of 

psychomotor 

effects.} 

1998 Neurotoxicology 
and teratology 

Bittner, A C 
Jr and 

Echeverria, D 

and Woods, J 
S and 

Aposhian, H 
V and 

Naleway, C 

and Martin, 
M D and 

Mahurin, R K 

and Heyer, N 
J and 

Cianciola, M 

 
inglês 

      
tipo de estudo 

 

{Blood pressure 

lowering efficacy 

of dual alpha and 

beta blockers for 

primary 

hypertension.} 

2015 The Cochrane 

database of 
systematic 

reviews 

Wong, Gavin 

W K and 
Laugerotte, 

Alex and ra 

and Wright, 
James M 

 
inglês 

      
instrumento 

medida 

 

{Children's 

environmental 

health based on 

birth cohort 

studies of Asia.} 

2017 The Science of 

the total 
environment 

Tsai, Meng-

Shan and 
Chen, Mei-

Huei and Lin, 

Ching-Chun 
and Ng, 

Sharon and 

Hsieh, Chia-
Jung and Liu, 

Chen-Yu and 

 
inglês revisão 1 mercúrio  pop 

humanas 

  
tipo de estudo 

 



 

 

56 

Hsieh, Wu-
Shiun and 

Chen, Pau-

Chung 

{Comparative 

Effectiveness of 

First-Line 

Medications for 

Primary Open-

Angle Glaucoma: 

A Systematic 

Review and 

Network Meta-

analysis.} 

2016 Ophthalmology Li, Tianjing 
and Lindsley, 

Kristina and 

Rouse, 
Benjamin and 

Hong, 

Hwanhee and 
Shi, Qiyuan 

and Friedman, 

David S and 
Wormald, 

Richard and 

Dickersin, 
Kay 

 
inglês 

      
instrumento 
medida 

 

{Derivation of an 

ambient water 

quality criterion 

for mercury: 

taking account of 

site-specific 

conditions.} 

2003 Environmental 

toxicology and 
chemistry 

Moore, 

Dwayne R J 
and Teed, R 

Scott and 

Richardson, G 
Mark 

 
inglês 

      
tipo de estudo 

 

{Evaluation of 

mercury in urine 

as an indicator of 

exposure to low 

levels of mercury 

vapor.} 

2003 Environmental 
health 

perspectives 

Tsuji, Joyce S 
and Williams, 

Pamela R D 

and Edwards, 
Melanie R 

and 

Allamneni, 
Krishna P and 

Kelsh, 

Michael A 
and 

Paustenbach, 

Dennis J and 
Sheehan, 

Patrick J 

 
inglês revisão 

 
mercúrio 
elementar 

   
tipo de estudo 

 

{Impacts of 

measurement 

protocols on blood 

pressure tracking 

from childhood 

into adulthood: a 

metaregression 

analysis.} 

2008 Hypertension 

(Dallas, Tex. : 
1979) 

Chen, Xiaoli 

and Wang, 
Youfa and 

Appel, 

Lawrence J 
and Mi, Jie 

 
inglês 

      
instrumento 

medida 

 

{Infrared ear 

thermometry 

2002 Lancet (London, 

England) 

Craig, Jean V 

and 

 
inglês 

      
instrumento 

medida 

 



 

 

57 

compared with 

rectal 

thermometry in 

children: a 

systematic review.} 

Lancaster, 
Gillian A and 

Taylor, 

Stephen and 
Williamson, 

Paula R and 

Smyth, 
Rosalind L 

{Management and 

Treatment of 

Human Lice.} 

2016 BioMed 

research 

international 

Sangare, 

Abdoul 

Karim and 
Doumbo, 

Ogobara K 

and Raoult, 
Didier 

 
inglês 

      
tipo de estudo 

 

{Measures of 

upper limb 

function for people 
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