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RESUMO

Através da análise de aberrações cronossõnicas eu linfócitos
periféricos
nonazita,
doses

trabalhadores de una usina de beneficianento

procuranos

crônicas

exposta.
rios

de

de radiação en

o efeito citogenético
una

população

de

baixas

ocupacionalnente

Para tanto, realizanos culturas de células de 51 operá-

e 21 controles.

testes

estudar

de

Os dados citogenéticos foran subnetidos

a

estatísticos de comparação entre os grupos de trabalhado-

res de diferentes setores da usina e,
controles.

Além

disso,

tanbén,

entre estes e

buscanos verificar a existência de

os
una

relação entre as doses externas acumuladas pelos operários durante

suas

atividades

Adicionalmente,

e as aberrações

cronossômicas

detectadas.

estudamos a influência do local de trabalho e do

tenpo de serviço para a freqüência dessas aberrações,

assin cono

também investigamos uma possível contribuição do hábito de fumar.
A ligação entre a ocorrência de abortos espontâneos nas

mulheres

dos operários e a freqüência de aberrações foi analisada.
Os

resultados obtidos para algumas variáveis

citogenéticas

indicam um efeito biológico nos trabalhadores estudados.

ABSTRACT

The

technique

peripheral
workers

lynphocytes

doses.
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chromosomal
blood

Cells

Cytogenetic
areas

the

samples

from

detection

nonazite

fron
data

51 workers and 21
from

group.

The

possible

chronic

controls
from

were

different

themselves

correlations

on

industry

and

between

aberration frequencies and cumulative external

and working time were investigated.
tested.

individuals

were statisticaly conpared among

control

chromosomal

also

aberration

was used to study the cytogenetic effect of low

radiation

working

of

dose

The influence of smoking was

The link to the wives spontaneous

abortions

was

analysed.
Our

results

sample of workers.

indicate possible biological effects

on

this

c
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CAPITULO I
INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Na

década

de 1960,

o esgotamento das

fontes

energéticas

tornou-se um problena para os países industrializados.
zação do petróleo parecia chegar ao fim (Oliveira,

A civili-

1987).

Neste

contexto, julgou-se necessário intensificar a utilização da energia

nuclear,

parcela

do

cujo

desenvolvimento técnico

concentrara

esforço cientifico após a II Guerra

grande

Hundial.

Desde

então, a aplicação da energi ' nuclear na indústria, na medicina e
na agricultura tem aumentado extraordinariamente.
Já eu 1963,
no

mundo

era

percentual

cerca de 10% da produção total de

proveniente da energia nuclear,

apresentava

uma tendência ao

eletricidade

sendo

que

crescimento

esse

(Iwasaki,

1983). A contrapartida do uso pacifico da energia nuclear, contudo,

é

o aumento do risco da exposição humana a baixas doses

de

radiação, além dos acidentes relacionados às altas doses.
Em

abril

de 1986,

o acidente de Tchernobyl

causou

muita

preocupação, sendo que 31 pessoas morreram em conseqüência direta
do

acidente e estimou-se que milhares de habitantes da?

vizinhas

à

usina

Naquela ocasião,
fócitos

de

Tchernobyl.
então,

nuclear poderiam vir

técnica

fundamental

Tchernobyl,

a

desenvolver

cancer.

foram realizadas análises citogenéticas de lin-

135.000 soviéticos que viviam
Esta

a

regiões

para

de dosimetria
tais

nas

proximidades

biológica

eventualidades.

de

mostrou-se,
No

caso

de

análise citogenética constatou um alto índice

de

aberrações cronossônicas (Gross, 1987; Paschoa, 1987).
Ho Brasil, os jornais têm noticiado ultimamente vários casos
relacionados
nucleares

à

radiação,

incluindo desde acidentes

e contaminação de alimentos,

até furtos de

radioativos,

con

prejudiciais

à saúde da população (Jornal do

16/10/87).

conseqüente

Recentemente,

en

usinas

materiais

contaminação ambiental e
Brasil,

efeitos

7/1/87 e

por exemplo, a abertura de uma cápsula

de césio de um aparelho de radioterapia,

em Goiânia, resultou na

exposição de várias pessoas à radiação.

Embora o número de viti-

mas

fatais

grande,

há

exposição

imediatas desse acidente radioativo não

comprovação

sido

pelo menos du2entas pessoas do público suspeitas

a baixos niveis de radiação.

analisadas

tenha

citogeneticamente
da exposição,

Suas células

têm

de

sido

e esse procedimento possibilita

embora ainda não se possa avaliar

a
os

efeitos biológicos tardios (Ciência Hoje, mar. 1988).

1.2. IMPORTÂNCIA E OBJETIVOS DO TRABALHO
Ho inicio dos anos 60, Bender e Gooch (1962) descobriram que
as
riam

aberrações cronossônicas radioinduzidas nos leucócitos
ser encontradas,

em muitos casos,

anos após a

pode-

irradiação

total ou parcial do corpo a baixas doses de radiação.
Court-Brown e_LJll (1965), a partir dos resultados de estudos
citotfenéticos realizados em linfócitos de indivíduos expostos por
motivos

profissionais a radiações ionizantes,

análise

de

aberrações

sugeriram

cromossõmicas poderia ser

que

empregada

a
no

sentido de medir a exposição a baixas doses de radiação. Porém, o

estudo da indução de aberrações cronossonicas en linfócitos humanos conecou a ser una técnica reconhecida en casos de exposição a
baixas doses de radiação apenas no final da década de 70,

con

o

trabalho de Evans £i_al(1978).
São

relativamente poucos os estudos citogenéticos eu

popu-

lações industriais subnetidas a baixas doses crônicas de radiação
abaixo do linite ocupacional náxino pernitido. Tanbén
estes estudos se concentran,
o

que

recentes,

en larga nedida, na década de 1980,

se deve, en grande parte,

à difusão do uso da

radiação.

Citanos, por exenplo, os trabalhos de Lloyd et ai, (1980), Hoegernan

e

Se

Cunnins

os

(1983),

Leonard

et ai

(1984),

Bauchinger

linites estatísticos para a análise dos

cromossomas

de linfócitos periféricos sãc tais que o uso do nétodo

não

seja

reconendado para a dosinetria individual, no caso de doses abaixo
do linite ocupacional pernitido,
qualquer

forna,

este tipo de análise teria,

de

un papel inportante a cunprir no aconpanhanento

de grupos de risco (Lloyd & Purrot,

1981).

Ainda que as

conse-

qüências genéticas sejam avaliadas en células n$o-gerninativas, o
aunento

da freqüência de aberrações cronossônicas en

linfócitos

periféricos

poder ser un indicador de dano no naterial hereditá-

rio

derivado

hunano

da exposição a baixas

doses

de

radiação

ionizante (Dolphin at al. 1973).
En

contraste ao vasto conhecinento acumulado sobre

de altas doses agudas de radiação,
níveis

são escassos os dados

efeitos
dispo-

acerca dos efeitos de pequenas doses recebidas durante um

longo período de tenpo, ainda que estes efeitos sejan particular-

•anta inportantas para o público en geral (World Health Organisation,
baixas

1972; International Atonic Energy Agency, 1981). Has quão
são

estimar?

as doses ou taxas de dose cujos

efeitos

precisanos

As fontes naturais de radiação colaboras con exposições

de corpo inteiro

equivalentes

sieverts por dia (Pochin,

a,

aproximadamente,

5 nicro-

1983). 0 que precisanos saber, portan-

to, é o efeito de pequenos increnentos a esta taxa de dose. E. de
fato, . a relação dose-efeito ao nivel de 5 nicrosieverts por

dia

ou acina disso que inporta.
A

relação entre baixas doses de radiação e efeito biológico

en seres hunanos ainda é deterninada a partir da extrapolação

de

dados obtidos con altas doses, ou a partir de dados experimentais
(Fabrikant,
sição

a

1982).

baixos

considerável e,

Assin, a taxa de risco estinada para a expo-

niveis de radiação é
obvianente,

assunto

de

controvérsia

seria desejável que se fizesse

una

avaliação de forna nais direta (Hetalli, 1983). Pohl-Ruling et ai
(1983),

trabalhando

en un prograna de pesquisa patrocinado pela

Agência Internacional de Energia Atônica (AIEA),
extrapolação

mostraram que a

dos resultados encontrados a altos niveis

de

dose

pode ser inapropriada para doses muito baixas. Eles sugerem que a
existência

de uma cinética alterada para a gênese de

cronossômicas

aberrações

a doses inferiores a 5 rad, se deve, provavelmen-

te, aos mecanismos de reparação nas células.
0 que podemos depreender, do que até aqui foi exposto, é que
há

una

necessidade

especificas

sobre

doses de radiação.

de que sejan

intensificadas

as

os efeitos biológicos da exposição

pesquisas
a

baixas

A dissertação que ora apresentamos ao Mestrado eu

Biologia

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi desenvolvida coso
parte
UB

de un projeto interdisciplinar.

estudo

A idéia inicial era fazer

radiotoxicológico na Usina Santo

Amaro

(USAM),

una

indústria de benefieianento de nonazita localizada es São Paulo.
Os objetivos então delineados eras a avaliação dos níveis de
contaminação
através

e

exposição radiológica dos trabalhadores da

dos resultados dos filmes dosisétricos utilizados

neiramente,

USAM
roti-

aliados à análise de excretas e de cromossomos, alén

da realização de us levantamento epidesiológico.
A parte que nos coube foi a de investigar us possível ausento

da

freqüência

de aberrações cronossôsicas nas

células

dos

trabalhadores, derivado da exposição ocupacional à radiação. Para
este

fia,

necessitávamos estimar o chamado

"nível

espontâneo"

(background) de aberrações cromossômicas nos linfócitos do sangue
periférico,
desse

obtidos de pessoas não irradiadas, já que a variação

nível entre os laboratórios era muito grande.

também,

Procuramos,

verificar a provável existência de una relação entre

as

doses acumuladas pelos operários durante suas atividades, indicadas

nos

dosímetros individuais,

detectadas.
trabalho

Adicionalmente,

e as aberrações

cromossômicas

estudamos a influência do local

e do tempo de serviço para a freqüência dessas

de

aberra-

ções, assim como também investigamos uma possível contribuição do
uso de fumo. Por fim, obtivemos informações sobre a ocorrência de
abortos espontâneos nas mulheres dos operários e, então, examinamos

a possibilidade de correlação entre tal ocorrência e a fre-

qüência de aberrações eromossômicas.

O

tório e seus descendentes são a principal fonte de

expo-

sição na Usina Santo Amaro. Ha literatura, pouco se conhece sobre
os efeitos biológicos e o metabolismo desse nuclideo,

&

exceção

dos efeitos das injeções médicas de Thorotrast . As conseqüências
da utilização deste último foram extensivamente estudadas,

tendo

sido observados um alto Índice de aberrações cromossômicas,

além

do desenvolvimento de câncer (Serio et ai.
1964)..

No

caso

Thorotrast,

o

dessas
risco

é

pessoas
associado

que
à

1983;

Tanaka

sofreram

injeções

no

fígado (80%),

de

irradiação interna de

emissores cA, . As partículas coloidais de Thorotrast se
principalmente

et ai.

provocando uma

acumulam

incidência

de

cancer neste órgão que atingiu a 40% em muitas das populações que
utilizaram aquele tratamento (Bender et ai. 1988). Uma vez incorporado ao corpo, o dióxido de tório não é, praticamente, eliminado. Assim, essas populações serviram para o estudo dos efeitos da
irradiação interna crônica es seres humanos (Fisher et ai. 1966).
Fisher

et wl

(1966) sugeriram que o aumento da

aberrações

era

Thorotrast,

bem cono,

fti_al (1967),

diretamente

tanbén,

Teixeira-Pinto

Steinstrasser & Kemmer (1981),
razão

para

proporcional

à

freqüência

concentração

de
de

ao tempo após a injeção. Buckton
&

Azevedo

e

Silva

(1979)

e

mostraram que isto não ocorria. A

a falta de correlação poderia estar

relacionada

às

diferenças na distribuição das doses de radiação (Steinstrasser &
Kenmer,

1981;

Bender

et ai.

1988).

Em contraste,

os efeitos

*0 Thorotrast, uma suspensão coloidal a 25% de dióxido de tório,
era usado em radiografia de contraste.

citogenéticos

(e clínicos) da exposição industrial ao tório

são tão bem conhecidos. Neste caso,
dores já não seria o fígado,
partículas

de

monazita,

o órgão alvo dos

nas o pulnão,

eu caso de

nlo

trabalha-

devido à inalação de

contaminação

interna.

Quanto às pesquisas sobre indução in vivo de aberrações

nos

linfócitos periféricos de individuos sujeitos a irradiação externa crônica desenvolvidas en pessoas ocupacionalnente expostas, há
poucos

artigos publicados sobre o assunto,

de forna que o nosso

trabalho também representa uma contribuição neste sentido.
Barcinski (1974),
camente
Usina

en trabalho pioneiro, estudou citogeneti-

os linfócitos periféricos de um grupo de
Santo

Anaro

e apontou para um

enpregados

da

noderado

da

crescimento

freqüência de dicêntricos e anéis cêntricos nos linfócitos daqueles

trabalhadores em relação aos controles.

Hoegerman e Cummins

(1983) realizaram posteriormente uma pesquisa com
americanos

do tório,

trabalhadores

mas não puderam comparar diretamente

seus

resultados aos achados brasileiros devido à diferença no tempo de
cultura dos linfócitos. Cabia, portanto, uma retomada dos estudos
dos operários da USAM utilizando,
tes,

culturas de 48 horas.

maioria
mitose

como as pesquisas mais

A este tempo,

recen-

cerca de 48 horas,

a

das células que estão se dividindo estão na sua primeira
em cultura (Bender efc ai.

1988).

E preciso

ressaltar,

finalmente, que, ao tempo em que Barcinski realizou seus estudos,
os trabalhadores da usina não usavam doslmetro individual,

o que

inviabilizava a determinação das doses externas acumuladas. Tal,
entretanto, não ocorreu em nosso caso. Pudemos, em nosso trabalho,
dispor destes dados, o que nos possibilitou novas revelações.

1.3. FUHDAMBNT09 DB PROTBCXO RADIOLOOICA
A seguir,
lógica,

descrevemos alguns fundanentos de Proteção Radio-

inportantes

para o entendimento completo de nosso

tra-

balho.

1.3.1. Fontes de Baixos Niveis de Radiação Ionizante
O

honen

"radiação

está pernanentenente sujeito ao

de

fundo" (background).

que

se

denonina

A radiação natural de

conpõe-se principalmente de : (1) raios cósnicos;

fundo

(2) emissões

decorrentes da desintegração do urânio, tório e de outros elementos radioativos da crosta terrestre,
40
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(

K), carbono

e (3) enissores de potássio

( C) e outros isótopos radioativos que

ocorren

naturalmente no corpo. 0 ar que inspiranos, o alimento que ingerinos
são,

os materiais empregados nas habitações en

que

vivenos

também, fontes de radiação (Tauhata & Almeida, 1981; Upton,

1982).
de

e

Exemplo típico é o do radônio que,

construção,

emanado dos materiais

constitui-se em preocupação constante nos países

onde o clima frio não permite uma ventilação adequada.
Além

disso,

há uma importante contribuição decorrente

diagnósticos médicos e odontológicos aos quais o homem se
te.

Quanto

pelos

à

radiação emitida pelos aparelhos de

mostradores

de relógios,

dos

subme-

televisão

ela não se apresenta

em

e

doses

elevadas (Freire-Kaia, 1972).
A exposição ocupacional na indústria nuclear ou em industria
que

utiliza

parece

a radiação (ou cuja matéria-prima

emana

radiação)

ser menos importante sob o ponto de vista da população es

feral.
que

Estudos realizados no Reino Unido,

por exemplo,

este tipo de exposição representaria acenas 0,4%

Bédias de radiação recebidas (Freire-Haia,
mente

1981).

mostram

das

doses

Embora atual-

o uso industrial da radiação signifique apenas um

pequeno

acréscimo à dose total de radiação recebida pela população,
poderá

isto

se modificar com a utilização crescente desse uso e com a

expansão do programa nuclear,

se não houver uma proteção

radio-

logies efica2 (Peterson, 1977).

1.3.2. Agentes Mutagênicos e Carcinogênicos
Mutações, por definição, são todas as modificações genéticas
hão devidas à recombinação de genes.

Os agentes mutagênicos são,

portanto, os agentes externos que produzem um aumento na freqüência
tes,

de mutações gênicas ou cromossômicas.
os

As radiações ionizan-

raios ultra-violeta e certas substâncias químicas

eostardas

nitrogenadas,

epóxidos,

ácido nitroso e

como

substâncias

alquilantes, estão entre os agentes mutagênicos.
As

mutações gênicas,

também chamadas de mutações pontuais,

consistem em alteração na seqüência de nucleotidios de uma determinada parte da molécula do DNA ou substituição de um nucleotidio
por outro,

podendo envolver falhas no mecanismo de replicação do

ONA (causando inserção,
desaninações,

perda ou adição de bases), depurinações,

bem como a formação de dimeros de timina

(Alberts

et ai, 1983). A substituição de uma base purinica ou pirimidinica
por

uma análoga (como a azaguanina ou a bromouracila) igualmente

resultaria em mutação.
rizadas

por

Já as mutações cromossômicas são caracte-

uma alteração na estrutura

do

cromossoma,

muitas

10

vezes evidenciada ao nicroscópio,

ou pela modificação do

número

normal de cromossomas da célula.
Há

indicações

causadoras

de

indiretas de que as mutações

câncer,

somáticas

sSo

agentes

que

já que um grande número de

ampliam a taxa de ocorrência de câncer, os chamados carcinógenos,
são também fortes mutagênicos (Fabrikant,
violeta e as radiações ionizantes,

1982). Os raios ultra-

reconhecidamente mutagênicos,

são também carcinogênicos (Committee on The Biological Effects of
Ionizing Radiations,

1980).

radiações causam câncer,

Não se sabe como, exatamente, essas

porque há uma variedade de modificações

genéticas que são produzidas, desde mutações pontuais até grandes
deleções de material gênico, e qualquer uma delas poderia levar a
um

estado canceroso.

sentam

anormalidades,

Fato é que as células freqüentemente apreembora

a relação causa-efeito

não

seja

clara, exceto em certos casos, como na associação entre o chamado
1
cromossoma Philadelphia (Ph ), uma deleção do braço longo do
cromossoma 22,

e leucenia nielóide crônica ou entre a deleção do

braço longo do cromossoma 13 e retinoblastoma (Samouhos, 1983),

1.3.3. Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes
1.3.3.1.

Os

efeitos

biológicos das

radiações

ionizantes

podem ser classificados em dois grupos (Hagana, 1981; International Atomic Energy Agency, 1982):
a) efeitos não estocásticos:

efeitos caracterizados por una

relação de causalidade determinística
efeitos

entre dose e

que se produzem a partir de uma dose-limiar,

en intensidade e severidade com a dose.

efeito.

São

aumentando

11
b) efeitos estocásticos:
dose-efeito probabilistica.
ção

da

são aqueles que seguen una relação

A probabilidade de ocorrência é fun-

dose e esses efeitos não pareceu ter una

dose-limiar

a

partir do qual se manifestam.
1.3.3.2.

Quando

os

efeitos aparecem no indivíduo

expôs à radiação ionizante,

1

dendo

ser

afetam

os

denominao-se efeitos somáticos

estocásticos ou não
descendentes,

que

são

estocásticos).

Se

os

se
(po-

efeitos

chamados de hereditários

(e

são

estocésticos).
As
são

estimativas de risco relacionado a baixos níveis de dose

baseadas

efeito

na suposição de que há uma

relação

linear

dose-

e que não existe um limiar abaixo do qual nenhum efeito é

produzido (World Health Organization, 1972).
a) efeitos somáticos
A
aceita

carcinogênese

(incluída ai a gênese de

como o mais sério risco a longo prazo para

leucemias)
um

é

indivíduo

sujeito a baixas doses crônicas de radiação (Hunter, 1980; Pizzarelo

et ai.

1984).

