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RESUMO 
BIOMONITORAMENTO CITOGENÉTICO E LABORATORIAL EM AGENTES DE 
ENDEMIAS EXPOSTOS A PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS NO MUNICÍPIO 
DE VALENÇA – PI. Tacyana Pires de Carvalho Costa. Orientadora: Profa. Dra. Maria 
Elisabete Amaral de Moraes. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia. Departamento de Fisiologia e Farmacologia, UFC, 
2014. 

Os inseticidas à base de organofosforados são amplamente utilizados em 
campanhas antivetoriais e a elevada aplicação desses produtos, sem o emprego de 
medidas de biossegurança, contribui para o aumento da incidência de intoxicação 
ocupacional em agentes de endemias. O estudo objetivou realizar um 
biomonitoramento através de análises bioquímica, hematológica e citogenética de 
agentes de endemias expostos ocupacionalmente a inseticidas organofosforados no 
município de Valença do Piauí. A pesquisa foi realizada com 20 agentes de 
endemias e 20 trabalhadores não expostos ocupacionalmente. Aplicou-se um 
questionário recomendado pela International Commission for Protection Against 
Environmental Mutagens and Carcinogens-ICPEMC, e coletou-se material biológico 
para as análises hematológicas, bioquímicas e citogenética. A população exposta 
apresentou média de idade de 44,15 anos, tempo de trabalho de 14,75 anos, carga 
horária semanal de 40 horas e 55% dos agentes afirmaram utilizar EPIs. Quanto aos 
hábitos de vida 25% são tabagistas, 85% etilistas e 30% referem alguma doença de 
base. Avaliando os parâmetros hematológicos não houve significância estatística 
quando comparados os dois grupos. Quanto as variáveis bioquímicas para ureia, 
creatinina, ALT, AST e BChE não apresentaram alterações significantes. Nas 
dosagens de fosfatase alcalina e gama glutamiltransferase, houve significância 
(p<0,01) em relação ao grupo não exposto. Em relação à análise genotóxica (células 
com micronúcleos), houve diferença estatística significativa entre os grupos exposto 
(2,78) e não exposto (0,56). As alterações nucleares evidenciadas foram cariorrex 
(184,1 contra 717,0), cariólise (138,5 contra 47,48), células binucleadas (0,1413 

contra 0,06087) do grupo exposto em relação ao controle respectivamente. Embora 
os números de cariorrex tenham sido mais evidenciados no grupo controle, as 
cariólises e as binucleações foram parâmetros de genotoxicidade juntamente com os 
micronúcleos. 

Palavras-chave: Agentes de endemias; Agrotóxicos; Organofosforados. Exposição 
ocupacional. 
  



 
 
 

ABSTRACT 
 

CYTOGENETIC BIOMONITORING AND LABORATORY IN AGENTS ENDEMICS 
EXPOSED TO PESTICIDES ORGANOPHOSPHORUS THE MUNICIPALITY OF 
VALENCIA – PI. Tacyana Pires de Carvalho Costa. Advisor: Prof. Dr. Maria 
Elisabete Amaral de Moraes. [Dissertation]. Graduate Program in Pharmacology. 
Department of Physiology and Pharmacology, Federal University of Ceará, 2014. 

Insecticides based on organophosphates are widely used in eradication campaigns 

and high application of these products, without the use of biosecurity measures, 

contributes to the increased incidence of occupational poisoning in endemic agents. 

The study aimed to conduct a biomonitoring through biochemical, hematological and 

cytogenetic analyzes of agents of endemic occupationally exposed to 

organophosphate insecticides in the city of Valencia Piauí. The survey was 

conducted with 20 agents endemic and 20 non exposed workers. Applied a 

questionnaire recommended by the International Commission for Protection Against 

Environmental Mutagens and Carcinogens-ICPEMC, and biological material was 

collected for hematological, biochemical and cytogenetic analyzes. The population 

studied had a mean age of 44.15 years, working time of 14.75 years, weekly 

workload of 40 hours and 55% of agents said they use PPE. As for lifestyle 25% 

were smokers, 85% consumed alcohol and 30% report some underlying disease. 

Evaluating the hematological parameters no statistical significance when comparing 

the two groups. As biochemical variables for urea, creatinine, ALT, AST and BChE 

showed significant changes. In dosages of alkaline phosphatase and gamma 

glutamyl transferase, significant (p <0.01) compared to the unexposed group. 

Regarding the genotoxic analysis (cells with micronuclei), there was a statistically 

significant difference between the exposed groups (2.78) and unexposed (0.56). The 

nuclear changes were evidenced cariorrex (184.1 versus 717.0), karyolysis (138.5 

versus 47.48), and binucleated cells (0.1413 versus 0.06087) of the exposed 

compared to the control group respectively. Although the numbers of karyorrhexis 

were more evident in the control group, and karyolysis binucleation parameters were 
genotoxicity along with micronuclei. 

