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O  chumbo  é  um  metal  cinza-azulado,  sem  odor,  maleável  e  sensível  a
oxidações.  Uma  vez  absorvido  pelo  organismo  humano,  segue  o  movimento  do
cálcio,  por  isso  em  crianças,  sua  absorção  é  maior  e  as  mesmas  podem  estar
expostas tanto através dos alimentos, quanto de suas atividades lúdicas. Ao passo
que em adultos,  a maior fonte de exposição não ocupacional  ao chumbo decorre
dos  alimentos  e  bebidas.  A  proporção  do  ingresso  total  do  metal  derivada  de
alimentos é dependente da concentração de chumbo no ar, água e outras fontes e
varia  muito  de  país  para  país.  Este  trabalho  visa  uma  maior  difusão,  junto  aos
discentes  da  disciplina  de  Toxicologia  II  (Toxicologia  de  Alimentos),  do
conhecimento  sobre  os  efeitos  tóxicos,  oriundos  da  ingestão  de  alimentos  e
bebidas  contendo  chumbo  como  contaminante.  Neste  trabalho,  adotou-se  como
metodologia uma revisão narrativa da literatura usando descritores adequados em
bancos  de  dados  de  periódicos  indexados.  Em  quase  todos  os  alimentos,
principalmente  enlatados;  plantas,  como  alface  e  agrião;  animais,  através  da
contaminação  do  solo  e  da  água;  e  até  bebidas  alcoólicas  já  foram  detectadas
partículas de chumbo. Entretanto, essa fonte de exposição tem sido diminuída em
alguns países, através, principalmente, da substituição das soldas com chumbo por
tecnologias alternativas.  Assim, tem-se observado um decréscimo no ingresso de
chumbo proveniente de alimentos, durante as últimas duas décadas. Contudo, até
mesmo  em  quantidades  da  ordem  de  ppb,  o  chumbo  age  como  disruptor
endócrino,  pois,  acumula-se nos ossos por  décadas e  interfere  no funcionamento
de  glândulas  como  tireoide,  adrenais,  pituitária,  testículos  e  ovários,  lendo  a
efeitos  tóxicos  crônicos.   Desta  forma,  torna-se  pertinente  enfatizar,  os  riscos
destas contaminações devido à presença deste agente tóxico nos alimentos.
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