A

freqüência de diferentes tipos de

parece aumentar em populações irradiadas.
são

tumor

Carcinomas de tireóide

observados em pacientes que sofreram terapia com raios X

infância,

enquanto que uma maior incidência de câncer de

tem se revelado em trabalhadores de minas de urânio.
transcorre
tectável

pulmão

0 tempo que

até o aparecimento de uma neoplasia clinicaoente
é caracteristicamente longo (anos,

na

de-

ou até décadas),

o

qu# complica o acompanhamento eficiente da população irradiada.
Entretanto,

no futuro, o tipo e a freqüência das aberra-

12
eÕes cromossômicas poderão ser relacionados a riscos maiores

das

diversas formas de câncer. Evidências da correlação entre anormalidades

cronossôoicas e um aumento de risco de neoplasia vêm

se

acumulando. E é por causa disso que acreditamos que a monitoração
citogenética

pode ser um instrumento de extrema validade para

detecção

situações ambientais que possam estar ligadas a um

de

a

maior risco de câncer (Kilian & Picciano, 1979).

b) efeitos hereditários
A
nal

foi

esterilidade como conseqüência da irradiação oeupacioregistrada ainda no começo do século

irradiação

a

XX.

No

caso

da

baixos niveis de dose durante um longo período

de

tempo, o epitélio gerninativo é reconhecido como uma das estruturas mais sensíveis,
diação

do

órgão

hereditárias.
cimo

da

e a possibilidade da concepção após a
reprodutivo introduz o risco

de

irra-

malformações

Popescu e Lancranjan (1974) observaram um

decrés-

fertilidade em homens ocupacionalmente expostos às

ra-

diações ionizantes, comprovando os resultados de pesquisas epidemiológicas que apontavam para o aumento da taxa de abortos espontâneos e malformações congênitas em descendentes de trabalhadores
expostos cronicamente à radiação.
nese

As alterações na

- especialmente a hipospermia e a teratospermia

espermatogê- estariam

associadas à taxa de abortos e à freqüência de natimortos.
São crescentes as evidências de que a exposição de homens
e

mulheres à radiação ionizante levaria a uma taxa acentuada

não-disjun«ão dos cromossomas,
espontâneos,

de

a uma maior incidência de abortos

ou a ambos (Buffer & Aase,

1982;

Goldhaber et ai.

13

1883).

Ho

entanto,

populações
plexa
(ou

a detecçlo de mutações na

descendência

humanas expostas a agentes genotóxicos torna-se

devido a vários fatores,

dentre os quais a

basal

con-

recessividade

reduzida taxa de doninància) das nutações induzidas,

taxa

a alta

("background") para a freqüência de aberrações

eliminação

dos

abortos precoces.

de

Coso as nutações são

en

e

a
sua

naioria recessivas, são necessárias várias gerações para que elas
se

expresse»;

o "background" elevado dificulta a observação

pequenos incrementos â freqüência das aberrações,
de

de

e a eliminação

abortos precoces complica as investigações realizadas em

re-

cém-nascidos ou crianças em tenra idade, fazendo com que haja uma
tendência

à subestimarão

da

ocorrência

de

mutações

(Natara-

jan, 1984).
No momento,

os dados da primeira geração dos sobreviven-

tes da bomba atômica ainda não permitem conclusões sobre a possibilidade de indução de anomalias cromossômicas numéricas relacionadas à não-disjuncão dos cromossomas.

De acordo com Awa (1983),

os resultados de um estudo citogenético desenvolvido com o intuito de avaliar os efeitos genéticos da exposição parental
atômica,

à bomba

não demonstraram aumento significativo na freqüência de

indivíduos portadores de anomalias cromossômicas. Por outro lado,
o

mesmo autor descreve dezoito cariótipos anormais

filhos

de sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki.

crianças
sexo,

foram

uma

incidência

três vezes maior do que a

significativos,

Estes resultados,

crianças

Em nove dessas

verificadas anomalias cromossdmicas

populacão-controle japonesa.
tisticamente

de

ligadas

ao

encontrada

na

embora não esta-

sugerem um possível efeito da

ra-
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ão. Desta forma, o que nos parece é qu« o fracasso nas tentativas de detecção de mutações hereditárias eu populações hunanas.
relacionadas a exposição à radiação, não pode ser tonado cono una
evidência de não-indução daqueles efeitos.
"Alguns resultados de modificação genética são
outros

invisíveis;

alguns são trágicos,

chegam a ser triviais;

patentes,

outros tão brandos que

alguns ocorre» na primeira geração que se

segue à mutação gênica ou cromossõmica,

outros são

transferidos

às gerações futuras. Além disso, a maioria dos efeitos produzidos
por

nutação podem ser mimetizados por outros efeitos cuja origem

não

é genética" (National

conseqüências

Research

Council,

1980).

Logo,

as

da exposição à radiação podem ser tão diluídas

no

tempo e no espaço, além de ocultas por condições similares causadas

por outros agentes,

que torna-se muito difícil a associação

causa-efeito.

1.3.4. Os Efeitos da Ocupação sobre a Saúde
A

primeira

associação reconhecida entre ocupação e

maligna data de 1775,

doença

quando foi descrita a ocorrência de câncer

escrotal em limpadores de chaminés.

Desde então, a gama de tumo-

res de origem ocupacional expandiu-se consideravelmente à

medida

que

1981).

os

carcinógenos foram sendo

reconhecidos

(Dabney,

Tumores de origem ocupacional nao apresentam aspectos patológicos
que

os distingam daqueles que aparentemente se originam de forma

espontânea.

Eles aparecem,

entretanto, em idade mais precoce do

que seria o normal, embora exista habitualmente um longo intervalo

de latência para a deflagração da doença,

o que dificulta

a

15
identificação do carcinógeno.

A relaçSo entre radiação ionizante

0 ocorrência de câncer no honen teu sido conprovada con base

nas

taxas aunentadas desta doença que foran detectadas em radiologistas

e técnicos de unidades de raios-X,

para

tratamento

das

explosões

outro lado,
freqüência

en pacientes

de espondilite ancilosante e nos
de bombas atônicas en Hiroshina e

irradiados

sobreviventes
Nagasaki.

é importante observar que há una clara ampliação
de aberrações cromossômicas nos linfócitos do

periférico

de

indivíduos

dessas

populações

Por
da

sangue
expostas

(Hollingsworth, 1983).
A necessidade de pesquisa na área da monitoração ocupacional
ainda

é nuito grande e um impulso enorme neste sentido vem acon-

tecendo

nesta

levantamentos

década de 1980.

Ainda

há

relativamente

citogenéticos realizados em populações industriais

sujeitas a baixos níveis de radiação ionizante,
rações
dos

poucos

embora as

cromossômicas estejam arroladas na lista dos

efeitos imediatos da radiação.

aber-

indicadores

São raras as tentativas

em-

preendidas no sentido de identificar não só o efeito clastogênico
do

agente,

como também detectar os fatores que podem contribuir

para a ampliação das anormalidades cromossômicas como,
plo,

o uso de fumo.

ocupacionais,

podem

Hábitos pessoais,

combinados a

por exemexposições

apresentar um efeito sinérgico para algumas

pessoas consideradas hipersuscetiveis ao agente tóxico.
A
programa

monitoração genética no local de trabalho consiste em
de

testes repetidos em curtos períodos

indivíduos ou grupos,
de

de

tempo

um
cos

a fim de determinar possíveis danos no DNA

células somáticas e germinativas.

Com o objetivo de detectar

16

•feitos derivados das exposições ocupacionais,

técnicas de moni-

toração genética ten sido utilizadas cono un dosinetro
para

biológico

os enpregados que trabalhas con ou são expostos a nutagêni-

cos.
Hen

todas as anomalias de caráter genético se

expressam

à

época do nascimento. Un grande núnero pode aparecer posteriormente, cono conseqüência de agentes ambientais que tenhan determinado uma mutação em una única célula (que pode se desenvolver en un
tunor),

enquanto

que outras podem requerer um evento nutacional

secundário e aparecer até mesmo nais tarde. Assin, o neio ambiente industrial impõe perigos especiais aos
aos

trabalhadores,

riscos de indução de câncer ou de debilitação de

reprodutiva.

devido

capacidade

Em algumas empresas, como na "Dow Chemical Company"

(RCA Service Company, s/d), desenvolve-se un prograna de acompanhamento à saúde que se traduz,

de inicio, por un completo exane

nédico acoplado ao estudo cronossônico de linfócitos periféricos.
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CAPITULO II
ABBRRACOBS CROMOSSOMTCAS

II.1. ABERRAÇÕES CROHOSSOHICAS S PROTBCAO RADIOLOGICA
As

pessoas que trabalham C O B radiação ten sido

nente monitoradas,

há muitos anos, con dosimetros físicos para o

controle das doses que recebes.
tanto,

individual-

Mesno quando calibrados, entre-

estes dispositivos nem sempre indicam a dose efetivamente

recebida
corpo,

pelo trabalhador.
o

No caso de uma exposição parcial

dosímetro físico pode estar sendo usado fora do

principal de radiação.
talmente

do

feixe

Ele pode também ser acidental ou proposi-

irradiado mesmo quando não estiver sendo utilizado pro-

fissionalmente.

Além disso, os dosimetros podem ser afetados por

outros fatores físicos diferentes da radiação ionizante,

como

calor

ocorrer

ou a luz.

Acrescente-se ainda a possibilidade de

o

uma exposição da pessoa numa ocasião em que não esteja portando o
dosímetro.

Os métodos biológicos apresentam a vantagem de

dados diretamente do organismo em questão e,

obter

portanto, são reco-

mendados para a indicação do dano à saúde.
Em
encontro

1961,

a Organização Mundial de Saúde (OMS) promoveu

sobre "Diagnose e Tratamento de Danos por

em Humanos"

um

IrradiaçSo-X

e, praticamente, não houve menção ao uso de

métodos

citogenéticos na diagnose. JA em 1971, num simpósio sobre indicadores bioquímicos de danos causados ao homem pela radiação promo-

*"Diagnosis and Treatment of X-Irradiation Injury in Man"
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vido

pela

(AIEA),

OMS

e a Agência

chegou-se

A

Internacional

de

Energia

conclusão de que os nétodos

Atônica

citogenéticos

eran os nais sensíveis na diagnose do dano por radiação (Konarov,
1880).

No

ano seguinte»

o relatório de un grupo

de

trabalho,

também da OMS, afirmava: "A avaliação dos efeitos do meio ambiente

sobre

a saúde do homem é um problema internacional

urgente.

todos os sistemas possíveis de monitoração

biológica

Para isto,
devem

ser investigados e o uso da técnica de aberrações

sdmicas

deve ser considerado como um método bastante

cromos-

promissor"

(Barcinski, 1974).
Em 1982,
sobre

o

a AIEA iniciou um programa de pesquisa

coordenada

uso da análise de aberrações cromossômicas na

proteção

radiológica,

com o objetivo de encorajar e expandir a utilização

deste método.

Neste programa, uma das metas que se visava alcan-

çar

a

longo prazo era a obtenção de dados

sobre

trabalhadores

cronicamente expostos a níveis abaixo da dose-limite

recomendada

de 50 mSv por ano (Beninson et ai. 1986).
Os

limites estatísticos à análise cromossônica não permitem

o uso do método para a dosioetria de um indivíduo exposto a doses
muito baixas,
veis.

Entretanto,

radiação,
lita
de

a

sensibilidade da resposta

citogenética

à

somada ao acúmulo das aberrações com o tempo, possibi-

o estudo dos cromossomas como método de proteção de
trabalhadores.

exposições
para

ou seja, dentro dos limites ocupacionais permissí-

Bender

et ai (1988) também

afirmaram que as

de populações a doses da ordem do máximo

permissivel

exposições ocupacionais podem ser detectadas - mas

em populações, não em indivíduos.

grupos

somente
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En

nosso trabalho foi feita a análise de aberrações eronos-

sdmicas

en linfócitos do sangue periférico de operários

usina de beneficianento de nonazita.
cada

de una

Esta técnica ten sido apli-

na biononitoração de exposições genotóxicas hunanas, espe-

cialmente de trabalhadores de indústrias (Jong, 1984).

II.2. OS LINFÓCITOS COMO DOSIMETROS
Os

linfócitos hunanos do sangue periférico são usados

dosinetros

biológicos en casos de exposição a agentes

cono

mutagêni-

cos. A facilidade relativa com que grandes números de linfócitos,
que nao se dividem normalmente na circulação, podem ser estimulados à divisão através do uso de fitoheinaglutinina (Nowel,

1960),

fez desse sistema um instrumento atraente para a determinação dos
efeitos

de

Gaulden,

agentes

1980).

linfócitos

nutagènicos

cromossomas

do sangue periférico se apresente na primeira divisão

não

são

consequentemente,

eliminadas cono aconteceria

divisões celulares.

as células com aberdepois

de

várias

A população de células observadas é, então,

representativa da realidade (Lloyd & Purrot,
proporção

(Schwartz &

Culturas de 48 horas garantem que a maioria dos

quando são examinados e,
rações

nos

1981),

de células em sua primeira nitose .dependa

mesmo que a
de

fatores

como o meio de cultura ou a temperatura (Bender et ai. 1988).
Os linfócitos são células extremamente sensíveis à radiação.
De acordo com Cronkite e Bond (1960), eles estão en segundo lugar
em ordem de sensibilidade,
to,

logo após às espermatogônias. Portan-

podemos supor que se os linfócitos são danificados,

o mesmo
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pode acontecer às células gerninativas.
zação
Dois

de

Ten-se sugerido a utili-

células de outros tecidos para exanes de

problemas,

obtenção

contudo,

se apresentas:

da anostra e dessincronização da

linfócitos

periféricos

cronossonas.

naior dificuldade

na

divisão

Os

celular.

constituem uma população de células

está predominantemente no estágio de pré-síntese de DNA do
celular,

o

que

assevera una radiossensitividade

que
ciclo

razoavelmente

uniforme na população (Natarajan & Obe, 1983).
Há

una

relação

grande concordância entre vários

laboratórios

à freqüência de aberrações cromossômicas

con

radioinduzidas

en linfócitos. Entretanto, há variação em algumas circunstâncias,
que

pode

ocorrer devido à heterogeneidade das células

estimuladas a se dividirem através
Enbora

que

da ação da fitohemaglutihina.

não haja diferença significativa com relação à freqüência

de aberrações cromossômicas encontradas em linfócitos T ou
proporção destes últinos em mitose,
hemaglutinina,
reflete
en

são

B,

a

após a estimulação com fito-

decresce con o aumento da dose de radiação.

Isto

una radiossensitividade nitótica naior dos linfócitos

relação aos T (Schwartz & Gaulden,

1980),

B

A heterogeneidade

dos linfócitos com respeito à indução de aberrações cromossômicas
pela radiação foi relatada,

principalmente, con base en diferen-

ças na freqüência de aberrações de acordo com o tempo em
(Bender

&

Brewen,

1969).

Tais diferenças foran

cultura

atribuidas

a

subpopulações de linfócitos com sensibilidades e taxas de divisão
variadas. Scott e Lyons (1979), no entanto, relataran que, quando
apenas liníócitos em primeira divisão foran analisados, não foran
encontradas

diferenças significativas nas freqüências de

dicên-
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tricôs

C O B o aumento do tempo após

raios X.
da

Isto foi

a

exposição

a

2,0 Gy

do

interpretado cono indicativo da homogeneidade

sensibilidade dos linfócitos em relaçSo à induçSo de

aberra-

ções cromossômicas (Schwartz & Gaulden, 1980).
A maioria dos linfócitos (90%) têm longa vida, alguns inclusive com duração de vida de muitas décadas.
cromossomacos

danos

induzidos em linfócitos de pessoas expostas à

diação indicam que,
substituída

Estudos sobre

em média,

ra-

50% da população dos linfócitos é

a cada 3 anos e meio.

Além disso,

há evidências de

que uma proporção dessas células pode sobreviver dentro do

corpo

por várias décadas sem sofrer multiplicação (Bender et ai. 1988).
Assim, mesmo que haja um decréscimo na freqüência de aberrações a
cada

ano ,

pode-se

fazer

uma estimativa da dose

recebida

em

exposições passadas. Para os propósitos da radioproteção, o desaparecimento

lento das aberrações é importante porque as

avalia-

ções da dose podem ser feitas após exposição (interna ou externa)
prolongada à
A

radiação (Dolphin e_L_al, 1973).

distribuição

geral dos linfócitos do

sangue

periférico

pelo corpo faz com que estas células sejam vistas como dosimetros
representativos
deixam

o

da

dose

para o corpo

sangue periférico,

linfáticos e outros tecidos,

inteiro.

passam através

do

Os

linfócitos

baço,

e reingressam na circulação.

nódulos
Estes

*Buckton et ai (1978), de acordo com as informações citogenéticas
obtidas de pacientes após o tratamento para espondilite ancilosante, estimaram una taxa de 42,7 + 7,5% por ano para o decréscimo do número de dicêntricos durante os quatro primeiros anos.
Após 4 anos e até 20 anos, a taxa estimada é de 13,8 ± 3,3%/ano.
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linfócitos

circulantes

periférico,

permaneces apenas 30 minutos

no

sangue

sendo que o tempo total do percurso é de aproximada-

mente 12 horas - isto significa que os linfócitos com mutações ou
aberrações
corpo

cromossômicas que foram induzidas em algum

estarão

(Beninson
tenham

presentes

et ai.

sido

detectadas,

1986).

ocasionalmente
Assim,

no

sangue

também

no

periférico

não somente as aberrações

induzidas nos linfócitos do sangue
mas

lugar

aquelas que tenham sido

que

periférico

são

induzidas

nos

linfócitos distribuídos em diferentes órgãos do corpo.

II.3. BTIOLOGIA DAS ABERRAÇÕES CROMOSSOMICAS
0

DNA de uma célula está sujeito,

durante todo o tempo,

à

ação de diversos agentes nutagênicos. Portanto, a estabilidade da
informação

hereditária codificada na dupla hélice

do

DNA,

bem

como a precisão de sua duplicação, não são resultados da invulnerabilidade dessa molécula,

mas da atuação de enzimas que reparam

continuamente lesões genéticas.
do

Já é comprovado que a

DNA

danificado

por radiação ionizante (ou

envolve

elaborados

sistenas enzimáticos

et ai.

de

reparação

outros

agentes)

reparação

(Bender

1988). Os mesmos sistemas de reparação, entretanto, podem

provocar

a gênese de células mutantes,

portadoras de aberrações

(Preston,

1983). Os tipos de aberrações cromossômicas facilmente

visíveis,

como os cromossomas dicêntricos ou em

anel,

poderiam

ser explicados pelo reparo incorreto de duas lesões coexistentes.
Aberrações

cromossômicas podem surgir espontaneamente,

sen

qualquer exposição conhecida a agentes danificadores, denominados
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olastogênicos.
ções

De fato, os agentes clastogênicos, como as radia-

ionizantes,

aberrações,
(Bender

nas

et_al.

anormal,

não induzem à formação de tipos

1988).

de forma espontânea.

pontâneo"
duos.

A questão que se coloca é se uma

célula

surge realmente

Segundo Bender et ai (1988),

as aberrações

podem surgir como conseqüência de processos

lares internos,

de

simplesmente aumentas a freqüência normal delas

portadora de aberrações cromossônicas,

cronossômicas

originais

considerados "normais".

celu-

Portanto, un nivel "es-

de aberrações sempre é observado em todos

os

indiví-

Parece-nos mais provável, porém, que as chamadas "mutações

espontâneas"
doses

possam

muito baixas,

também resultar de exposições ambientais
já que há muitos fatores do meio que

danificar o gene e essa ação se manifestar através de

a

podem

aberrações

cromossômicas (Fabrikant & Legator, 1981).
As
apenas

radiações

ionizantes induzem a formação de

um dos filamentos do DNA (quebras simples),

filamentos

(quebras

duplas),

como também

tipos de danos em bases da molécula do DNA.

provocam

quebras

em

em ambos

os

diferentes

Os raios gama, ou os

raios X, produzem quebras simples ou danos a bases em freqüências
similares,

enquanto que, para cada dez a vinte quebras em um dos

filamentos

do

DNA,

ocorre apenas uma quebra dupla

1884).