Keywords: Agents endemics; Pesticides; Organophosphates. Occupational 
exposure.  
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1. INTRODUÇÃO 

Trabalhadores se encontram expostos a vários tipos de riscos 

ocupacionais, como os agentes biológicos, os físicos, e os químicos. Esses agentes 

considerados como estressores trazem efeitos deletérios sobre a saúde e devem ser 

considerados como de significância para a saúde pública devido aos riscos de 

doenças crônicas, incluindo o câncer e as doenças neurodegenerativas. 

As substâncias químicas estão entre os agentes de agravo no trabalho, 

pois, devido ao desequilíbrio orgânico provocado por elas quando entram em 

contato com o organismo. O surgimento de um conjunto relevante de doenças, 

lesões e mortes se originam no ambiente e devido às condições de trabalho, onde a 

tendência das taxas de mortalidade por acidentes de trabalho registra apenas parte 

da gravidade do problema que afeta os trabalhadores brasileiros (SAMPAIO et. al., 

2001; SILVA et. al., 1999). 

Atualmente o Brasil ocupa o primeiro lugar como consumidor mundial de 

agrotóxicos. Utilizados principalmente na agricultura, mas também na pecuária, na 

conservação de madeira, de alimentos, como inseticidas domésticos e em 

programas de saúde pública para o controle de vetores. A população rural constitui o 

grupo populacional mais diretamente exposto, muitas vezes desde a infância, porém 

toda a população pode ter contato com agrotóxicos, seja pela alimentação, 

contaminação ambiental ou pela ocupação como os agentes de endemias (BRASIL, 

2006; BRASIL, 2012). No ano de 2004, 40% dos produtos consumidos eram 

herbicidas, 31% fungicidas, 24% inseticidas e 5% outros (FARIA et. al., 2007). 

Os inseticidas são as substâncias mais empregadas nas áreas agrícolas 

e em programas de saúde pública, para o controle de vetores que transmitem 

doenças. Devido à estrutura química destes produtos e sua atividade biológica na 

natureza, estes compostos têm apresentado risco potencial para humanos e para o 

meio ambiente. Vários estudos têm demonstrado que as intoxicações por inseticidas 

têm sido um problema de longa duração por toda África, Ásia, Europa e Américas. 

Os organofosforados e carbamatos representam a principal classe de inseticidas 

envolvidos nos casos de intoxicação (EDDLESTTON, 2009). 
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Práticas para controle de insetos são muito antigas, sendo utilizadas 

pelos chineses há mais de 2.000 anos, eram práticas de controle biológico 

direcionadas ao enfrentamento das pragas agrícolas (BRAGA; VALLE, 2007). 

Pesticidas constituem uma categoria heterogênea de substâncias 

químicas, especificamente designadas para o controle de pestes como insetos que 

atacam plantações e vetores de doenças, sendo, portanto, amplamente utilizados na 

agricultura e em campanhas de saúde pública (BOLOGNESI, 2003). 

No Brasil, por orientação da Fundação Nacional de Saúde (FNS), as 

campanhas de combate aos vetores das endemias doença de Chagas e dengue/ 

febre amarela utilizam organofosforados e piretróides. Em campanhas passadas 

utilizavam-se compostos organoclorados aromáticos e linfáticos, bem como o 

malation e cipermetrina têm sido utilizados no controle de vetores nos últimos anos. 

O malation é um organofosforado tóxico para seres humanos e carcinogênico para 

animais (TEIXEIRA et. al., 2003). 

Os trabalhadores expostos são os manipuladores destas substâncias 

principalmente quando não são usados equipamentos de proteção individual. Outras 

possibilidades de intoxicação se dão por falta de higiene, por contaminação direta de 

alimentos e por ingestão proposital, como tentativa de auto-extermínio. Após a 

absorção, que pode ocorrer por via cutânea, pulmonar e digestiva, estes inseticidas 

são distribuídos por todos os tecidos do organismo, atingindo altas concentrações no 

fígado e nos rins (BARROS, 2006). 

O uso de substâncias químicas biocidas nos programas de erradicação 

de vetores transmissores de doenças é uma atividade consensual entre os 

organismos responsáveis pela saúde a nível internacional e rotineira nos países, 

principalmente aqueles do chamado Terceiro Mundo, porém, o que não é 

consensual é o potencial danoso destes produtos à saúde e ao ambiente haja visto 

que, não é rotina, também, a avaliação e controle da saúde dos trabalhadores e da 

população exposta a este risco, nem tão pouco do ambiente (GURGEL, 1998). 
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Quase todos os pesticidas são não seletivos, veiculados em muitas 

formas diferentes com ampla gama de efeitos tóxicos potenciais. É grande a 

configuração química dos pesticidas, variando desde sais simples de metais 

pesados até compostos orgânicos de alto peso molecular bastante complexos 

(TIETZ, 2008). 