Já as radiações densamente ionizantes,

trons,

determinam

eficiência,

(Natarajan,

como alfa ou neu-

quebras nos dois filamentos do DNA com

além de induzirem a uma freqüência maior de

maior
aberra-

ções do que a derivada dos raios gama ou raios X.
As

quebras simples não parecer ter importância na etiologia

das aberrações oromossômicas. Esta afirmação se baseia na cinéti-

ca de

reparação das

quebras em

DNA já que, mesmo en altas
nestes

casos

é de

un único filanento da hélice do

doses,

cerca

de

o tenpo

médio

de reparação

dez minutos. Vários experisentos

indicam que o tempo médio para a interação das lesões
tam em

ab orações cromossômicas

propriamente ditas é considera-

velmente superior a dez minutos. Como é comumente
reparação e/ou

que resul-

sugerido que a

falha na reparação de quebras duplas seja respon-

sável pela origem de aberrações cromossômicas, uma quebra simples
precisaria ser

convertida em

quebra dupla. 0 tempo de reparação

para esta última é bem mais longo, sendo equivalente a,

no mini-

mo, uma hora, o que facilitaria a interação das lesões coincidentes. Portanto, não há dúvida de
advêm de

que as

aberrações cromossômicas

danos nos dois filamentos do DNA embora haja evidências

de que elas não

sejam

unicamente

causadas

por

quebras duplas

(Preston, 1983).
Estudos realizados com inibidores da reparação do DNA servem
de fundamento para a hipótese de que as
radioinduzidas em
linfócitos humanos
interação da

células Go
não

(ou Gi

estimulados,

reparação de

aberrações cromossômicas

do ciclo celular), como os
também

podem

lesões do tipo dano à base. Para que

isto ocorra, estas lesões devem estar bem próximas
radas ao

resultar da

e serem repa-

mesmo tempo. Quando ara-C* é utilizado para ínibição da

•0 1-0-D-arabinofuranosilcitosina (ara-C) é uma substancia que
pode inibir o reparo de danos no DNA produzidos pela radiação ou
por
substâncias
químicas,
provavelmente
no
estagio
de
polimerização da reparação dando origem a "gaps" unifilamentares

no DNA.
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reparação,

o

número

Consequentemente,
iníbiçSo

por

de "gaps" nos filamentos do

a

DNA

aumenta.

formação de aberrações é maior assim que

ara-C é revertida pela ação de deoxicitidina

a

(dC)

(Preston, 1983).
Natarajan et ai (1980) trataram células do ovário de hamster
(CHO),

previamente

endonuclease

submetidas a raios X nas fases 6

de Heurospora.

e G , com
1
2
especifica para a clivagem de uma

única fita do DNA. No primeiro caso, observaram um aumento considerável

de

aberrações cromatidicas e cromossômicas.

destas últimas,

segundo aqueles autores,

0

aumento

estaria relacionado

à

conversão de quebras simples em quebras duplas através da ação da
endonuclease.

B possível que a endonuclease atue no filamento de

DNA oposto à reparação do dano à base,

resultando,

assim, em um

"gap" bifilamentar. No segundo caso, foi registrado um aumento de
todos os tipos de aberrações cromatidicas. Os autores interpreta*
ram

este

"gaps"

aumento

reparo

lento

de

unifilamentares poderia originar quebras duplas e estas,

por sua vez,
um

como demonstração de que o

aumento

formariam aberrações do tipo cromossômicoo.
na freqüência de aberrações estaria

Assim,

relacionado

ao

aumento da ocorrência de "gaps" nas duas fitas da hélice do DNA e
è

alta

probabilidade de interação entre estas lesões

(Preston,

1883).

II.4. CLASSIFICAÇÃO DAS ABERRAÇÕES NOS CROMOSSOMAS
As
como

anormalidades

nos cromossomas podem

numéricas ou estruturais.

Numéricas,

ser

classificadas

em ceso de perda

ou

ganho de um cromossoma, por exemplo. Estruturais, quando resultam
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de

quebra

cromossSnica e (eventualnente) da união das

dades quebradas de forma "ilegítima",
de

comprimento,

posição

dando origem a

de centrônero e constituição

extremiestruturas
genética

anormais (Bender et •!• 1988).
Não pretendemos propor neste trabalho nenhum novo esquema de
classificação
crever

cada

das aberrações.

Nossa intenção é tão somente des-

categoria registrada para que os

resultados

sejan

claros para o leitor.

11.4.1. Células aneuplóides
Aneuploidia é uma aberração cromossômica numérica,

ou seja,

que envolve um aumento ou diminuição de número de cromossomas
um

ou de mais de um par,

nesta

mas não de todo um genoma.

de

Incluem-se

categoria tanto as células hipo como as hiperdiplóides (46

£ 1 cromossomas).

11.4.2. Aberrações cromossômicas e aberrações cromatidicas
0 cromossoma, como é visto no período de metáfase da divisão
celular, consiste em dois filamentos paralelos aos quais chamamos
de cromátides (Savage,
se,

1975). Cada cromossoma metafásico compõe-

então, de duas cromátides-irmãs unidas por um centromere As

células

examinadas

na

modificações estruturais:

metáfase apresentam duas

categorias

cromossômicas e cromatidicas

de

(Savage,

1975; Beiguelman, 1982; Natarajan, 1983; Bender et ai. 1988).
As

aberrações do tipo cromossômico são decorrentes de lesão

na única cromátide que o cromossoma possui quando se encontra

no
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estágio

de

pré-sintese do DNA,

duplicativo (estágio G

tanbén chanado de período

pré-

do ciclo celular).

1
Nas aberrações cronatidicas,

a lesão afeta apenas a una das

cromátides-irmãs, indicando que o cromossoma já havia se duplicado

no momento da exposição.

A maioria das células que

está

na

fase S

e todas as células que se encontras en 6 quando irradia2
das apresentam aberrações do tipo cromatidico.

II.4.2.1. Aberrações do tipo cromossônico:
(a) fragmentos
pareadas

livres (ou deleções

terminais):

cromátides

que se dispõem em paralelo sem que um

nero as una,

centrô-

podendo, assim, receberem a denominação de

fragmentos acêntricos.

Fragmentos associados com inter-

trocas não são incluídos nesta categoria.
(b) minutos (ou deleções intersticiais): cromátides
das,

muito

acêntricos,

menores
com

em

tamanho do que

os

parea-

fragmentos

o formato de duas esferas pareadas de

cromatina.
(c) anéis acêntricos:
no

cromátides pareadas em forma de

qual não há centrômero.

São,

na verdade,

anel

deleções

intersticiais maiores que as descritas no item anterior.
(d) "gaps" cromossômicos:
contradas

pequenas regiões não-coradas

em par nas duas cromátides-irmãs

do

en-

cromos-

soma.
(e) anéis cêntricos: cromátides pareadas em forma de um anel
que apresenta um centrômero. Geralmente são acompanhadas
por um fragmento acêntrico.

(f) dicêntricos:

aberrações que surgem devido a intertrocas

assimétricas

entre dois cromossomas,

eles se tornan unidos,

de tal forma

que

formando uma estrutura que apre-

senta dois centrôneros. Um fragmento acêntrico é normalmente encontrado associado ao dicêntrico.
Na tabulação dos resultados ou no texto,
e

os anéis cêntricos

os dicêntricos são por vezes englobados na denominação

ração

de tipo duas quebras".

definida

"aber-

A designação "total de quebras"

pela soma das quebras que estariam relacionadas à

é

pro-

dução dos fragmentos livres, minutos, dicêntricos e anéis cêntricos. Enquento que cada fragmento ou cada minuto corresponde a uma
quebra,

um

dicêntrico

ou um anel cêntrico corresponde

a

duas

quebras.
Como a população de linfócitos periféricos está
temente

no

estágio de pré-síntese de DNA do ciclo

predominancelular,

as

aberrações cromossônicas induzidas pela radiação serão consequentemente

do

tipo cromossômico.

A figura 1 mostra as

principais

aberrações computadas no presente trabalho.
11.4.2.2. Aberrações do tipo cromatidico:
(a) "gaps"

cromatídicos:

lesões acromáticas encontradas em

apenas uma das cromátides-irmãs do cromossoma.
(b) quebras cromatidicas: ruptura da cromátide que dá origem
a um fragmento cromatidico.
(c) intertrocas
aberrações

cromatidicas:

equivalente cromatidico

cromossômicas do tipo

dicêntrico.

das

Envolves

duas ou mais lestes situadas em cromatides de diferentes
cromossomas.

FIGURA 1:
ABERRAÇÕES DO TIPO CRONOSSOMICO
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CAPITULO III
gOBRR A «SINA SANTO AMARO

III.1. HISTÓRICO
Desde o final do século XIX, os depósitos costeiros de areia
nonazítica no Brasil têm sido explorados (Krunholz,

1957). Esses

depósitos, localizados no linite norte do Estado do Rio de Janeiro

passando

Estado

através do Estado do Espirito Santo e

da Bahia,

podia

ser

principal

eran tão ricos eu monazita que sua

realizada con recursos técnicos muito
elemento extraído da nonazita era o

fabricação

atingindo

o

exploração

primitivos.

tório,

de "mantas incandescentes" para lampiões.

usado
As

0
na

terras

raras produzidas não tinham praticamente nenhum valor,
Na década de 1920, a eletricidade começou a substituir o gás
na iluminação e as necessidades do tório diminuíram. Mas, paralelamente,
passou

as

a ser processada basicamente para a produção destes

mentos.
dades

terras raras começaram a ter aplicação e a monazita
ele-

Após a II Guerra Mundial, pela descoberta das possibili-

do tório como material nuclear,

a monazita voltou

a

ser

processada preferencialmente pelo seu conteúdo em tório.
Data

de 1886 o inicio da exploração das areias

no Brasil.
pais

Daquele ano até maio de 1950,

a exportação global do

foi da ordem de 95.000 toneladas de concentrado de monazita

com 80 a 99% de pureza (Maciel & Cruz,
de

monaziticas

monazita

exaustão
pobres

1973). Todos os depósitos

brasileiros eram destinados

à

exportação.

gradual desses depósitos mais abundantes,

Con

areias

em monazita e de uma composição mais complexa exigiam

a

mais
um
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tratanento.

Ba 1951, o Brasil nacionalizou suas jazidas de nona-

zita, restringindo a saida de tório para o exterior.
Logo após a proibição da exportação, un grupo alemão estabeleceu duas usinas de concentração prinária da nonazita eu Buena e
CuBuruxatiba. Nessa época, una usina de beneficianento já operava
en

São

Paulo

pertencente
produção
tanbén

-

A Orquina Indústrias Quinicas Reunidas

ao nesmo grupo alemão,

atingindo una capacidade

de 3.000 toneladas de nonazita/ano,
sais

de

terras raras,

S.A. -

cuja

alén

exportação

de
era

de

produzir
permitida

(Krumholz, 1957).
En
(CNEN)

abril

de 1960,

adquiriu

a Comissão Nacional de Energia

as jazidas de areia nonazitica do

estados do Rio de Janeiro,

Nuclear

litoral

Espirito Santo e Bahia,

dos

as usinas de

concentração prinária de Buena e Cunuruxatiba e as instalações da
Orquina.
tais

a

surgiu

En 1966,

con a promulgação das leis que tornaran esta-

fabricação e conercialização dos
a

Adninistração

subordinada à CNEN.
S.A.

por

produção

notivo

da

A CNEN,

En

da

nucleares,

Honazita

(A.P.M.),

que adquirira a fábrica da

de segurança nacional,

de urânio e tório,

uonazíticas.

Produção

nateriais

passou a

controlar

presentes na conposição das

todos os países do nundo,

Orquina
a

areias

esses dois materiais

são considerados estratégicos, dada sua utilização cono combustível en reatores nucleares.
produzidos

pela

A.P.H.

pesquisas, nucleares
cos (Perego, 1970).

ou

Por esse notivo,

todo urârio e tório

era entregue à CNEN para
constituição

de

estoques

aplicação

en

estratégi-
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A linha básica de fabricação da A.P.M.

empregava como maté-

ria prima os minerais obtidos por separação física dos concentrados de areia monazitica.

Estes concentrados provinham de jazidas

localizadas em Barra de Itabapoana (Rio de Janeiro), Cumuruxatiba
(Bahia) e das areias de Guarapari (Espirito Santo).
dos

concentrados,

A preparação

através da separação hidrogravimétrica e ele-

tromagnética, era feita em usinas situadas próximo às jazidas. Na
A.P.M.

obtinha-se,

ao final do processamento, a separação quase

total dos quatro minerais básicos constituintes:
lo,

ilmenita, ruti-

zirconita e monazita. Através do tratamento químico da mona-

zita eram obtidos,

além de cloreto de terras raras,

o diuranato

de sódio e o resíduo de tório, materiais estratégicos entregues à
CNEN.

A figura 2 mostra o fluxograma deste tratamento (Maciel

&

Cruz, 1973). A separação das diferentes terras raras era feita no
exterior. Além disso, a A.P.M. já adquiria a ambligonita no Norte
de Minas Gerais e Estados do Nordeste,
xidos

e

halogeneto de litio,

obtendo carbonato, hidró-

vendidos a outras

indústrias.

controle de produção era executado por um laboratório,
por

objetivo examinar todas as matérias

fábrica,

acompanhar

fabricação

e

as

analisar os produtos

que tinha

primas que entravam

fases intermediárias dos
finais.

Para

processos
os

0

na
de

materiais

radioativos eram usadas as contagens radiométricas e a espectometria gama.
Em

1972,

foi

criada a Companhia Brasileira de

Tecnologia

Nuclear - CBTN - empresa de economia mista pertencente à CNEN.

0

conjunto industrial em São Paulo passou a ser designado por Usina
Santo Amaro - USAM/CBTN.
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FIGURA 2 : LINHA DA RONAZITA - FLUID6RAHA (1973)
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Ba

1976,

a NUCLEHON - Nuclebrás de Monazita

e

Associados

Ltda -sucedeu à CBTN.

A HUCLEMOM teu por objetivo a prospecção,

lavra,

e

beneficiamento

atualnente

explora

a

industrialização das areias pesadas

monazita

pelo

seu

conteúdo

en

e

terras

raras (NUCLEHON, 1986).

III.2.. COMPOSIÇÃO DA MONAZITA E SUA IMPORTÂNCIA
A

areia

pela NUCLEMON

nonazitica (chamada de "areia
consiste,

pesada")

explorada

principalmente, numa associação minera-

logies de ilmenita, nonazita, zirconita e rutilo, onde a ilmenita
aparece como minério predominante. 0 mineral monazita, um fosfato
anidro de terras raras do grupo das terras céricas, foi designado
por Breithaupt
são

(1829) (Maciel e Cruz,

óxidos dos metais lantânio,

prometeu,

samário e európio,

cério,

1973).

As terras céricas

prazeodimio,

neodimio,

cujos números atômicos vão de 57 a

63, respectivamente. Incluem os elementos de menor número atômico
do

grupo dos elementos chamados terras raras.

elementos

com

Terras

número atômico elevado são incomuns

brasileira (Maciel e Cruz,

1973),

raras

na

de

monazita

que contém geralmente de 55 a

65% de óxidos de terras raras, com cerca de 1 a 6% de ThO

e 0,12
2

a 0,31% U 0 (Argentíère, 1953).
3 8

* Breithaupt denominou-o assim pelo significado de um verbo grego
* "ser solitário" - em virtude da raridade do mineral e do local
de sua descoberta nas montanhas IImen, da Rússia.
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Dentre
nerecen

os netais de interesse nuclear,

o urftnio e o

destaque pelo fato de se vincularem direta ou

mente à produção de conbustivel para reatores.
menos,
urânio,

três

vezes

tório

indireta-

0 tório

é,

pelo

mais abundante na crosta terrestre do que

o

mas não ten as mesmas propriedades químicas que permitem

facilidades

de

movinento e larga dispersão através

superficiais após a sua deposição original.

Assis,

das

rochas

os depósitos

de tório são, também, mais escassos do que os de urânio.
0 tório derivado da monazita foi obtido pela primeira vez em
1893 nas Carolinas, Estados Unidos. A verificação do princípio de
fissão e ao desenvolvimento da bomba atômica, seguiu-se a desco232
233
berta, em 1946, de que o
Th poderia ser transmutado para
U,
um isótopo fissil passível de utilização como combustível. 0
232
Th é, portanto, un material fértil que pode sofrer regeneração
233
("breeding") e originar o
U (Maciel e Cruz, 1973). Assim,
nenhuma investigação e discussão da mineração e processamento das
terras

raras pode ser levada adiante sem reconhecer o tório e

o

urânio como subprodutos.
Atualmente

há

uma preocupação crescente com

meia-vida longa e alto LET ,
torna-se

ainda

nuclideos

de

como o tório. No Brasil, seu estudo

mais importante devido à

grande

tório natural encontrado em solos brasileiros.

•Transferência linear de energia

quantidade

de
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III.3. 18TRUTURA B PUHCIOHAMBMTO ATUAIS DA USINA
A Usina Santo Amaro (USAM) pertence à NUCLEMON e está situada na cidade de São Paulo,

no bairro de Santo Amaro,

à

Avenida

Santo Amaro, 4693. A figura 3, construída através das informares
que obtivemos, representa a organização estrutural da NUCLEMON.
A

Usina de Buena (UPRA),

instalada no litoral do Estado do

Rio de Janeiro, supre a Usina Santo Amaro da matéria-prima necessária (Soares et ai. 1983). A UPRA recebe o "concentrado pesado",
produto da separação hidrogravimétrica realizada próxima à jazida
em Barra de
rio

Itabapoama (Estado do Rio de Janeiro),

é lavrado.

eletromagnética

Na UPRA,

através de

e gravimétrica,

separações

onde o minéeletrostática,

os minerais são concentrados

teores de 90-95% e enviados à USAM,

a

com exceção da ilmenita que,

depois de purificada, é comercializada diretamente.
Na USAM,

a zirconita, o rutilo e a monazita são purificados

pelos mesmos processos de separação fisica. 0 rutilo

é comercia-

lizado na forma granular e a zirconits, além de ser comercializada

na

forma granular,

é também vendida depois de

processos de moagem e classificação.

submetida

Mas a atividade

a

principal

da USAM é o tratamento fisico e químico da monazita. Paralelamente,

a USAM compra e industrializa a ambligonita - um fluorfosfato

de

litio e alumínio - minério adquirido de fornecedores em Minas

Gerais e alguns estados do Nordeste.
A Usina Santo Amaro possui cerca de 430 funcionários,
didos

divi-

em três principais divisões ligadas à gerência industrial:

a divisão de manutenção, o laboratório de controle de qualidade e
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FIGURA 3
ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA HUCLBHON (1886)

DIN

GIUP

GISA

i LABCON

SECTFM

DIFAB !

SECTRM

SECTRA

DIHAN

SECSTR

SECMAN

DIN

- Direção Industrial

GIUP

- Gerência Industrial da Usina da Praia

GISA

- Gerência Industrial da Usina de Santo Amaro

LABCON - Laboratório de Controle de Qualidade
DIFAB

- Divisão de Fabricação

DIHAN

- Divisão de Manutenção

SECTFM - Tratamento Fisico dos Minérios
SECTRM - Tratamento Químico da Monazita
SECTRA - Tratamento Químico da Anbligonita
SBCSTR - Refino das T.R.
SECMAN - Seção de Manutenção
SECUTI - Seção de Utilidades

SECUTI
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a

divisão

de

fabricação.

Esta últina engloba os seguintes se-

tores:
- setor de terras raras (STR)
- tratamento químico da ambligonita (TQA)
- tratamento fisico dos minérios (TFM)
- - tratamento químico da monazita (TQM)
A figura 4 mostra as instalações

dos setores

de tratamento

químico e fisico da monazita.
Os operários
14 às 22 horas,
controle

médico

trabalham em três turnos: de 6 às 14 horas, de
de 22

às 6

semestral

exames de urina, tezes,

horas, com
que

rodízio semanal.

envolve,

hemograma e

Hé um

além do exsrae fisico,

VDRL (exame

para sifilis),

nas não é realizado um acompanhamento epidemiológico.

III.3.1. Areas mais criticas: setores de tratamento químico
e fisico da monazita.
A presença de radionuclídeos emissores
radioativas do urânio e

do

tório

cria

a

e

problemas

3

nas
de

séries
proteção

radiológica aos operários durante o processamento da monazita. As
seqüências do decaimento do

ZSBU

e zszTh estão representadas

figuras 5 e 6, respectivamente. As áreas mais criticas da

nas

usina,

ou seja, áreas nas quais elementos da série do urânio e do

tório

estão presentes, sSo os setores do TFH e TQM.
Segundo Figueiredo (1972), o tipo de contaminação radioativa
na USAM foi identificada como sendo causada

pelo

zizpb

e

seus

descendentes, além de partículas da monazita. A área de tratamen-

FIGURA 4
ESOUEHA DOS SETORES DE TRATAMENTO FÍSICO E QUÍMICO DA HONA1HA ttct escala.)

_.1

14

15

«**_

16

1J
17
11

te

12
I

19

Fonte: NUCLEnW, 1986,
1 - Seciqei e separaçSo das areias.
2 - Liviaei e calcinado das areias.
3 - Moinho de fonazita e zirconita.
4 - fíomíio de zirconita.
5 - Sscaracíc eletrosUtica e graviaétrica da zirconita.
6 - Sepírs;So graviaètrica da aonazita.
7 e 6 - SepantSo eletrostática (aonazita e zirconita).
9 - Unidade elétrica.
10 - Estufas.
11 - (loinho de zirconita.
12 - (loinho de aonazita.
13 - Dissolvo - ácido sulfúrico.
14 - Oxida duplo de terras raras.
15 - Produção de cério e prensas.
16 - Estufas (carbonato e cério).
17 - PissolutJo - soda cáustica.
18 - Ataque quiaico da aonazita, autoclaves, prensas.
19 - Produílo e eabalagea de fosfato.
20 - Proouçlo e eabalagea de cloreto de terras raras.

t

20
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to

quinico seria a «ais contaminada por

212
Pb,

C O B un nivel

de

contaminação média relativamente constante. Os níveis mais eleva232
dos de
mento

Th encontrados estavam na área do TFH. A área de tratafisico

apresentaria maior contaminação por partículas

de

monazita.
A monazita chega à USAM com teor de pureza entre 85 e 95%. A
figura

7 mostra um fluxograma das operações de tratamento fisico

por minérios que consistem,

essencialmente, na separação da fra-

ção monazita das frações ilnenita,
monazita,

contendo

separações

zirconita e rutilo.

ainda impureza dos

eletromagnéticas

outros

A fração

minerais,

até atingir a pureza de

sofre

99%.

Esta

fração é moida a seco num moinho axial (corpos moedores: bolas de
ferro fundido). Figueiredo (1972) mostrou que a área do moinho de
bola era a que apresentava maior
monazita.

Pudemos

observar

contaminação por partículas

também que as

máscaras

de

utilizadas

pelos trabalhadores neste setor são ineficientes.
Após
químico.
deos,

o

beneficiamento da monazita,

segue-se o

tratanento

A abertura química da monazita (ortofosfato de lantaní-

contendo fósforo e urânio) é feita com soda cáustica (NaOH

a 50%) já colocada na autoclave. Adiciona-se glicose para auxilio
da reação. A pressão interna é de 3 atm e a temperatura de 130 C.
Nesta etapa os operários são expcstos à radiação devido ao ataque
alcalino de óxidos de tório (ThO ) e urânio (ü 0 ). Acrescenta-se
2
3 8
222
aí ainda o risco de exposição aos gases
radônio (
Rn)
e
220
toronio (
Rn), liberados em todas as operações onde os minérios
de urânio ou tório são processados.

FIEURA 7l FLUXDERAKA OPERACIONAL DAS AREIAS PESADAS
OPERAÇÕES

PRODUTOS

UPRA
EXTRAÇÃO

H1NERIO BRUTO

SEPARAÇÃO HIDROERAVIHE1RICA

H1KERIO CONCENTRADO

SECAGEM
SEPARAÇÃO ELETROSTATICA

:HINÍRIO CONCENTRADO SECO:
i CONDUTORES
!
itILHEHHA • RUTILO):

SEPARflÇSO ELETR0HA6NETICP

RASNETICO
(ILHENITA)

EXPEDIÇÃO

VENDAS

ysw
PURIFICAÇÃO

! NAD CONDUTORES
MZIRCOMITA •

NAQ HAENETICO
(RUTILO)

: HABNETICD :
MIHWAZITA) !

NAQ HASNETICO :
1ZIRCONITA1 !

! RUTILO !
IPüRIFICflDO:

! HONAZITA I
IPÜRIFICADft:

: ZIRCONITA:
:PURIFICADA:

HONAZITA
DOIDA

ZIRCONITA
HOIDA E
CLASSIFICADA

I

VENDAS
ROASEH E CLASSIFICAÇÃO

TRATAMENTO QUÍMICO
VENDAS
PRODUTOS OBTIDOS;
ZIRCONITA: Silicito de zircônio
ILHENITA : Titanato de ferro
RUTILO : Dióxido de titânio
H3NA21TA : Ortofosfato de lantanldeos contendo Tôrio e
Urânio.
USOS PRINCIPAIS:
- ZIRCONITA : Opacificante para cerâiica sanitária c
louças de Ia. qualidade.
PigtEnto para esialte porcelanizado (fritas)
Holdes para fundicío, tintas de faceaiento
para loldes de fundiçlo.
Poliiento de lentes.
Fabricarão de isoladores téraicos e elétricos.
Tijolos refratârios.
- ILHENITA t Matéria priaa para fabricação de pigaento
branco de diôxido de titânio. Abrasivos.
Ferro ligas.
- RUTILO

Í Coaponente de fluxo para solda elétrica.
Matéria priaa para fabricaçJo de derivados
de titânio.

FontesNUCLEHON - Nuclebras de Honazita e Associados Ltda.
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C O B O produto resultante do ataque alcalino, ainda quente, é
feita una suspensão aquosa, na qual o fosfato trissódico permanecerá solúvel junto com o excesso de soda,
xidos

estarão

insolúveis.

enquanto que os hidró-

A suspensão será filtrada eu filtro-

prensa de ferro, separando assim os produtos solúveis dos insolúveis.
torta

Estes

resíduos insolúveis conpõen

I (hidróxidos de terras raras,

atacada, ferro, titânio e

o

que

vestígios de

segue

chana

de

nonazita não

também hidróxidos de tório e

Ai também seria una área critica, dada a retenção da
filtrado

se

urânio).
torta I. 0

para a cristalização do fosfato trissódico

e os

cristais são posteriormente centrifugados.
é seco e embalado.
evaporada

0 sal obtido (Na PO >
3 4
A água extraída do fosfato pela centrifuga é

pois contém soda, que retorna ao processo inicial ou é

usada na síntese do fosfato trissódico. A torta I retida nos filtros-prensa é lavada durante um longo tempo

-

outro procedimen-

to que oferece perigo de exposição dos trabalhadores à radiação.
A seguir, prepara-se una suspensão aquosa que é transferida

para

o reator, onde recebe ácido clorídrico. 0 pH é superior a 4

para

que o tório e o urânio sejam separados coso insolúveis en un filtrado

que é solução de cloreto de terras raras.

tros-prensa de madeira, a torta II - que contén

Através de filtório e urânio -

fica retida. Esta região da fábrica também é considerada critica.
A torta II seguirá para Poços de Caldas,

nas fica armazenada

en

barricas que ai permanecem cerca de 40 horas. A solução de cloreto de terras raras é tratada, produzindo un filtrado (praticanente isento de radioatividade) e nesotório,
qua

tanbén

altamente

é nandado para Poços de Caldas.

radioativo,

0 armazenamento

da

45

torta

II e do nesotório,

USAM,

causa preocupação, já que ambos são concentrados de urânio

e tório. As figuras
monazita,

a

8-A

separação

nesno por períodos curtos de tempo

e

8-B

das

na

mostram o tratamento químico da

terras raras e os

produtos

finais

obtidos.

III.3.2. 0 Setor de Tratamento Quimico da Anbligonita e
Setor de Terras Raras.
Nestes setores os operários não estão,

o

praticamente, sujei-

tos à exposição radioativa.
A anbligonita é tratada quimicamente por ácido sulfúrico
através de precipitações,
das,

e,

dissoluções e cristalizações fraciona-

obtém-se carbonato de lítio, cloreto de litio e fluoreto de

litio e, como subprodutos, fosfato trissódico, aluminato de sódio
e

sulfato de sódio (sal da Glauber).

cáustica
capazes

utilizados

0 ácido sulfúrico e a soda

estão entre os

produtos

de causar problemas à saúde do homem,

quantidades,

químicos

tóxicos

mesmo em pequenas

mas não estão relacionados entre os agentes sabida-

mente mutagênicos.

Além disso, a ambligonita não contém radionu-

clídeos em quantidade apreciável.
área de
da

faixa

processamento

de

Figueiredo (1972) encontrou na
212
ambligonita níveis de
Pb dentro

de radiação natural.

As figuras 9-A e 9-B

mostram

o

tratamento quimico da ambligonita e os produtos obtidos.
No

setor

de terras raras (STR),

a solução de

cloreto

de

terras raras é submetida a processo de fracionamento, ocorrendo a
produção de sais e óxidos de cério,
con teores entre 75 a 99% de pureza.

lantftnio,

neodimio,

itrio,

Não há problemas de mutagê-
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nicos

químicos ou físicos neste setor.
Bssa

investigação cuidadosa do funcionanento da usina e

processanento

da nonazita pernitiu-nos assegurar a

de substancias químicas radioninéticas
interpretação dos resultados.

do

inexistência

que pudessem prejudicar a

FI6ÜRA M
TRATAHENTO OUIHICO DA HQNAHTA E SEPARACM DAS TERRAS RARAS MA USAM
! HONAZITA !

HCe-98

ou-eo

! Nit.Ceroso !
Fontit NUCIERQN, 1986.
TR > TERRAS RADAS
F • fluorcto
Nd • ntodiiio

Cirb • cirbonito
Di > didiiio
H • hidróxido

Cl > dortto
Li • Untinio
Y • itrio

O • oxido
ít • cèrio
Nit • nitrato
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FIGURA 8-B
TRATAMENTO QUÍMICO DA MONAZITA E SEPARAÇÃO DAS TERRAS RARAS NA USAM
PRODUTOS OBTIDOS - Usos principais:
FOSFATO TRTSSnDICn
Tratamento de água para caldeiras, formulação de detergentes,
desengraxantes e desengordurantes. Tratamento de caldo de cana pare
obtenção de cristal-açúcar.
CLORETO DE TERRAS RARAS
Ligas pirofóricas (isqueiros, balas tracejantes). Inoculante
para obtenção de ferro-nodular.
Matéria prima para obtenção de outros compostos e concentrados
de terras raras, tais como:
CARBONATO DE TERRAS RARAS
Composição de vidros óticos.
Matéria prima para obtenção de:
. ,-

QXIDQ DE TERRAS. RARAS.
Polimento de vidros óticos. Polimento de vidros de televisão.
Fabricação de carvões para arco voltáico. Ferro-ligas.
FLUORETQ DE 1EERAS. RARAS
Metalurgia, na obtenção de aços e ligas especiais.

HIDRÓXIDO DE CERIÜ ao. E aa
Descorante na fabricação de vidros. Fabricação de vidros pare
absorção de raios ultra-violeta. Catalisador e secante de tintas.
Obtenção de aços especiais, ferro nodular, etc.
FLUORETO DE CKRIQ-9Q
Catalisador na estabilização de banhos em galvanoplastia.
CARBONATO DE NEODIMIQ-85
Fabricação de pigmentos. Matéria prima para obtenção de outros
sais mais puros. Agente aditivo na produção de vidros.
OXIDO DE CERIO-98
Polimento de vidros óticos. Opacificante de esmaltes
cos. Na composição de capacitores na indústria eletrônica.

cerâmi-

CARBONATO D_E DIDIHIO
Obtenção de terras raras individuais mais nobres.

CLORBTO E OXIDO. &E LANTftNIO 8JI
Obtenção de ligas especiais para indústria automobilística.
CARBONATO DE ITRTO
Agente aditivo na indústria cerâmica.
NITRATO CERQSJl
Agente aditivo na fabricação de "mantas incandescentes"
lampiões.

pare
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FIGURA 9-A
TRATAMENTO QUIHICO DA AHBLIGONITA HA USAM

i AHBLIGONITA \
! PRE-CALCINAÇÃO !

CALCINAÇAO
LIXIVIACAO
SODA
CÁUSTICA

FILTRAÇAO

! TORTA DE FOSFA.!TO DE ALUMÍNIO

! SOLUÇÃO DE SUL-!
! FATO DE LITIO |
IBarrilha!

!FILTRAÇAO!
{PRECIPITAÇÃO!
CRISTALIZAÇÃO,1
ISAL GLAUBER!
iCARBONATO LITIO!

CLORETO
LITIO

CENTRIFUGAÇAO!

FLUORETO
LITIO

{CONCENTRAÇÃO
!CENTRIFUGAÇAO
FOSFATO
TRISSODICO

Fonte: NUCLEMON, 1986.

ALUHINATO
SÓDIO
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FIGURA 9-B
TRATAMENTO QUÍMICO DA AMBLIGONITA MA USAM
PRODUTOS OBTIDOS - Usos principais:
ALUHTHATO DJ2. SODIQ
Para tratamento de águas em geral, indústria de papel e
papelão, coadjuvante no tratamento de caldo nisto de cana, indústria de aglonerados de nadeira.

1

FOSFATO TRTSSODTCQ
Para tratamento de águas de caldeira, águas industriais,
constituintes de misturas detergentes e sabões, clarificarão do
caldo misto de cana na indústria acucareira.
SULFATO Q£ SÓDIO (Sal de Glauber)
Usado na indústria têxtil, como mordente nas operações
tinjimento e estampagem.
Nas indústrias de vidros e indústrias de sabões.

de

CARBONATO DE. LTTIO
Fundente para indústrias de vidros e cerâmicas. Fabricação
de estearatos e sabões de litio.
Matéria prima para obtenção de outros sais de litio, tais
como:

FLUORBTO DJL LITIO
Fundente para eletrodos, fluxo para solda de aluminio, na
indústria cerâmica como constituinte de esmalte para acabamento
de louças finas.
CLORETO D£ LTTTO
Fundente para eletrodos.
Absorvente de umidade em instalações de ar condicionado
obtenção de litio metálico.

e
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CAPITULO IV
MATERIAL R MÉTODOS
IV. 1. A AMOSTRA ESTUDADA
Ho

presente

trabalho analisamos amostras de sangue

operários e 21 controles,

aos diferentes setores da Usina Santo Anaro e

escolhidos

aleatoriamente

coleta

de

de

momentos

de

Suas idades variavam entre 22 e 59 anos

e,

com

pelos responsáveis

pelas

foran

linhas

acordo

de material.
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todos do sexo nasculino. Os operários

pertenciam

produção,

de

sua disponibilidade nos

conforme as informações obtidas,

trabalhavam na usina de 1 a

32

anos.
As

doses externas acumuladas pelos trabalhadores no período

de 1973 a 1984,

indicadas através de dosimetros

físicos,

foram

extraídas dos registros do Departamento de Monitoração Individual
do

Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão

Nacional

de Energia Nuclear (DEMIN/IRD/CNEN). Todos haviam recebido doses
anuais

abaixo

do

limite ocupacional máximo

permissível

de

5

orem/ano (50 mSv/ano).
0 grupo-controle, por sua vez, é formado de pessoas de nivel
sócio-eeonômico similar ao dos operários,
dades
forma,

profissionais

não sofriam exposição à radiação.

Da mesma

em suas trajetórias de vida tinham sido sujeitos apenas a

exposições
disso,

nas que em suas ativi-

eventuais normais,

certificamo-nos

momento

da

virais

para

pesquisa,
a taxa de

como

exames

radiológicos.

Além

que não apresentavam infecções virais no
já que há uma contribuição das
aberrações

crouossônicas

infecções

"espontâneas"

(Harnden, 1974; Bender et_al. 1988).
Un questionário,
terpretação

dos

contendo indagações relevantes para a

resultados citogenéticos,

foi aplicado a

incada

indivíduo por ocasião da coleta de sangue para as culturas. Neste
questionário,
fatores,

tais como:

utilização de fármacos ou drogas, hábito

fumar ou uso de bebida alcoólica.

lhos,

Como indicam alguns traba-

o fumo aumentaria a freqüência de aberrações cromossômicas

nos linfócitos,
ros

outros

cujos efeitos poderiam se confundir com os da exposição

à radiação,
de

procuramos obter informações a respeito de

diários.

talvez até proporcionalmente ao número de cigarSimilarmente,

os alcoólatras poderiam

apresentar

freqüências mais elevadas de aberrações cromossômicas (Natarajan,
1984).

Segundo Obe (1980),

o fumo e o consumo de álcool parecem

ter um efeito sinérgico no aumento de aberrações nos cromossomas.
Embora
alcoólica,

julgássemos importantes as informações sobre
tivemos

que descartar esses dados.

bebida

Isto se deve

ao

fato de haver evidências de que muitos operários, talvez por medo
de comprometer seus empregos, responderam de forma não condizente
com a realidade.
Também foram obtidas informações sobre os filhos dos
rios

da usina e dos controles.

sexo,

Indagamos acerca do

operá-

número,

do

da ordem de nascimento e da idade dos filhos, bem como, no

caso dos filhos mortos, em que idade morreram e a causa da morte.
Perguntamos

ainda sobre a ocorrência de natimcrtos e de

espontâneos

- número

análises
50%

abortos

e posição na seriação dos filhos - já

cromossômicas de abortos espontâneos têm

indicado

que
que

deles estão relacionados a aberrações cromossômicas (Matara-
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jan,

1984). Procuramos saber as idades das mães e se elas haviam

se submetido a tratamento médico prolongado com drogas ou

radia-

ção.

Com estes dados, fizemos uma tentativa no sentido de averi-

guar

um possível efeito hereditário nos trabalhadores expostos a

baixas doses crônicas de radiações ionizantes.
Tivemos,

também,

a

preocupação

de obter informações

operários sobre o tipo e o tempo de trabalho na USAM bem como

dos
de

trabalhos anteriores. Uma investigação sobre possíveis exposições
a

genotóxicos

químicos ou físicos também foi realizada

com

os

componentes do grupo controle.

IV.2. A TÉCNICA DE CULTURA DB LINFOCITOS PERIFÉRICOS

IV.2.1. Cultura e Fixação
A análise citogenética foi realizada em linfócitos do sangue
circulante

cultivados

através

de uma

variação

do

método

de

Hoorhead et.al (1960). Percorremos as etapas descritas abaixo:
a) No local onde se encontram os trabalhadores:
a.l) Coleta de 5 ml de sangue venoso em seringa esterilizada
e heparinizada (Liquemine-Roche), cujo embolo foi fixado

com

esparadrapo e a agulha coberta

permitindo

o

transporte

do local da

com

protetor,

coleta

para

o

laboratório.
a.2) As seringas foram acomodadas em caixa de isopor mantida
a temperatura baixa.
b) No laboratório:
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b.l) Bn um espaço de tenpo nunca superior a 24 h.,
de

cada

o sangue

indivíduo era transferido para dois tubos

de

centrifuga esterilizados.
b.2) CentrifugacSo do sangue a 1.000 rpm, durante 10 D in.
b.3) C O B pipeta Pasteur, era retirada a canada de linfócitos
("buffy coat") e o soro autologo,
guida

transferidos en

para frasco tipo Erlenneyer

cultura

(9

nl RPMI 1640,

se-

contendo o meio

Hepes 25 mmol,

0,1

de

ml

de

fitohemaglutinina-DIFCO).
b.4) Posteriormente,
a

as células em suspensão eram incubadas

37°C em estufa durante 48 h.,

de

cultura

a maioria das

já que com este tempo

células

metafásicas

(90%)

encontra-se na primeira divisão celular.
b.5) Cerca de 20 h. antes do término da incubação, 0,1 ml de
colchicina

na dose de 0,01 mg/ml era

acrescentada

às

culturas.
b.6) Após

a incubação,

o conteúdo era transferido de

cada

Erlenmeyer para dois tubos de centrifuga.
b.7) Centrifugacão

dos tubos a 1.000 rpm por 10 min..

Des-

prezava-se o sobrenadante.
b.8) Ressuspensão

das

células

em

6 ml

de solução

hipo-

tônica (KC1 0,75 M, a 37°C).
b.9) Incubação por 10 min. em estufa a 37°C.
b.10) Centrifugacão

a 1.000 rpm durante 10 min.

com poste-

rior retirada do sobrenadante.
b.ll) Ressuspensão

das células em 5 ml de solução

fixadora

(metanol-ácido acético, 3:1) durante 30 min. Após este
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tempo,

os tubos sSo novamente centrifugados na

rotação

por

10 min.,

mesma

repetindo-se o mesmo ciclo

de

operações por nais duas vezes con o fixador.
b.12) Após a últina centrifugarão,
mente

não se desprezava total-

o sobrenadante para que servisse ao preparo

de

U B concentrado de células.
b.13) Preparação
duas

das lâminas para

microscopia

pingando-se

ou três gotas do concentrado de células eu lfimi-

nas previamente lavadas e mergulhadas em água gelada.
b.14) Secagem das lâminas preparadas.
b.15) As

lâminas secas eram coradas após 10 a

15

min.

em

solução de Giemsa a 3% em tampão com pH 6,8.
b.16) Montagem das lâminas com Permount.

IV.2.2. Análise e Contagem de Aberrações
De cada indivíduo procuramos analisar,
las

em

metáfase,

aumento de lOOOx.

sendo que cada metáfase foi observada com

A análise microscópica foi executada através

emprego de lâminas codificadas,

conhecimento
questão.

da

par» que não houvesse nenhum

ocupação ou da dose acumulada do

Numa folha de contagem especialmente

computadas as aberrações cromatidicas (gaps,

indivíduo

preparada,

cos),

minutos,
além

anéis acêntricos,

das células aneuplóides.

confirmadas por dois observadores.

em

foram

quebras e intertro-

cas) e as aberrações cromossômicas estruturais (gaps,
livres,

um

Foram rejeitadas as metáfases fora da faixa de

46 +. 1 centrômeros.
do

no minimo, 150 célu-

fragmentos

dicôntricos e anéis cêntriTodas as aberrações

foram
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IV.3. PROCBDIMBNTOS ESTATÍSTICOS PARA ANALISB DOS DADOS
IV.3.1. Adequação ao Modelo Poisson:
As aberrações cromossômicas causadas pela ação das radiações
ionizantes, nos casos de exposição homogênea de corpo inteiro, se
caracterizai)

por

seguir

una

distribuição

de

Poisson (Inter-

national Atonic Energy Agency, 1986).
Para testar a hipótese de adequação dos dados
contidos

neste trabalho,

citogenéticos
2
utilizamos o teste estatístico do X ,

apropriado para verificar a adequação de ue modelo experimental a
uma distribuição teórica ("Goodness of Fit").

IV.3.2. Definição das variáveis citogenéticas utilizadas
Foram

definidos

os seguintes indicadores na

das variáveis colhidas:
Percentage!) de células aneuplóides:
No. de células aneuplóides x 100
No. de células
Percentagem de gaps cronatidicos:
No. de gaps cromatidicos x 100
No. de células
Percentagem de quebras cromatidicas:
Ho. de quebras cromatidicas x 100
No. de células

quantificação
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Percentage» de intertrocas cronatidicas:
No. de intertrocas cronatidicas x 100
No. de células
Porcentagen de gaps cromossônicos:
No. de gaps cromossomicos x 100
No. de células
Percentages de minutos:
No. de minutos x 100
No. de células
Percentages de fragmentos cromossômicos:
No. de fragmentos cromossomicos x 100
No. de células
Percentages de anéis acêntricos:
No. de anéis acêntricos x 100
No. de células
Porcentagem de dicêntricos + anéis cêntricos:
(No. de dicêntricos 4 anéis cêntricos) x 100
^ w> a * 4» • » —• a» •

^ « • a» a» a» « • « • « • a» « • « • v ^

ar ar ar ^ ^ • " ^ ^

^ a» a» ^ ^ M> a^ ^

^ ^ a» «a> a» •*• ^

^ a

No. de células
*
Percentages de quebras cromossõmicas :
No. de quebras cromossôsicas x 100
No. de células

* Por "quebras crosossômicas" entende-se quebras que produzem
fragmentos cronossôsicos (uma quebra por fragmento) ou que dão
origem a dicêntricos ou anéis cêntricos (2 quebras por cada
dicêntrico ou anel).
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IV.3.3. Parâmetros
grupos:

considerados

na

comparação

entre

Na comparação da freqüência dos diferentes tipos de

aberra-

ções cronossônicas, foran considerados de possível importância os
seguintes parâmetros:
- setor de trabalho
- dose externa média e acumulada
- idade
- tempo de trabalho na usina
- tempo de trabalho no setor
- fumo
- ocorrência de abortos espontâneos
Os operários foram subdivididos em dois grupos, setor quente
e setor frio, de acordo com o seguinte critério:
- setor quente: constituído de operários que trabalhavam em áreas
mais

criticas,

no que diz respeito a

exposição

radioativa (a área do tratamento químico da monazita,

TQM,

e

a

área do tratamento físico

dos

minérios, TFH).
- setor

frio:

formado por trabalhadores do setor de
químico

da ambligonita,

TQA,

tratamento

e setor de terras

raras, STR. Nestes dois locais não há praticamente exposição ocupacional á radiação.
Existem

dados na literatura que sugerem que

os

linfócitos

con aberrações do tipo dicêntrico e anéis cêntricos têm uma meiavida de aproximadamente três anos (Dolphin et «1r 1973). Por isso
resolvemos,

no

estudo da correlação entre dose acumulada e fre-
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quència dessas aberrações, agrupar os trabalhadores eu:
- operários que trabalhas no setor quente há no máxino três anos.
- operários que trabalhas no setor quente há nais de três anos.

IV.3.4. Testes Estatísticos Utilizados
Nesta fase,

o tratanento estatístico dos dados foi

baseado

eu testes não paramétricos, já que estes não fazes pressuposições
sobre

a forsa ou a variabilidade das distribuições de

população

(Cochran, 1963; Siegel, 1977).
Sempre
tístico

não

que cosparasos dois grupos utilizamos o Teste
parasétrico de Mann-Whitney

(Conover,

esta-

1971).

Nos

casos de comparação entre sais do que dois grupos foi utilizado o
teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, apropriado para comparação múltipla de populações.

Este teste tem como objetivo definir

se os grupos são todos equivalentes.
tada,

Se esta hipótese for rejei-

segue-se o teste para comparação múltipla de Dunn, que tem

como objetivo selecionar quais grupos diferem entre si (Hollander
& Wolfe, 1973).
Na

pesquisa de correlações entre as variáveis foi

coeficiente de Spearman,
entre

duas variáveis,

usado

o

que é uma medida da força de associação
ou seja,

testa a hipótese de

correlação

entre duas variáveis e quantifica a magnitude da correlação.
0 processamento de dados foi realizado utilizando o programa
estatístico

denominado

3S) (Dixon & Brown,

"Biomedical

Computer Programs"

(BMDP-

1977), do Laboratório Nacional de Computação

Cientifica do CNPq, no Rio de Janeiro.
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CAPITULO V
RESULTADOS
V.l. DADOS GERAIS
UD

total de 11845 células de 72 pessoas (51 operários e

controles)
núnero

foram

analisadas neste estudo.

21

A tabela I nostra

total de células analisadas no grupo dos operários

o

e

no

grupo controle.

TABELA 1
NUMERO DE INDIVÍDUOS E DE CÉLULAS ANALISADAS
Operários

— — -.
No. de individuos analisados
No. médio de células/individuo

51

21

165,76 ± 5,46

162,00 + 4,84

No. de células analisadas

A

tabela II compara,

Controles

8443

3402

numa visão generalizada,

operários da usina e o grupo controle,

o grupo

de

com relação ás aberrações

cromossômicas e cromatídicas nos linfócitos periféricos. Entre as
aneuploidias

consideramos as células hiper ou

porcentagem
quase

de

cinco

hipodiplóides.

células aneuplóides encontrada no3

vezes maior do que a encontrada para o

operários
grupo

A
é

con-

trole.
UB

dos operários com dois anos e meio de trabalho na USAM e

pertencente
apresentou

ao

setor de tratamento qufmico

uma célula com três dicêntricos,

da

monazita

(TQK)

um anel cèntrico

e
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TABELA

ABERRAÇÕES
CROMOSSOMICAS
E
CROMATIDICAS
PERIFÉRICOS DOS OPERÁRIOS E DOS CONTROLES.

!

ABERRAÇÕES

LINFdCITOS

NOS

OPERÁRIOS

!

CONTROLES

!

16 (0,46)

*

c
R
0

GAPS (%)

!

31 (0,37)

M
A

QUEBRAS

(%)

42 (0,50)

6 (0,Í8)

IHTERTROCAS <%)

3 (0.04)

1 (0,03)

GAPS (%)

8 (0.09)
36 (0,44)

2 (0.06)
7 (0.21)

MINUTOS (%)

6 (0,07)

« (0,03)

S
Õ

ANÉIS ACÉNTRICOS (X)

1 (0,01)

0 (0,00)

M
I

DICÊNTRICOS + ANÉIS
CfiNTRICOS (%)

C
A
S

CÉLULAS ANEUPLÕIDES

T
I
D
I
C
A
S
C

R
0

M
0

FRAGMENTOS LIVRES (%)

S
•

15 (0,18)

1 (0,03)

288 (3,41)

24 (0,71)
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dois

fragmentos livres,

o que discrepava bastante

dos demais.

Este

operário tinha cono função a pintura de tambores de mesotó-

rio. Diante disso, resolvemos proceder de duas formas nos primeiros testes,

quando comparávamos dois grupos entre si. Na primei-

ra, nós o excluímos da amostra para que não superdimensionasse os
resultados.
outros,

segunda,

nós o consideramos juntamente

com

os

primeiramente porque também havia sido escolhido aleato-

riamente e,
tados

Na

depois, porque achávamos que a comparação dos resul-

com e sem a sua presença poderia fornecer alguma indicação

relevante.
Na tabela 111 são apresentados os tempos médios de
e

as

doses médias anuais,

entre 1973 e 1984,

dosimetros

físicos

recebidas pelos operários da usina, classifi-

cados por setor de produção.
lizar

registradas nos

trabalho

Através desta tabela pode-se visua-

porque classificamos os operários em setores quente (TQM +

TFM) e frio (TQA + STR).
Na

tabela

diferenças

IV é possível se constatar

entre

os

estatisticamente

setores quente e frio em

relação

as

à dose

acumulada e à dose média.

V.2. COMPARAÇÃO ENTRB OS SBTORES QUBNTB B FRIO COM RELAÇSO
IDADE, TEMPO DE TRABALHO E USO DE FUMO (Tabela IV).

A

V.2.1. Idade:
Aplicando-se o teste estatístico de Mann-Whitney comprovamos
que,

ao nivel de bX, não há diferenças significativas entre

grupos quente e frio.

os
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TABELA H I
DOSES MÉDIAS ANUAIS (1973-1984) E TEMPOS MÉDIOS DE
ACORDO COM O SETOR DA USINA.

SETOR

•
,

TEMPO MÉDIO DE
TRABALHO NO SETOR
(anos)

!
!

TRABALHO,

DE

DOSE MEDIA ANUAL RECEBIDA POR
INDIVÍDUO NA USAM NO PERÍODO
1973-84
(nren)

1

TQA

14,3 ± 6,2

301,3 ± 149,6

STR

15,5 ± 7,8

173,2 ±

TFM

15,2 ± 9,3

1310,8 ± 641,4

TQM

12,7 + 8,3

1462,1 + 768,5

TQA = TRATAMENTO QUÍMICO DA AMBLIGONITA
STR = SETOR DE TERRAS RARAS
TFM = TRATAMENTO FÍSICO DOS MINÉRIOS
TQM = TRATAMENTO QUÍMICO DA MONAZITA

91,4
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TABELA 11
COMPARAÇÃO
ENTRE
OS SETORES QUENTE E FRIO
COH
RELAÇÃO A
IDADE, TEMPO DE TRABALHO NO SETOR, USO DE FUMO, DOSE ACUMULADA E
DOSE MEDIA.

! Estatística Teste de
|
Mann-Whitney (U)
(bilateral)

Variável

!
!

Nível descritivo
do teste (p)

———
Idade
Tempo de trabalho
no setor

206,50

0,6250

234,00

0,8914

Uso de Fumo

216,00

0,7607

Dose Acumulada

398,00

0,0001

Dose Média

444,00

0,0001

OBS: nível de significância = 0,05
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V.2.2. Tenpo de Trabalho no Setor:
Aplicando-se o teste estatístico de Mann-Whitney, observamos
que não há diferenças significativas,
operários

ao nível de 5%,

entre

dos setores quente e frio en relação ao tempo de

os

tra-

balho.

V.2.3. Número de Trabalhadores que são Fumantes:
Utilizando-se
verificanos
diferenças

ainda

o teste estatístico

de

Mann-Whitney,

que também en relação ao núnero de fumantes
significativas,

ao nível de 5%,

não

há

entre os grupos

de

trabalhadores dos setores quente e frio.
En
setores

resumo,
quente

não encontramos diferenças significativas entre
e

frio

eu relação a idade dos operários, tenpo

de trabalho no setor e número de fumantes (p < 0,05). Este resultado

é

importante pois nos indica que as amostras que

comparadas são homogêneas,

vão

ser

com relação a fatores que poderiam de

alguma forma influenciar ou mascarar resultados.

V.3. A DISTRIBUIÇÃO DE ABERRAÇÕES DO TIPO "DUAS QUEBRAS"
TRADAS NAS AMOSTRAS DE OPERÁRIOS ANALISADAS.
De
sição
tipo
nos

acordo com dados de literatura,
â radiações ionizantes,

ENCON-

quando ocorre uma expo-

a distribuição de

aberrações

"duas quebras" (dicêntricos e anéis cêntricos)

do

encontradas

linfócitos da população irradiada pode ser representada ade-

quadamente por uma distribuição de Poisson,

sempre que se

trata
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de una exposição homogênea de corpo inteiro.
A

fin

de verificar se os dados

obtidos

experinentalnente

segues

una distribuição de Poisson, utilizamos o teste estatis2
X , apropriado para constatar a adequação de um nodelo

tico

experimental

a

Aplicanos

teste utilizando as amostras dos operários como

todo,

o

uma distribuição teórica

e também dos operários do setor

("Goodness

quente

of

Fit").

e dos setores

un
de

tratamento quimico e fisico separadamente.
Uma das amostras, referente a um operário do TQM, apresentou
uma célula cot três dicêntricos, un anel cêntrieo e dois fragmentos

livres,

resultado que dificilmente seria proveniente de uma

irradiação uniforme de corpo inteiro.
testes duas vezes,

Sendo assim, realizamos os

incluindo e excluindo a amostra em questão. A

tabela V contém o resumo dos resultados do teste.

V.3.1. Amostragem Composta de Linfócitos de Todos os
rios.

Operá-

V.3.1.1. Incluindo a amostra discrepante:
Rejeitamos a hipótese de adequação a uma distribuição de Poisson ao nivel de significância

de bX.
V.3.1.2. Excluindo a amostra discrepante:
Aceitamos

a hipótese de adequação a uma dis-

tribuição de Poisson,
cia de 5X.

ao nivel de signific&n-
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TABELA
RESULTADOS
DOS
TESTES
DE ADEQUAÇÃO
AO
MODELO
DISTRIBUIÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMOSSOMICAS DO TIPO "DUAS
(DICENTRICOS + ANÉIS CENTRICOS).

POISSON:
QUEBRAS"

Hipótese H : A distribuição é poissoniana
o
Hipótese H : A distribuição é diferente da poissoniana
1
! Resultado í x

critico,

! do x z exp. !
nível de
signific&ncia
de 5%

AMOSTRAGEM

i

6656
g.l.= 50

! x2 exp> x2" critico
! rejeito Ho, p<0,05

8277

8499
g.l.r 49

x 2 exp< x 2 critico
aceito Ho, p<0,05

12672

6784
g.l.s 38

xz exp> x z critico
rejeito Ho, p<0,05

6432

6627
g.l.= 37

x 2 exp< x2 critico
aceito Ho, p<0,05

Todos os operários
da Usina

15182

Todos os operários
da Usina excluindo
caso excepcional

!

Setor Quente

Setor Quente
excluindo o caso
excepcional
TQM

Conclusão>

10862
i

1

5367
x2 exp> x2 crítico
g.l.s 29 , rejeito Ho, p<0,05

1

TQM excluindo o
caso excepcional

5038
!

|

5210
x2 exp< xz critico
g.l.r 28 ! aceito Ho, p<0,05

j
i

TFM

!

1

1394
I

OBS: g.l. = graus de liberdade
exp = experimental

1482
g.l.s 8

x2 exp< xz critico
! aceito Ho, p<0,05
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V.3.2. Amostragem Composta
Setor Quente.

de Linfócitos de Operários

do

V.3.2.1. Incluindo a amostra discrepante:
Rejeitamos

a hipótese de adequação a uma dis-

tribuição de Poisson ao nivel de significância

de bX.
V.3.2.2. Excluindo a amostra discrepante:
Aceitamos

a hipótese de adequação a uma dis-

tribuição de Poisson ao nivel de significância
de 5X.

V.3.3. Amostragem Composta de Linfócitos de
Setor de Tratamento Químico.

Operários

do

V.3.3.1. Incluindo a amostra discrepante:
Rejeitamos

a hipótese de adequação a uma dis-

tribuição de Poisson ao nivel de significância
de 5X.
V.3.3.2. Excluindo a amostra discrepante:
Aceitamos

a hipótese de adequação a uma dis-

tribuição de Poisson ao nivel de significância
de 5%.

V.3.4. Amostragem Composta de Linfócitos de
Setor de Tratamento Fisico.
Aceitamos

Operários

a hipótese de adequação a uma distribuição de

ao nivel de significância de 5%.

do

Poisson
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V.4. ANALISE COMPARATIVA DAS VARIAVBIS CIT06ENETICAS ENTRE GRUPOS
Para

sinplificar,

"controle",

"setor

chanarenos simplesmente de

quente" e "setor frio" àquelas

"operários",
anostrás

de

linfócitos provenientes de indivíduos dos grupos citados. Denominaremos

"caso

excepcional"

à amostra do operário

do

TQM

que

apresenta una freqüência anormal de aberrações.
A

tabela VI mostra os números absolutos e relativos (X) da

análise

citogenética

realizada nos linfócitos

periféricos

dos

trabalhadores dos setores quente e frio e dos controles.

V.4.1. Operários Versus Controle:
Excluindo o caso excepcional, verificam-se diferenças significativas entre os operários e os controles em relação às percentagens de células aneuplóides, de dicêntricos + anéis cêntricos e
do

total de quebras eromossônicas,

ao nivel de significância de

5%. Para a percentages» de fragmentos cromossômioos foi encontrado
um

valor para o nivel descritivo do teste (p) um pouco maior

de

5%, igual a 0,0534, indicando que não existe diferença significativa

entre

operários,
então

os dois grupos.
incluindo-se

Ao compararmos os

controles

neste último grupo o caso

e

os

excepcional,

pode-se notar uma diferença significativa para percentagem

de fragmentos cromossômicos ao nivel de significância de 5%.
Um

resumo dos resultados obtidos na aplicação do

Mann-tfhitney encontra-se nas tabelas VII-A e VII-B.

teste

de
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TABELA XI

RBSULTADOS CITOGENÉTICOS: SETORES QUENTE, FRIO E CONTROLES

Resultados
Citogenéticos

!
i

Setor
Quente

Setor
Frio

! Controles

i

No. de células
aneuplóides (%)

204 (3,17)

78 (3,90)

22 (0,65)

No. de gaps
cromatidicos (X)

26 (0,40)

5 (0,25)

16 (0,47)

No. de quebras
cronatidicas (X)

33 (0,51)

9 (0,45)

6 (0,18)

No. de
intertrocas (X)

3 (0,05)

0 (0,00)

1 (0,03)

No. de gaps
cronossômicos (%)

6 (0,09)

2 (0,10)

2 (0,06)

(0,02)

0 (0,00)

0 (0,00)

29 (0,45)

5 (0,25)

6 (0,18)

No. de minutos (X)

6 (0,09)

0 (0,00)

0 (0,00)

No. de dicêntricos +
anéis cêntricos (X)*

9 (0,14)

2 (0,10)

0 (0,00)

No. de anéis
acêntricos (X)
Ho. de fragmentos
livres (X)*

No., total de
células analisadas

6441

2002

3402

* Incluindo-se o caso excepcional do setor quente, en 6596 células teremos 31 fragmentos livres (0,47X) a 13 dicêntricos + anéis
cêntricos (0,20%).
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TABELA VIT-A
RESULTADOS DO TESTE DE MANN-WHITNEY PARA COMPARAÇÃO
OPERÁRIOS (50 CASOS) E O GRUPO-CONTROLE (21 CASOS).

.

ENTRE

! Bstatistica Teste ! Nivel descritivo
j de Mann-Whitney(U) !
do teste (p)

Variável

1

Percentagem de
células aneuplóides

880,50

0,0001

i

Percentagem de gaps
cronatídicos

550,00

Percentagem de quebras
cromatidicas

660,00

0,0550

Percentagen de
intertrocas

521,50

0,8993

Percentagen de gaps
cronossônicos

557,50

0,4982

Percentagen de ninutos

567,00

0,1855

Percentagem de fragmentos
cronossômicos

660,00

0,0534

535,50

0,5169

Percentagen de anéis
acêntricos

J

Percentagen de
dicêntricos +
anéis cêntricos

|
i
{

!

0,7174

i
i

630,00

0,0284
i

Percentagen do total
de quebr&s cronossônicas ;

OBS

OS

I
1

774,00

nivel de significância = 0,05

0,0008
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TABELA VII-B

RBSULTADOS DO TESTE DE MANN-WHITNEY PARA COMPARAÇÃO
OPERÁRIOS (51 CASOS) E O GRUPO-CONTROLB (21 CASOS).

Variável

ENTRE

! Estatística Teste ! Nivel descritivo
do teste (p)
! de Mann-Whitney(U) |
|

Percentages! de
células aneuplóides

901,50

0,0001

557,00

0,7586

Percentagem de quebras
cronatidicas

667,50

0,0640

Percentagem de
intertrocas

531,50

0,8862

Percentagem de gaps
cronossômicos

567,00

0,5161

Percentagem de ninutos

577,50

0,1900

Percentagem de fragmentos
cronossômicos

681,00

0,0418

Percentagem de anéis
acêntricos

546,00

0,5211

Percentagem de
dicêntricos +
anéis cêntricos

651,00

0,0220

Percentagem do total
de quebras cromossômicas

795,00

0,0006

i

Percentagem de gaps
cronatidicos

OS

i

OBS: nivel de significgncia = 0,05
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V.4.2. Setor Quente Versus Controle:
Cono

mostra

a tabela VIII-A,

entre os operários do

setor

quente e o grupo controle, excluindo-se o caso excepcional, foran
encontradas diferenças significativas para percentagens de
las aneuplóides,

fragmentos cromossômicos livres,

anéis

e total de quebras cromossônicas,

cêntricos

célu-

dicêntricos +
ao nível

de

significância de 5%.
Comparando
caso

os mesmos grupos anteriores,

excepcional do setor quente,

porém incluindo

foram encontradas

o

diferenças

para as mesmas variáveis citogenéticas, como era esperado (tabela
VIII-B).
dos

Não

encontramos diferença significativa para

qualquer

tipos de aberrações cromatidicas em nenhuma das duas

situa-

ções.

V.4.3. Setor Quente Versus Setor Frio:
Observamos,
diferenças

nas

tabelas

significativas

IX-A e IX-B,

entre

a

inexistência

os setores quente

relação às variáveis citogenéticas testadas,

e

frio

de
em

embora o percentual

de fragmentos cromossômicos livres encontrados para o setor quente seja aproximadamente o dobro daquele achado para o setor frio.
E importante atentar para o fato de que a ausência de

diferenças

significativas também pode ser verificada quando incluímos o caso
excepcional do setor quente.
Um

quadro-resumo dos testes de Mann-Whitney pode ser obser-

vado na tabela X.
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TARKT.A VIII-A

RESULTADOS DO TESTE DE MANN-WHITNEY PARA COMPARAÇÃO ENTRE O SETOR
QUENTE (38 CASOS) E O GRUPO-CONTROLB (21 CASOS).

Variável

! Estatística Teste ! Nivel descritivo
de Mann-Whitney(U) !
do teste (p)

Percentages de
células aneuplóides

638,50

Percentagem de gaps
cronatidicos

420,00

;

0,7012

Percentagem de quebras
cronatidicas

469,50

I

0,1912

Percentagem de
intertrocas

401,50

0,9172

Percentages de gaps
cronossõnicos

422,50

0,5318

Percentages de ninutos

441,00

0,1271

Percentagem de fragmentos
cromossônicos

526,50

0,0244

Percentagem de anéis
acêntricos

409,50

0,4573

483,00

0,0252

614,50

0,0003

Percentagem de
dicêntricos +
anéis cêntricos

0,0001

i

Percentages do total
de quebras cronossômicas

OBS: nivel de significância = 0,05

•
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TABELA VIII-B
RESULTADOS DO TESTE DE HANN-WHITNEY PARA COMPARAÇÃO ENTRE O SETOR
QUENTE (39 CASOS) E O GRUPO-CONTROLE (21 CASOS).

Variável
_ __
_ _
—
Percentagem de
células aneuplóides
Percentagem de gaps
cromatidicos

; Bstatistica Teste ; Nivel descritivo
do teste (p)
! de Mann-Whitney(U) ,
>——_—_——_—_——
_____
659,50

0,0001

427,00

0,7531

477,00

0,2183

Percentagem de
intertrocas

411,50

0,9346

Percentagem de gaps
cromossômicos

432,00

0,5550

Percentagem de ninutos

451,50

0,1323

Percentagen de fragmentos
cromossômicos

547,50

0,0178

Percentagem de anéis
acêntricos

420,00

0,4631

Percentagem de
dicêntricos +
anéis cêntricos

504,00

Percentagen de quebras
cromatídicas
i
I

0,0183
i1

Percentagem do total
de quebras cromossômicas

ODS:

635,50

nivel de significftncia = 0,05

0,0002
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TABELA IX-A
RESULTADOS
DO TESTE DE HANN-WHITNEY PARA COHPARAÇRO
SETORES QUENTE (38 CASOS) E FRIO (12 CASOS).

Variável

ENTRE

í Estatística Teste ! Nivel descritivo
de Mann-Whitney(ü) !
do teste (p)

Percentagec de
células aneuplóides

148,50

0,0705

Percentages de gaps
crosatidicos

242,00

0,7181

Percentages de quebras
cronatídicas

173,50

0,1747

Percentages de
intertrocas

240,00

0,4221

Percentages de gaps
crosossôsicos

225,00

0,9149

Percentages de minutos

252,00

0,2466

Percentages de fragsentos
cromossômicos

271,00

0,2859

Percentages de anéis
acêntricos

234,00

0,5742

Percentages de
dicêntricos +
anéis cêntricos
Percentages do total
de quebras cromossômicas

OS

1

;
236,00

0,7939

283,50

0,1938

OBS: nivel de significftncia = 0,05

77

TABELA IY-ft

RBSULTADOS DO TESTE DE MANN-WHITNEY PARA COHPARACSO
SETORES QUENTE (39 CASOS) E FRIO (12 CASOS).

Variável

ENTRE

Estatística Teste
| Nivel descritivo
de Mann-Whitney(U) !
do teste (p)

Percentagen de
células aneuplóides

155,50

Percentages! de gaps
cromatidicos

245,50

Percentagen de quebras
cronatídicas

175,50

0,1526

Percentagen de
intertrocas

246,00

0,4282

Percentagen de gaps
cronossònicos

230,00

0,8883

Percentagen de ninutos

258,00

0,2530

Percentagen de fragnentos
cronossònicos

281,50

0,2517

Percentagen de anéis
acêntricos

240,00

0,5791

Percentagen de
dicêntricos +
anéis cêntricos

248,00

0,0808
I

0,7707

0,6645
1
1

Percentagen do total
j
de quebras cromossômicas

OS

295,50

OBS: nivel de significftncia = 0,05

'

0,1600
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TABELAI
QUADRO-RESUHO - TESTE CE HANN-KHITWEY
( a p r o m m í o nonal bilateral)

VARIÁVEL

P. DE CÉLULAS
/WEUPL0IDE5

J OPERADOS
', X CONTROLE
! (71 casos)

I OPERÁRIOS
I X CONTROLE
! (72 casos)

I
QUENTE
! X CONTROLE
'. (59 casos)

!
QUENTE
I X CONTROLE
1 (60 casos)

1
QUENTE
;
x FRIO
; (50 casos)

: u

!

:

:

:

1

P

U

P

u

p

u

B8C.50 0,0001 ; 901 50 0,0001 ' 638,50 0 ,0001 ! 659 ,50

p

u

;
;
;
P

QUENTE
x FRIO
(51 casos)

: u

:
;
!
p

:

o 0001

; 148,50 0,0705 i 155,50

! 242,00 0,7181 , 245,50 0 7707 !

P. DE 6APS
CRQHATIDICQ5 , 550,00 0,7174 ! 557 00 0,7566

420,00 0 ,7012 ! 427 ,00

o, 7531

P. OE QUEBRAS
CROHATIDICAS

660,00 0,0550 : 667, 50 0,0640

469,50 0 ,1912 ! 477,00

0, 2163 : 173,50 0,1747 ! 175,50

P. DE
IHTERTROCAS

521,50 0,8953

531, 50 0,8862

401,50 0 ,9172

411 ,50

o, 9346 :4o,oo

P. DE 6APS
CRQHQSSOKICOS

557,50 0,4982

567, 00 0,5161

422,50 0 5318

432 ,00

P. DE MNUTOS

567,00 0,1655

577, 50 0,1900

441,00 0 1271

P. DE
!
fFASHENTOS
,
CRMOSSOIMCOS: 660,00 0,0534
P. DE ANÉIS
ACENT RICOS

!
', 53L,50 0,5169

546, 00 0,5211

p. DE

:

DICENTRICOS
• ANÉIS
CENTR1COS

I

o o&oe :

o, 1526

!

0,4221

2*6,00 0 4232 !

o,5550

225,00 0,9149

230,00 0, 6833 !

451 ,50

0, 1323

252,00 0,2466

258,00 0, 2530 ;

681, 00 0,0418 ; 526,50 0, 0244

547 ,50

o,0178

271,00 0,2859

281,50

o, 4573

420 ,00

0, 4631

234,00 0,5742

240,00 0, S791 I

! 630,00 0,0284 , 651, 00 0,0220 ! 483,00 0 0252

504 ,00

0, 0163

236,00 0,7939

2*3,00

o, 6645

I

P. DO TOTAL I
DE OUE6FS5
!
CMHOSSOMCAS : 774,00 0,0008 I 795, 00 0,0006 ; 614,50 0, 0003 ! 635 ,50

o, 0002

! 283,50 0,1938 ! 295,50

o. 1600

!

OBSi P.

percentage!

nível de lignifictncia * 0,05

409,50

o, 2517

!
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V.5. EFEITO DA MEIA-VIDA DOS LINFÔCITOS COH ABBRRAÇOBS: UHA
ANALISE COHPARATIVA.
Cono

foi

descrito

no item IV.3.3. do

capitulo

anterior,

segundo a literatura, os linfócitos con aberrações do tipo dicêntrico

e anel cêntrico têm uma meia-vida de aproximadamente

três

anos. Levando em conta este fator, resolvendo comparar a freqüência destas aberrações entre os operários que trabalham há mais do
que

três anos no setor quente,

quente
setor

operários que trabalham no setor

há um tempo igual ou inferior a três anos,
frio e controles.

Utilizando o teste

constatamos

que

citados,

um nivel de significância de 5%,

a

indicadores:
total

de

de

operários

Kruskal-Wallis,

existe diferença significativa entre os
para os

percentagem de células aneuplóides,

quebras

cromossômicas

e

doses

do

grupos

seguintes

percentagem do

externas

acumuladas

(tabela XI).
Conforme
para

explicado no Item IV.3.4.

distinguir

prosseguimos

onde

com

se localizavam os

do

capitulo

focos

de

anterior,
diferenças,

o teste estatístico de comparação múltipla

de

Dunn. Na tabela XII, observamos que:
- o

grupo

diferem

de

operários do setor frio e o

grupo

controle

significativamente em relação às

doses

externas

acumuladas

e à percentagem de células aneuplóides

(nivel

de significância de 5%).
- o

grupo de operários que trabslha no setor quente há mais

de três anos e o grupo controle diferem significativamente
em relação às doses externas acumuladas,
células

aneuplóides e do total de

à percentagem de

quebras

cromossômicas
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TABELA
TESTE DE
OPERÁRIOS
<Q > 3 ) ,
QUENTE (Q

XI.A.

KRUSKAL-WALLIS (H):
COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS DE
QUE TRABALHAM HA MAIS DO QUE TRÊS ANCS NO SETOR QUENTE
OPERÁRIOS QUE TRABALHAM HA TRÊS ANOS OU MENOS NO SETOR
<_ 3 ) , OPERÁRIOS DO SETOR FRIO (SF) E CONTROLES (C).

variável: dose acumulada

grupos

No. de indivíduos

soma dos postos

Q > 3

31

1734,0

Q <. 3

7

203,0

SF

12

388,0

C

21

231,0

H = 62,53
p < 0,0001
gl = 3

XI.B.

variável: percentagero de células aneuplóides

grupos
_ _,
Q > 3

No. de indivíduos

soma dos postos

31

1292,5

Q <. 3

7

235,5

12

627,5

21

400,5

H = 24,36
P < 0,0001
SF

gl

C

XI.C.

3

•

variável: percentagem do total de quebras cromossômicas

grupos

No. de indivíduos
_______

Q > 3
Q <. 3

=

i

31
7

soma dos postos
1290,5
H = 14,18
348,5

i

p = 0,0027

SF

12

410,0

C

21

507,0

gl = 3
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TABELA XII

TESTE DE DUNN: COHFARAÇAO EKTÍE 03 GRUPOS DE OPERÁRIOS GüE TRABAIKAH KA KAI5 CO BUE IRES «NOS NO
SETOR QUENTE |Q ) 3 ) , OPERÁRIOS QUE TRABALHAR HA TRÊS ANOS OU HENOS (O 1 3), OPERÁRIOS DO SETOR
FRIO (SF) E CCS:F;LES ( O .

VARIÁVEIS

0 ) 3 x Q<3

I

; 8)3 i SF

0)3 x C

'

B<3 x SF

: fl<3 x c

SF x C

i
;

í=26,94

1

D*23,41

DM4,94

D=3,33

1

D=21,33

1

Dmt=2l,28

1

Dcrít=20,00

Dcrit*24,62

DOSE

I D=18,00
.

Dcnt=16,63

Dcnt=27,98

Bcrit=25,68

i

l

ACUHULACA

i

Kí dif.sign. Ha dif.sign. Há dif.sign. Hi dif.sign. Hi dif.sign. Hi dif.sign.
.

1

1

DnB,65

D=14,57

0=33,22

Dcrit=Ié,é3

Drrit=27.9B

Dcnt:25,ó8

Dcrit=21,28

Hi dif.siqn.

Nio hi dif.

Nio hi dif.

Hi dif.sign.

sign.

sign.

D=17,49

D-15,W

D=25,64

D=10,02

Pcrit=20,00

Dtrit=16,63

Dcnt=27,98

Dcrít=25,68

Dcnt=21,28

N3c há dif.

Hi dif.sign. Nio hi d l * ,

Í=S,O5

D=10,60

0=22,62

PERCENTAGE»

Dcrit=24,62

Dcnt=20,00

DE CÉLULAS

N3o ha dtf.

Não hi dif.

ANEUFLOIDES

sign.

sign.

PERCEKTASEW

D=8,ló

' D=7,«

DO TOTAL DE

D:rit=24,62

QUEBRAS

NJt hi dif.

CROHOSSOf;CAS

sign,

! sign.

OBSs crit * critico
dif.sign. * diferença significativa
nlvrl de siçruficincit = 0,05

sign.

Hi dif.sign. Nío hi dif.
sign.
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(nivel de significftncia de SX).
- o

grupo

de

operários que trabalham no setor

quente

há

nenos de três anos e o grupo controle diferem significativamente

em relação ás dcses externas acumuladas e à

centagem

do

total

de quebras

cromossômicas

(nivel

perde

significância de bX).

1

V.6. INFLUÊNCIA DO HABITO DE FUMAR
Comnaramos o grupo-controle e os operários dos setores quente

e frio,

teste

subdivididos em fumantes e não fumantes, através

de Kruskal-Wailis (tabela XIII).

do

Entre os 6 grupos encon-

tramos diferença significativa era relação às doses externas

acu-

nuladas e à percentages) de células aneuplóides.
Como

pode se observar na tabela XIV,

pelo procedimento

de

comparação múltipla de Dunn, verificamos que as diferenças significativas localizavam-se apenas entre:
- quaisquer
fumantes)

dos

sub-grupos do controle

(fumantes

ou

não

e os operários do setor quente (que fumam e que

não fumam) para doses externas acumuladas.
- o

grupo

troles

de operários do setor frio que fumam e
(fumantes

aneuplóides.

ou não) para a percentagem

de

os

con-

células
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TABELA XIII

TESTE DE KRUSKAL-WALLIS (H): COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS DO SETOR
QUENTE, SETOR FRIO E CONTROLES SUBDIVIDIDOS EM FUMANTES (F) E
HAO FUMANTES (NF).

XIII.A.

variável: dose acumulada

grupos

soma dos postos

QF

Ho. de indivíduos
_ _ __
15

709

H = 53,41

QNF

23

1228

p < 0,0001

FF

6

201

FNF

6

187

CF

7

77

CNF

14

154

XIII.B.

variável: percentagem de células aneuplóides

grupos

No. de indivíduos

soma dos postos

QF

15

570,5

H

23,42

QNF

23

957,5

P

0,0001

FF

6

354,5

FNF

6

273,0

CF

7

107,5

CNF

14

293,0

(AHIA IIV

os o u t s oo S I C R OUNTE, s i m FRIO i c o m a i s t o SUBDIVIDIDOS EH F U W M S IF> E two FIMANTES I « » .

OF « O f

OF iFF

o;«rtr

H f a FF

;

O=t,l2

0=13,77

0=16,10

BtriW!,»

kr.MI,«l

BcriWI.U I

USE

Wo hi dif.

Wo hi dif.

wo M d i f . : HI dil.sign. Hi dif.sign,

KIMUW

sign.

sig».

*KEM«DI

M,3»

0.21.»

Bcatus

krittl.M

Otrit=M,M

kriMl.«l

Mo M dif.

Wo hi dif.

Me hi dit. ! Wo hi M.

«».

sign.

sign.

dSi c r i t « critico
dJii.ugtt. •
«Wtl At tigRif ickicU • 0,0}

:

M9,B9

Den 1=29,7»

! sign.

FT i ( J

IW I CF

0=77,77
0crU.79.Bl

0cnt*22,O4

KSo hi d i f .

Nio hi dif. Ki dif.sign

tttdif.tiqn, Nta hi dif.

sign.

<ign.

Dcnl=7»,l6

!

QH I F *

D3??»06

D»2I,«8

Dent "28,07

Dcnt'22,04

Dcrit=J?,M

IQo M d i l . Wo hi dif. Wo hi dif.

Wo hi dif. Ho hi dif.

Wo hi dif.

fig*.

sign.

Dcrit-2«,U

Drrit>79,81

sign.

Dtnf29,8l

sign.

sign.

sign.

Fif

tO

f»f l O f

eric*

;

0=73,»

"•7O.17

O>7O,I7

X)

knh3l,/2

Den t ü , 17

0ml»JI,77

Dcrit«H,Of !

Nta hi dif.

Ma hi dif.

NfeM dif.

Hlohidif.

Nkhidtf. !

sign.

sign.

sign.

sign.

sign.

!

IM3.7J

D»JB,13

0*30,14

0«7«,V

o*5,v

:

Ocrit'31,77

Dcrit=J4,17

Dcrit<3t,n

DenhV),» !

Hi dif.sig*, Hi dtf.sign, We hi dif. We M dif.

Wo hi dif, !

Dtnt=J7,M

sign.

FF l O f

sign.

sign.

sign.

!

!
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V.7. TESTES ESTATÍSTICOS DE CORRELAÇÃO
Utilizando-se

o teste para significfincia do coeficiente

correlação do Spearman,

ao nivel de signific&ncia de 5X,

de

testa-

mos:

V.7.1. Possíveis correlações,

para toda a amostra de operá-

rios, entre idade, uso de fuso, tempo de trabalho na usina, tempo
de

trabalho

no setor quente e tenpo de trabalho no setor

frio,

por U D lado, e as variáveis dose média, dose acumulada, percentagem de células aneuplóides, percentagem de fragmentos cromossômicos e percentagem de dicèntricos e anéis cêntricos.
Na tabela XV-A, pode-se constatar a correlação entre:
- dose média e tempo de trabalho
- dose acumulada e tempo de trabalho
- dose média e tempo de trabalho no setor quente
- dose acumulada e tempo de trabalho no setor quente
- dose média e tempo de trabalho no setor frio
- dose acumulada e tempo de trabalho no setor frio
E
entre

interessante observar que não foi
tempo

de

encontrada

trabalho na usina e freqüência

de

correlação
aberrações,

entre tempo de trabalho no setor quente e quaisquer das variáveis
citogenéticas estudadas, bem como entre o hábito de fumar e estas
variáveis.

V.7.2.

Possíveis correlações, para toda a amostra de operá-

rios da usina, entre dose acumulada e percentages de abortos, por
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TABELA XV-A
MATRIZ
DE CORRELAÇÕES DE SPEARMAN PARA A
ESTUDADOS DA USINA SANTO AMARO <N = 50).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DOSE
HEDIA

!IDADE

AMOSTRA

P. DE
FRAGMENTOS
P. DE
DOSE
CÉLULAS
CROMOSSOACUMULADA ANEUPLOIDES
MICOS

DE

OPERÁRIOS

P. DE
!
DICEKTRICOS!
E AííEIS
!
CENTRICOS !

-0,2768

-0,2278

-0,0319

-0,0165

-0,0646

!

-0,0279

-0,1935

-0,0241

-0,1593

0,1002

i

-0,3605

0,3776

0,1206

-0,0418

-0,1161

!

0,3359

0,7206

-0,0883

0,0677

0,0362

!

-0,7049

-0,5448

0,2542

-0,1272

-0,0797

j

i

IUS0 DE
IFUHO
i

!TEMPO DE
iTRABALHO
i

!TEMPO DE
[TRABALHO
|N0 SETOR
1QUENTE
i

[TEMPO DE
[TRABALHO
ÍKO SETOR
IFRIO

OBS:

r
= 0,2800
critico
nivel de significância = 0,05
P. = .percentages)
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UB

lado,

e

as variáveis percentages

fragmentos cronossõmicos,

células

aneuplóides,

de

de dicêntricos e anéis cêntricos e

do

total de quebras cromossômicas por outro.
E

sabido que indicadores coso abortos

pesquisados em populações,
Isto

se

espontâneos,

contém sempre alguma margem de

deve ao fato de que tais informações estão

diversos constrangimentos,

quando
erro.

sujeitas

a

de ordem moral ou cultural. Ainda que

sabedores da limitação do nosso indicador, constatamos uma correlação

positiva entre a percentagem de abortos espontâneos e a de

fragmentos

cromossômicos

ou de células aneuplóides no grupo

de

operários da usina (tabela XV-B).

V.7.3. Possiveis correlações, para a amostra de operários do
setor quente,

entre idade,

dose acumulada, percentagem de abor-

tos, por um lado, e tempo de trabalho, tempo de trabalho no setor
e as variáveis percentagem de células aneuplóides e de fragmentos
cromossômicos por outro.
Neste grupo também se encontrou correlação positiva entre as
percentagens de abortos espontâneos e de fragmentos cromossômicos
ou de células aneuplóides (tabela XVI).
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TABELA XV-B

MATRIZ DE CORRELAÇÕES DE SPEARMAN PARA A
ESTUDADOS DA USINA SANTO AMARO (N=50).

P. DE

AMOSTRA

DE OPERÁRIOS

CÉLULAS
ANEUPLOIDES

FRAGMENTOS
CROMOSSOMICOS

P. DE
DICENTRICOS
E ANÉIS
CENTRICOS

P. DO !
TOTAL DE!
QUEBRAS !
CROMOS- !
SOMICAS !

DOSE
ACUMULADA

0,0307

0,0664

-0,0076

0,0307 !

PERCENTAGEM
DE ABORTOS

0,3180

0,3044

-0,1394

0,0871 !

P. DE

OBS: r
= 0,2800
critico
nível de significances = 0,05
P. = percentages)
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TABELA

MATRIZ DE CORRELAÇÕES DE SPEARRAK PARA A AMOSTRA DE OPERÁRIOS DO SETOR QUENTE DA USINA
SANTO AttfiRO (M3B)

TEItPO DE
TRABALHO

TEMPO DE
TRABALHO
NO SETCR

P. DE
CÉLULAS ANEUPL0ICE5

P. DE
FRA6RENT0S
CP.QHC330HIC05

I IDADE

0,7210

0,7093

0,0635

-0,0222

0,0071

-0,1448

IDOSE
lACUHULADA

0,4911

0,4936

0,2910

0,0619

-0,0851

-0,0777

JPERCENTfiSE"
IDE ABORTOS -0,1692

-0,2210

0,4411

0,3859

-0,2129

0,0836

DBSi r

« 0,3222
critico

nlvel de significance = 0,05
P. * Prrontigri

P. DE
P. DO TOTAL
DICENTRI- DE OUEBRAS
C05 E AfiEiS CR0N05S0HICAS
CENTRICQS
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V.7.4. Possíveis correlações, para a amostra de operários do
setor

quente com até três anos de trabalho na usina,

nédia,
por

dose acumulada,

um lado,

cêntricos,

tempo de trabalho,

entre dose

uso de fumo e idade,

e as variáveis percentagem de dicêntricos e

de fragmentos cromossômicos e de células

anéis

aneuplóides

por outro.
Quando
>

lham

no

setor quente há três anos no

correlação

máximo,

e a dose acumulada.
entre

acumulada,

traba-

encontramos

positiva entre a percentagem de dicêntricos

cêntricos
positiva

restringimos nossa amostra aos operários que

e

uma
anéis

Verifica-se também uma correlação

a percentagem de células aneuplóides

e

a

dose

bem como entre o tempo de trabalho e a percentagem de

células aneuplóides.

0 uso do fumo e a idade não parecem contri-

buir para a freqüência de aberrações neste grupo (tabela XVII).

V.7.5. Possíveis correlações, para a amostra de operários do
setor

quente com mais de três anos de trabalho na

dose média,
no setor,

usina,

entre

dose acumulada, tempo de trabalho, tempo de trabalho
uso de fumo e idade,

dicêntricos

e anéis cêntricos,

por um lado,

e a percentagem de

de fragmentos cromossômicos e de

células aneuplóides por outro.
Observando
apenas

os

trabalho,

a tabela XVIII, verificamos que ao considerarmos

operários

do setor quente com mais de três

anos

de

não existem mais correlações significativas entre dose

ou tempo de trabalho com os indicadores de aberrações estruturais
ou numéricas.
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TABELA XVII
MATRIZ
DE
CORRELAÇÕES DE SPEARMAN PARA A AMOSTRA DE OPERÁRIOS
DO SETOR QUENTE COM ATE 3 ANOS DE TRABALHO NA USINA SANTO AMARO E
NO SETOR (N=7).

1
1
•
1
1
•
1

TEMPO DE
TRABALHO

USO DE
FUMO

IDADE j

0,8018

0,6736

-0,0925

0,2227 !

0,5930

0,1853

-0,1201

0,2692

-0,1853 !

0,5586

0,7748

0,7980

-0,2618

0,5045 !

0,2523

0,3424

0,1168

0,4488

0,0001 I

DOSE
MEDIA

DOSE
ACUMULADA

0,6682

1
1

ÍPERCENTAGEM DE
{DICENTRICOS
SE ANÉIS
{CENTRICOS
i
•
i

{PERCENTAGEM DE
{FRAGMENTOS
JCROMOSSOMICOS
i
•
!

{PERCENTAGEM DE
{CÉLULAS
JANEUPLOIDES
i
i

IPERCENTAGEM
IDO TOTAL DE
{QUEBRAS
ICROMOSSOMICAS
i

OBS: r
= 0,7450
critico
nivel de significância = 0,05
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TABELA XVIII

HATRU DE CORRELAÇÕES DE SPEARMAN PARA A AROSTRA DE OPERÁRIOS DO SETOR QUENTE
COH TEMPO DE TRABALHO SUPERIOR A 3 ANOS NA USINA SANTO AflfiRO E NO SETOR
(«=31).

DOSE
HEDIA

DOSE

AcunuLADA

! PERCENTA6EH DE
! DICENTRICOS
! E ANÉIS
í CENIRIC05

TEHPO DE TEMPO DE
TRABALHO TRABALHO
NO SETOR

USO
DE
FüflD

IDADE

'

-0,1155

•0,0846

0,0976

0,1211

-0,0677

0,0675 !

! CRonossomcos

0,1166

0,2813

0,0520

0,0610

-0,1750

0,0852 !

! PERCENTAGES DE
l CÉLULAS
! ANEUPL0IDE5

0,0143

0.1B17

0,0903

0,0401

-0,1343

-0,0942 !

! PERCENTAGE» DE
! FRAGMENTOS

OBS: r
* 0,3578
critico
nível de significance * 0,05
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V.7.6. Possíveis correlações, para a amostra de operários do
setor frio da usina,

entre dose média,

dose acunulada, tempo de

trabalho, tempo de trabalho no setor, uso de fumo, idade, percentages) de abortos,
anéis cêntricos,

por um lado,

e percentages» de dicêntricos

de fragmentos cromossõmicos e de células

e

aneu-

plóides por outro.
Com

relação ao grupo de operários do

perceber

uma

correlação

positiva

entre

setor
a

frio,

podemos

percentages!

de

dicêntricos e anéis cêntricos e o tempo de trabalho na usina, bem
como, também, o uso de fumo (tabela XIX).

V.7.7. Possíveis correlações,
idade,

uso

de fumo,

para o grupo controle,

percentages] de abortos,

por um lado,

entre
e a

percentages! de células aneuplóides ou de fragmentos cromossõmicos
por outro.
Na tabela XX pode-se notar que,
há

correlação entre idade,

para o grupo controle,

não

uso de fumo ou ocorrência de abortos

espontâneos e qualquer dos indicadores citogenéticos.
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TABELA I I !

IMTRIZ DE CORRELAÇÕES DE SPEARMAN PARA A AHOSTRA DOS OPERÁRIOS DO SETOR FRIO DA USINA SANTO AHARO

mu

DOSE
MEDIA
PERCENTAGEH DE
DICENTRICOS
E ANÉIS
CENTRIC05

DOSE
ACU1ULADA

0.5152 -0,0648

TEMPD DE
TRABALHO

TEMPO DE
TRABALHO
MD SETOR

USO
DE
FüfiO

IDADE

PERCENTASER
DE ABORTOS

-0,5661

-0,5861

0,6223

-0,2271

0,0386

PERCENTA6EN DE
FRA6HENTOS

CRonossomcos

-0,3763

-0,2937

0,2445

0,3056

0,2890

0,0690

0,0657

PCRCENTA6EK DE
CÉLULAS
ANEUPLO1DES

0,0529

-0,1940

-0,4273

-0,0854

0,5253

-0,2244

0,3429

PERCENTA6EH DO
TOTAL DE
OUEBRAS
CROnOSSOKICAS

0,0865

-0,2911

-0,2452

-0,5881

0,2151

-0,0946

0,0845

CBS! r
* 0,3578
critico
nível de lígnificincu * 0,05
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1ABELA XX
MATRIZ DE CORRELAÇÕES DE SPEARMAN PARA O GRUPO CONTROLE (N=21)

P. DE
CÉLULAS
ANEUPLOIDES

P. DE
FRAGMENTOS
CR0M0S3OMICOS

P. DO TOTAL
DE QUEBRAS
CROMOSSOMICAS

IDADE

-0,1944

-0,3419

-0,3419

USO DE
FUMO

-0,2848

-0,1736

-0,1736

PROPORÇÃO
DE ABORTOS

-0,2042

0,0542

0,0542

TEMPO DE
TRABALHO

-0,2831

-0,2993

-0,2993

OBS: r
= 0,4351
critico
nivel de significância = 0,05
P. = Percentages»
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CAPITULO VI
DISCUSSBQ
A

análise

das aberrações cromossômicas em

linfócitos

do

sangue periférico está, atualmente, entre as técnicas mais desenvolvidas

que

são utilizadas para a biomonitoração da

industrial de populações humanas (Jong,

1984;

exposição

Stokinger, 1985).

0 presente trabalho representa uma contribuição para o estudo dos
efeitos biológicos de baixas doses em operários
radiação.

Nossos

ocupacionalmente

expostos

à

resultados sugerem que

atribuir

è irradiação as diferenças encontradas entre os

em relação aos indicadores citogenéticos.
trabalho,

Utilizamos,

se

possa
grupos

em

nosso

culturas de 48 horas. Visamos, com isso, evitar o erro

experimental derivado da perda de aberrações instáveis que ocorre
nas culturas de 72 horas.
A
diação,

partir de um estudo com 36 trabalhadores expostos
Norman

et ai (1964)

de células aneuplóides,
trada

para

ra-

sugeriram que a incidência elevada

em uma taxa superior ao dobro da

a população normal,

causados pela radiação.
ram

à

poderia ser atribuida

encona

danos

Doida et ai (1965), por sua vez, relata-

uma freqüência aumentada de células aneuplóides em

culturas

de sangue de trabalhadores expostos à radiação.
Em nossa pesquisa nos operários da Usina Santo Amaro (USAM),
encontramos,
células

igualmente,

aneuplóides,

una

chegando

porcentagem
a cerca de

detectada na população-controle (tabela II).
dificuldade
possa

na

bastante elevada
cinco

vezes

de

àquela

Não ignoramos que a

interpretação do significado das

hipodiploidias

fazer com que a ocorrência de aneuploidia não seja

tocada
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um indicador eficiente da exposição a baixos níveis de

COBO

dose

de radiação.

0 desvio eu relação ao núnero normal de cromossomas

nas

pode ser obtido acuradamente sonente a

células

células

hiperdiplóides,

a

et ai.

1983).

No

a utilização dos mesmos critérios de análise tanto para

população irradiada quanto para os controles vem minorar

síveis

das

porque muitas das células hipodiplóides

são consideradas artefatos técnicos (Tonomura
entanto,

partir

distorções.

Além disso,

pos-

é importante ressaltar que

uma

freqüência tão alta de células aneuplóides quanto a observada nos
operários da USAM em relação aos controles não poderia ser explicada, simplesmente, como uma decorrência de artefatos técnicos.
A

descoberta

de uma célula com três dicêntricos,

um

anel

cêntrico e dois fragmentos livres, entre as células analisadas de
um

operário

do setor de tratamento químico da monazita

(TQH

USAM), pode ser vista coso um indicativo de que uma alta dose

/
de

radiação tenha sido recebida por uma pequena fração de linfócitos
(Dolphin et ai. 1973).
da,

o

pequeno número de células que são danificadas pode conter

muitas aberrações.
pele,

Nos casos de exposição localizada eleva-

Mesmo quando a dose de radiação é uniforme na

sua redução monotonies com a profundidade no tecido resul-

tará em una variedade de doses que são recebidas pelos
tos (Lloyd,
se

trata

Energy

1978).
de

Agency,

linfóci-

Este efeito é especialmente acentuado quando

radiação pouco
1986).

penetrante

Neste caso,

os

(International

Atomic

dicêntricos já não mais

apresentam una distribuição de Poisson.
Em nosso trabalho,

verificamos que a hipótese de

(Goodness of fit) è distribuição de Poisson,

adequação

que caracteriza uma
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exposição

homogênea de corpo

inteiro (Bauchinger et ai.

já não era aceita para aberrações do tipo "duas quebras"
tricos
nal

1984),
(dicên-

e anéis cêntricos) senpre que incluianos o caso excepcio-

do

TQH na anostra (tabela

produzem

V).

Irradiações

dispersões de aberrações entre as

não

células,

unifornes
dispersões

essas que não são poissonianas (Lloyd & Edwards, 1983). De acordo
con

o

questio láiio

operário

preenchido durante a coleta

de

sangue,

tinha apenas dois anos e neio de trabalho na

naquele momento,
procedimento

usina

sua função era pintar tambores de nesotório.

o
e,
0

correto seria a pintura dos tambores vazios porém é

provável que tenha sofrido uma super-exposição parcial . Tivemos
o cuidado de comprovar que não havia ocupação anterior que pudesse

ter

motivado

o aparecimento

das

aberrações

cromossômicas

observadas na célula do trabalhador em questão.
Uma

outra possível explicação para esta alta freqüência

aberrações
das

de

encontrada em uma célula é que ela seja representante

chamadas

"rogue cells",

ou seja,

células

que

geralmente

contém vários dicêntricos bem como numerosos fragmentos.

Segundo

Awa & Neel (1986), essas células foram originalmente descritas em
índios sul-americanos e têm sido também registradas em habitantes
dos

Estados Unidos,

fenômeno é,
suspeitam

portanto,

da Inglaterra e do Japão.
disseminado pelo mundo.

Parece que

este

Os autores ainda

que outros pesquisadores tenham encontrado essas célu-

* Exposições parciais ou não uniformes são quase sempre experimentadas em situações de acidente. A interpretação da indução de
aberrações em tais circunstâncias ainda é um dos mais importantes
problemas pendentes para a dosimetria cromossômica.
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las,

porén

não

inexplicável.

as relataram devido à sua natureza

0

estranha

motivo pelo qual este fenômeno ocorre

ainda

e
é

misterioso, mas a presença de tais células com alta freqüência de
aberrações

não

parece

estar relacionada à exposição

a

agente

clastogênico (Bender efc «1• 1988).
Evans et ai (1979), em um estudo realizado com trabalhadores
de

um

estaleiro nuclear,

cromossômicos
jovens.
cias

trabalhadores

Tonomura et ai (1983)

de

Lambert

nos

encontraram uma taxa maior

dicêntricos

e

mais velhos do

sendo

que

danos

nos

mais

também observaram que as freqüên-

acêntricos aumentavam

com

a

idade.

et ai (1979) encontraram uma correlação negativa entre a

capacidade de reparo do DNA e a idade.
dência

de

de
que

Enfim, a análise da inci-

dicêntricos mostrou um aumento linear

com

a

idade,
-4
a taxa estimada para este aumento é de 1,70 x 10
a

cada intervalo de dez anos (Tonomura et ai. 1983). Se este aumento realmente existe,
de

não se sabe se é devido ao acúmulo

gradual

células aberrantes no conjunto de linfócitos periféricos como

um resultado de erros nas funções celulares normais,
ser

relacionado

clastogênicos
causa

a um aumento na exposição acumulada

ambientais

do efeito,

idade similares.

(Bender,

1988).

ou se
a

pode

agentes

Qualquer que seja

parece prudente comparar grupos com médias

a
de

Em nosso trabalho, tivemos a preocupação de nos

certificarmos de que não havia diferença significativa em relação
à idade entre os grupos de operários estudados.
atitude

com

respeito

Tivemos a

ao uso do fumo ou ao tempo

de

mesma

trabalho,

variáveis que suspeitávamos poderem interferir nos resultados.
Bntre

os setores quente e frio foram detectadas

diferenças
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significativas en relaçSo às doses (acumuladas ou nédias) nas não
foi encontrada diferença significativa para nenhuna das variáveis
citogenéticas
sugerir
frio

testadas.

Este

fato não era esperado

pernite

a possibilidade de una exposição dos operários do

maior do que a denunciada pelos registros.

con

e

encarregados pelos setores,

operários do setor frio eram,

Em

setor

entrevistas

obtivemos a comprovação de

que

en determinados períodos, requisi-

tados . para outras funções sem que,

em algumas dessas

ocasiões,

portassem o dosimetro físico.
As
do

diferenças significativas encontradas entre os operários

setor quente e o grupo-controle com relação

citogenéticos

mostram

na

composição do grupo-controle,

relação à idade,
cionar

indicadores

um efeito biológico nos trabalhadores

referido setor (tabelas VIII-A e VIII-B).
que

aos

do

E importante ressaltar

além

da

preocupação

em

uso de fumo e tempo de trabalho, buscamos sele-

pessoas de nível sóeio-econômico e cultural semelhante ao

dos operários.
Em geral,

os estudos citogenéticos de pessoas

ocupacional-

mente

expostas que se têm relatado apresentam em comum a

ração

dos resultados citogenéticos encontrados para os trabalha-

dores

com

os resultados nos controles.

seleção destes últimos,

Dada a

descrita em vários

compa-

dificuldade

trabalhos,

na

pensamos

que o ideal seria a realização de pesquisas de caráter prospective

Nestas, o próprio sangue do indivíduo, pré-exposição, poderia

ser utilizado como controle.
chamado

nível

De qualquer naneira,

dados sobre o

espontâneo (background) de aberrações são

essen-

ciais para os estudos sobre aberrações cronossômicas radioinduzi-
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das.
Os

trabalhos previanente analisados mostrarão una

inter-laboratórios
controles.

variação

C O D relação às freqüências de aberrações

nos

As diferenças podem ser atribuídas a variações inter-

populacionais (Dolphin, 1978), a particularidades técnicas ou até
mesmo

à utilização de critérios distintos na escolha das células

a serem computadas.

Portanto, a utilização de dados extraídos da

literatura não nos pareceu recomendável,

principalmente em casos

como o nosso, em que os operários são expostos a doses dentro dos
Unites ocupacionais recomendados.
Com

base

na compilação de dados de 63

artigos

adicionados

aos de seu próprio laboratório,

encontraram

um valor igual a 0,05/100 células para a

publicados

Lloyd et ai

freqüência

de aberrações instáveis (principalmente dicêntricos) em
controle.
em

Todos

vários

(1980)

amostras

os estudos basearam-se em culturas de 2 dias e,

deles,

não se fez

separadamente dos dicêntricos.

a tabulacão dos

anéis

cêntricos

E importante destacar que o nosso

resultado se aproxima bastante daquele observado por Lloyd et ai.
Como se pode notar,

encontramos um valor equivalente a

0,03/100

células para a freqüência de dicêntricos e anéis cêntricos (D+R).
Já

em

relação à freqüência de fragmentos cromossômicos

nosso resultado (0,21/100 células) é muito similar ao
por

Leonard

et^al (1984),

que acharam um valor

livres,

encontrado

equivalente

a

0,23/100 células (tabela II). Deve-se atentar, ainda, para o fato
de que encontramos uma incidência de 0,18 D+R/100 células para os
operários da USAM. Esta taxa é idêntica á observada
man

e

Cummins (1983) em

americanos

trabalhadores

por
do

Hoegertório.
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Na tabela II estão também relacionadas as aberrações
tidicas.
do

Os

linfócitos do sangue periférico estão no estágio G

ciclo celular.

portanto,

crona-

As aberrações causadas pela

cromossômicas e não cromatidicas.

1
serão,

radiação

Geralmente, quebras

cromatidicas são causadas por substancias químicas radiomiméticas
ou clastogênicas.
dicas,

não

foi

Con relação à proporção de aberrações cronatiencontrada qualquer diferença significativa

comparação entre o setor quente e o
crer

que

grupo-controle,

fazendo-nos

as aberrações cromatidicas detectadas possam ter

originadas

"in

vitro" ou talvez possam

ser

na

consideradas

sido
cono

contribuição à freqüência "espontânea" de aberrações. Também neste caso,
outros

nosso resultado se assemelha bastante ao encontrado por
pesquisadores internacionais.

realizando

uma

pesquisa

sobre os efeitos de

neutrons em linfócitos humanos,

equivalente

baixas

(1986),
doses

de

relataram um valor médio para as

aberrações cromatidicas induzidas,
ratórios,

Pohl-Rüling et ai

obtido a partir de nove labo-

a 0,51/100 células para quebras + trocas,

enquanto que encontramos 0,54/100 células em nosso estudo.
Nas tabelas VII-A e VII-B pode-se observar que entre o grupo
dos operários da USAM e os controles foi encontrada uma diferença
significativa

em

relação

à percentagem de aberrações

do

tipo

"duas quebras" (dicêntricos e anéis cêntricos), indicador citogenético

mais

seguro

(Bender et ai.

para

1988),

a exposição

a

radiações

o que fortalece a idéia de um efeito bio-

lógico decorrente do processamento da monazita.
dados

do

achados.

operário

ionizantes

do TQH viriam apenas

0 acréscimo

corroborar

os

dos

nossos
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De acordo C O B a tabela XII. encontramos diferença significativa para a percentage* do total de quebras cromossomicas,

tanto

entre

e

o

grupo de operários que trabalhan no setor quente

na

usina há mais do que três anos (Q > 3) e o grupo-controle, quanto
entre

o

grupo de operários que trabalham no setor quente

usina

há

un

e

tempo igual ou inferior a três anos (Q <. 3)

na
e

o

grupo-controle. Embora os grupos Q > 3 e Q í 3 sejau estatisticanente

diferentes com relação às doses acumuladas,

relação aos indicadores biológicos.

não o são

eu

Como ambos são sub-grupos do

setor quente (Q) - onde há maior exposição - a variável "local de
trabalho"
de

apresenta-se como a mais importante para a

aberrações cromossõmicas.

freqüência

Em seu trabalho pioneiro na

Usina

Santo Amaro, Bareinsky (1974) verificara que a variável "tempo de
serviço"

não apresentava efeitos significativos sobre a freqüên-

cia de qualquer dos parâmetros citogeneticos
reforçava

e,

inclusive,

o efeito do local de trabalho en relação à

nao

freqüência

de aberrações cromossônicas.
Os

resultados

do teste de

Kruskai-Wallis,

e

subsequente

comparação múltipla de Dunn (tabelas XIII e XIV), entre os grupos
quente, frio e controle (subdivididos em fumantes e não-fumantes)
indicam

que

o uso de fumo

não parece

contribuir

efetivamente

para as doses acumuladas. Hão encontramos diferença significativa
entre

os sub-grupos de operários do setor quente em

doses

acumuladas.

relação

0 mesmo ocorreu ao compararmos os fumantes

às
e

não-fumantes do setor frio.
Os resultados apontados na matriz de correlações de Spearman
para os operários da USAH (tabela XV-A) indicam que o aparecinen-
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to

de

aberrações cromossômicas estruturais não está

tenpo

de trabalho na usina.

entre

a

mesmo

entre

que

o

Observamos uma correlação

dose acumulada e o tempo de trabalho,
o tempo de trabalho e a

cromossômicas.

ligado

positiva

não ocorrendo

freqüência

A explicação para isto,

ao

o

de

aberrações

a nosso ver,

seria a de

aparecimento destas aberrações nos operários da

USAM

se

deveria, principalmente, c irradiações agudas recebidas durante o
tempo de trabalho.
Sabe-se que uma fração apreciável das gestações termina
chamados

"abortos espontâneos".

neos

qualquer

em

observada,

porque

A taxa real de abortos espontâ-

população estudada deve ser maior
há uma grande fração de

mortes

do

nos

abortos mais precoces que a freqüência

cromossômicas

é muito maior,

de

8 semanas e 23* para abortos de

menos

de

(Freire-Maia

& Freire-Maia,

abortos são vários,
perturbações
aberrações

que

a

embrionárias

desapercebidas que ocorrem em um estágio bem inicial.
mente

nos

de

E é justaanomalias

sendo equivalente a 66% em abortos

1982).

8-12

semanas

Os fatores etiológicos

dos

incluindo acidentes, distúrbios endócrinos e

ginecológicas.

Hoje admitimos que a ocorrência

cromossômicas é também causa importante dos
visto

que a análise

de

chamados

abortos

espontâneos,

cromossômica

destes

abortos

indica que aproximadamente 50% dos casos são cromossomi-

camente anormais (Natarajan, 1984).
Embora,

como dissemos anteriormente, os dados sobre abortos

espontâneos contenham sempre alguma margem de erro,

a correlação

significativa e positiva encontrada entre a percentagem de
mentos

cromossômicos

e

a proporção de abortos

frag-

espontâne >s na
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amostra
setor

dos operários como un todo ou no grupo dos operários
quente (tabelas XV-B e XVI),

do

sugere uma possibilidade

da

influência da percentages! de fragmentos cromossômicos na taxa

de

abortos

espontâneos em uma população de indivíduos expostos cro-

nicamente a baixas doses de radiação.
Um grande número de investigadores ten relatado
sobre

observações

a incidência de aberrações cromossômicas em abortos espon-

tâneos.
estão

A

análise de dados colhidos de médicos brasileiros

profissionalmente em contato com

revelou

uma

nas

suas famílias do que nas dos

(Freire-Haia,

realizados
mulheres
aquelas

por

exemplo,

tendência para uma incidência mais alta de

espontâneos
troles

radiação,

1972).

Por outro lado,

grávidas
que

que

tiveram

estudos

da

radiação

con-

recentes

maioria

estavam na última metade da
doença

abortos

respectivos

em Hiroshima e Nagasaki revelaram que a

que

das

gestação

realmente

e

abortaram

(Hollingsworth, 1983).
Mesmo que irradiações agudas, eventuais na usina, sejam mais
eficazes

como agente mutagênico do que baixas doses crônicas

radiação,

a

ser

(Freire-Haia,

nula

duplicadora

capacidade de reparação dos
1972).

de

espermatozóides parece

Portanto,

para quebras cromossômicas e a

devido a baixa
substancial

dose

contri-

buição das aberrações cromossômicas na produção de abortos, devese

esperar que os abortos espontâneos sejam um bom indicador

danos
os

genéticos provocados no homem pela radiação.

nossos dados permitem sugerir a necessidade de um

de

Sendo assim,
acompanha-

mento epidemiológico dos operários do setor quente da usina.
De

acordo

com os resultados da matriz

de

correlações

de
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Spearman para

os

50 operários da USAM (tabela

XV-B),

não

encontrada nenhuma correlação significativa entre doses

foi

acumula-

das e freqüência de aberrações cromossônicas. Eu um estudo de 146
pessoas ocupacionalmente expostas à
também

não

radiação, Lloyd et, ai (1980)

haviam logrado encontrar qualquer

correlação

entre

aberrações cromossômicas e doses acumuladas.
Uma

provável explicação para os nossos resultados é que

há

uma sub-população de linfócitos cromossomicamente radiossensiveis
que

é preferencialmente eliminada pela radiação,

decréscimo
&

provocando

um

na produção de aberrações que são observadas (Steffen

Michalowsky,

população

1973).

Parece plausivel acreditar que uma

de células considerada mais radiossensível em

sub-

virtude

da maior produção de aberrações cromossônicas apresentadas,

seja

também mais radiossensivel com base em avaliações de

sobrevivên-

cia

em

celular.

sobre

Santos-Mello

radiação crônica,

et ai (1974) mostraram,

que a redução do número

de

estudos

aberrações

cromossômicas observadas nestes casos não seria um efeito da taxa
de

dose,

mas sim da eliminação preferencial de células da

população
não

radiossensivel.

Desta forma,

o número de dicêntricos

aumenta continuamente como função da dose acumulada

provavelmente,

à

sub-

limitada sobrevida das células

devido,

portadoras

de

aberrações cromossômicas (Dolphin et ai. 1973).
A inexistência de uma correlação significativa entre a
qüência
ser

de

aberrações cromossômicas e as doses acumuladas

entendida se lembrarmos que a exposição a baixos

radiação
acentuado

crônica
das

pode

quebras

deflagrar ou induzir a
cromossômicas

causadas

um

niveis
reparo

pela

frepode
de
mais

radiação.
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Olivieri et_al (1984) cultivaram linffeitos humanos C O B tinidina
t 3 H],

que age cono fonte de baixos níveis de radiação crônica e,

en seguida,
número

de

aberrações

expuseran-nos a raios X.
aberrações

Perceberam,

então,

produzidas era menor do que

a

que o

soma

das

induzidas pela timidina [ 3 H ] e pelos raios X separa-

damente. Os nossos resultados, portanto, podem estar refletindo o
que chamamos de resposta adaptativa,

ou seja, as doses baixas de

radiação crônica podem estar facilitando o processo
ção

à

condição

artificial

de

radiação

de

adapta-

ambiental.

Observações realizadas em pessoas que sofreram irradiação de
corpo

inteiro sugerem que a meia vida dos linfócitos humanos com

aberrações

instáveis

(Dolphin et ai.
cromossômicas

seja

1973;

igual

a,

Bender et ai.

observadas

aproximadamente,
1988).

3

Como as aberrações

podem ter ocorrido a qualquer

durante o período de trabalho,

anos

o desaparecimento dos

momento

linfócitos

com aberrações não interferiria nos resultados se investigássemos
o

grupo dos operários com 3 anos ou menos de trabalho na

Este

nosso

procedimento

fator de correção,
aberrações

dispensou a necessidade de uso

usina.
de

um

formulado com base no declínio exponencial de

correspondente a meia-vida

dos

linfócitos

e

pro-

porcional ao período de exposição (Leonard et ai. 1984).
De
grupo

fato,
de

durante

a análise da matriz de correlações de Spearman do

operários que trabalham no setor quente (e
um

tempo igual ou inferior a três

anos

na

(tabela

usina)
XVII)

indica uma correlação positiva entre doses acumuladas e percentagem

de

haviam

dicêntricos
conseguido

e anéis cêntricos.

Evans et ai

demonstrar esta correlação positiva

(1979)
entre

já
a
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indução de aberrações instáveis e baixas doses crônicas de

radi-

ação, abaixo dos limites permitidos para a exposição ocupacional,
ao

examinar anualmente um grupo de 200 trabalhadores durante dez

anos.

A

análise

da tabela XVII também nos

permite

supor

que

exista uma influência das doses acumuladas na formação de células
aneuplóides.
É

interessante notar que a análise dos resultados da matriz

para os grupos de operários com tempo superior a três anos já não
i

permite verificar qualquer correlação (tabela XVIII).
A matriz do grupo de operários do setor frio da usina (tabela

XIX)

aponta uma correlação positiva encontrada entre a

pro-

porção de dicêntricos e anéis cêntricos com o uso de fumo, permitindo-nos

sugerir uma possível influência do hábito de fumar

surgimento de aberrações nos trabalhadores deste

setor.

no

Estudos

recentes têm investigado a possível influência do hábito de fumar
no

aparecimento de aberrações.

Alguns não encontraram diferença

significativa entre fumantes e não-fumantes.

Outros indicaram um

aumento na freqüência de aberrações nos fumantes,
não-fumantes.

Os

aumentos

comparados aos

relatados em fumantes variam

de

um

efeito que envolve todos os tipos de aberrações (cromossômicas ou
cromatidicas) a efeitos exclusivamente do tipo cromatidico ou
tipo

cromossômico.

variáveis

Ainda

não

está estabelecido se

que podem influenciar de forma desigual a

não-fumantes

e,

assim,

há

outras

fumantes

interferir na interpretação do

do

e

aumento

observado de aberrações nos fumantes (Bender ejLjol» 1888).
Um

dos efeitos que nos interessa na proteção radiológica de

pessoal expost ' a doses abaixo dos limites anuais permitidos é

a
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indução

de

câncer.

Muitos tipos de câncer provém de una

célula que apresenta alterações cromossomieas,

única

alterações

estas

que não são observadas nos cromossomas das células não cancerosas
da mesma pessoa (Kilian & Picciano, 1979).
do

tipo dicêntrico,

Aberrações instáveis,

não poderiam ser os eventos mutacionais que

desencadeariam o desenvolvimento de um clone de células
sas.

cancero-

Entretanto, sabemos, através de dados experimentais, que as

aberrações instáveis são produzidas em freqüências semelhantes ás
encontradas

para aberrações estáveis,

podem

ser

1983;

Bender et ai.

estas

clones,
rante

translocações,

passadas às células que se sucedem (Lloyd &

modificar-se-á
porque

tipo

1988).

No entanto,

Edwards,

essa proporção de

persistem

nas células da medula

óssea

e

formam

enquanto que as aberrações instáveis são eliminadas
a diferenciação.

du-

Essa tendência foi observada nas popula-

Hiroshima e Nagasaki (Natarajan, 1984).

A radiação é um dos agentes responsáveis tanto pelo
taxa

1:1

através dos anos em favor das aberrações estáveis

ções expostas de

da

que

aumento

de células con anormalidades cromossômicas quanto

pelo

aumento de malignidade. As evidências da existência de uma correlação

entre

anormalidades cromossômicas e aumento do

neoplasia vêm se acumulando,
Assim,

risco

de

embora seja desconhecida a natureza

exata

desta relação.

a monitoração genética

industrial

seria

aconselhável sempre que se apontasse a possibilidade de um

efeito biológico ocupacional.
Na medida em que a energia nuclear está conquistando

diver-

sos setores,

inclusive o industrial, é esperado que os problemas

de

radiológica se multipliquem.

proteção

Recomenda-se

que

os
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Unites

ocupaeionais pernissiveis sejam apenas guias de controle

• que todo esforço deva ser feito para reduzir ao náxino a
sição

radioativa.

E

expo-

necessário mecanizar o quanto possível

operações industriais que envolveu pó,

as

ben cono fornecer una boa

ventilação nos locais de trabalho.
Embora

a

freqüência de dicêntricos e anéis

cêntricos

nos

operários da USAM não esteja tão elevada, na medida em que houver
maior

desenvolvimento

da higiene industrial espera-se que

essa

i

freqüência
deles.
dúvida:

atinja

Contudo,
"se

não

o

nivel dos controles ou fique

segundo

Natarajan (1984),

pouco

acima

ainda restaria

for encontrado un aumento nas

freqüências

uma
de

aberrações cromossômicas, isto significaria que há segurança para
os trabalhadores ?" .

Ill
CAPITULO VII
cnnni.iiSKO
0 estudo de nutagênicos eu estabelecinentos industriais pode
ser particularmente revelador, una vez que muitos destes agentes,
físicos

ou quinicos,

são encontrados no próprio local de traba-

lho. Entretanto, sen um conhecimento mais apurado do funcionamento de tais estabelecinentos,
de

de suas instalações,

trabalho neles existentes e,

utilizados,

não

principalmente,

das condições
dos

processos

é possível alcançar una conpreensão global

dos

dados citogenéticos.
No caso especifico da Usina Santo Anaro,

procuranos estudar

detidamente cada una das fases do processamento da monazita a fim
de

que

pudéssemos averiguar a existência,

mutagenicos
concluir,

potenciais,
a

ou

nao,

diferentes da radiação.

partir desse exane,

de

0 que

é que a gênese das

outros
pudemos

aberrações

cronossônicas observadas deveria ser atribuída à irradiação.
ED

nossa pesquisa,

masculino.
tar

para

todos os indivíduos pertenciam ao

sexo

Assim, na comparação entre os grupos procuramos atenoutras variáveis que devem ser

ocupacionais,

tais como:

idade,

relevadas

hábito de funar,

en

estudos

nível sócio-

econômico e cultural.
Ha

citogenética ocupacional,

um teste positivo refere-se à

detecção de un aumento significativo na freqüência de cromossomos
danificados em amostras de grupos de indivíduos,

em comparação à

freqüência observada en um grupo-controle selecionado apropriadamente.

0 uso dos valores dos níveis espontâneos (background)

aberrações

de

cromossômicas da literatura não nos parece recomendá-

vel devido às variações interlaboratórios.
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Verificamos us aunento significativo da freqüência de
raçBes

nos operários da USAH en relação aos controles.

A corre-

lação entre doses acumuladas e freqüências de aberrações
sômicas

pode

ser percebida,

como alguns autores têm

aber-

cromossugerido,

quando se leva en conta a duração limitada de vida dos linfócitos
com aberrações. Portanto, nosso trabalho vem ressaltar a validade
da

análise cromossômica como um método de monitoração de

de

trabalhadores,

nesmo

quando estes estão

expostos

grupos
a

doses

abaixo do limite permitido de 50 mSv/ano.
Nossos

resultados

nos levam a crer que o

aberrações estruturais não está ligado,
tempo

de

serviço na usina.

parece ser conseqüência,

aparecimento

de

de forma primordial,

ao

A gênese das quebras

principalmente,

cromossòmicas

de irradiações

agudas

ocasionalcente recebidas no local de trabalho.
A monitoração genética,
precisa

ser

considerada como parte de um planejamento

estudo ocupacional,
clínicos.
de

que detecta efeitos a curto

envolvendo epidemiologistas,

prazo,
para

um

estatísticos e

Achados citogenéticos claramente positivos em um grupo

trabalhadores

são uma indicação para estudos de morbidade

e

mortalidade.
A análise cromossômica de linfócitos periféricos ainda é
método relativamente novo,
para

que

um

e não transcorreu um tempo suficiente

se conseguisse associar os achados

citogenéticos

aos

efeitos a longo prazo. Uma célula anômala, portadora de aberração
estável, poderia vir a gerar clones. Não se sabe ao certo, entretanto,

qual

seria a correlação entre células danificadas e fre-

qüência aumentada de câncer e leucemia.
populações

Também a monitoração

de

para morte fetal em conjunção com a análise citogené-
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tica ten sido vista cono una das técnicas mais promissoras para o
acompanhamento da mutagênese humana.

Assim,

seria

interessante

efetivar-se um acompanhamento do grupo de operários que trabalham
no

tratamento

consciência

químico

da

e fisico da

nonazita,

embora

dificuldade prática dessas observações

tenhamos
a

longo

prazo.
A

supervisão

da saúde do trabalhador precisa

exame pré-admissão e vários periódicos.
meiro ' forneça
estado

E necessário que o

de saúde anterior à ocupação,

e

o

que possa servir como base
Os exames

periódi-

por sua vez, devem procurar avaliar o estado de saúde geral

do indivíduo.
res

um
pri-

um registro histórico de exposições prévias

para comparação com observações posteriores.
cos,

requerer

com

teriam

A vigilância periódica de um grupo de trabalhado-

exposições similares pode identificar efeitos

que

não

suficiente magnitude para serem significantes quando

ob-

servados em um único trabalhador.
A

única

compreender

solução

plausível para que

o

trabalhador

os perigos reais de sua atividade consiste na infor-

mação que precisa recebei sobre salvaguardas apropriadas.
çando

a educação em todas as oportunidades

período

de

conseguir
cooperação
saúde.
ser

possa

admissão ou durante os
uma

maior conscientização

exames
e,

possíveis,

Reforseja

periódicos,

pode-se

consequentemente,

mais efetiva do operário à manutenção de sua

no

uma

própria

No momento, é de consenso geral que o trabalhador precisa

informado sobre os riscos do local de

trabalho,

sendo

esta é uma responsabilidade da administração da empresa.

que
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