Organofosforados, são compostos orgânicos derivados do ácido fosfórico, 

atuam inibindo a Acetilcolinesterase (AChE), importante enzima do sistema nervoso 

central. Essa enzima é fosforilada pelo inseticida, ficando irreversivelmente 

inativada. A inibição de AChE resulta no acúmulo de acetilcolina nas junções 

nervosas, o que impede a interrupção da propagação do impulso elétrico. 

Consequentemente, o sistema nervoso central continuará sendo estimulado, 

desencadeando o processo de paralisia que pode culminar com a morte do inseto 

(BRAGA; VALLE, 2007). 

Os pesticidas podem causar, em humanos, intoxicações agudas, que se 

caracterizam pelo surgimento de sinais e sintomas após exposição excessiva, por 

curtos períodos, a produtos extremamente tóxicos onde o quadro clínico pode ser 

leve, moderado ou grave de acordo com a quantidade de produto absorvido. Embora 

dados a respeito da toxicidade aguda a pesticidas sejam abundantes, o 

conhecimento de seus efeitos crônicos ainda é bastante limitado (BOLOGNESI, 

2003). 

A ação dos inseticidas se dá pela inibição de enzimas colinesterases, 

especialmente a acetilcolinesterase (AChE), levando a um acúmulo de acetilcolina 

nas sinapses nervosas, desencadeando uma série de efeitos nicotínicos, 

muscarínicos e do sistema nervoso central (CHAVES, 2007).  

Segundo Ribeiro e Marques (2003) o homem é exposto repetidamente a 

misturas químicas variáveis e complexas, essas misturas contêm tanto agentes 

iniciadores como promotores, portanto, esse processo poderá implicar no acumulo 

de mutações que, se em numero elevado, poderão determinar a perda no controle 

de sua divisão, determinando assim, o aparecimento do câncer. 



18 
 

O acúmulo de alterações no material genético da célula depende de 

vários fatores endógenos como sexo, idade e constituição genética, assim como de 

exógenos como hábitos de consumo, alimentação, uso de medicamentos, e 

exposição a químicos. Deste modo, além da identificação desses agentes que 

podem interferir na instabilidade celular, deve-se considerar o nível de exposição 

individual e a suscetibilidade de cada indivíduo, enfatizando-se a existência de uma 

inter-relação entre fatores ambientais desencadeantes e fatores genéticos 

predisponentes (CHAVES, 2007).  

Uma vez que a maioria das exposições a agentes genotóxicos ocorre em 

ambientes ocupacionais, é importante monitorar essas populações em risco, cujas 

consequências podem ser percebidas a curto, médio ou longo prazo. As técnicas de 

monitorização permitem a identificação precoce de riscos, possibilitando a 

intervenção e, consequentemente, minimizando ou eliminando os efeitos sobre a 

saúde. A análise da combinação destes fatores visa inferir o risco individual de uma 

pessoa vir a desenvolver doenças como o câncer, frente a uma determinada 

exposição (GATTÁS et. al., 2002). É o que ocorre em trabalhadores agentes de 

endemias expostos às misturas complexas. 

Efeitos crônicos de saúde têm sido associados à exposição a pesticidas, 

incluindo efeitos neurológicos, problemas reprodutivos ou desenvolvimento e câncer. 

Estudos epidemiológicos sobre os agricultores, fabricantes de pesticidas, 

pulverizadores de pesticidas e em trabalhadores expostos acidentalmente industrial 

ou residentes, têm mostrado que a exposição a pesticidas pode aumentar o risco de 

câncer em locais específicos como câncer de cérebro, leucemia e sarcomas, câncer 

de rim, leucemia, sarcoma dos tecidos moles (BOLOGNESI, et. al., 2011). 

Em pesquisas de biomonitoramento genotoxicológico de populações 

humanas ocupacionalmente expostas a pesticidas, os principais biomarcadores 

utilizados são: analise de aberrações cromossômicas (RUPA et. al., 1989; PÁLDY 

et. al., 1987), troca de cromátides irmãs (PASQUINI et. al., 1996) e frequência de 

micronúcleos (VENEGAS et. al., 1998; BOLOGNESI et. al., 1993). 
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Micronúcleos se originam de regiões cromossômicas atrasadas ou que 

migram irregularmente na anáfase, podendo ser derivados do fuso mitótico (SARTO 

et. al., 1987; FALCK et. al., 2002) Alguns micronúcleos podem também ter sua 

origem em fragmentos derivados de pontes anafásicas quebradas, formadas por 

rearranjos cromossômicos que deram origem a cromossomo dicêntrico (SAUNDERS 

et. al., 2000). Durante a telófase, essas regiões cromossômicas são incluídas nas 

células filhas onde podem fundir-se com o núcleo principal ou podem formar um ou 

mais núcleos secundários menores que o principal, que são chamados de 

micronúcleos (SARTO et. al., 1987). 

Trabalhos recentes têm demonstrado que os agentes de endemias, ao se 

exporem rotineiramente a misturas complexas, possuem uma maior freqüência de 

micronúcleos (CHAVES, 2007; LIMA, 2009; PASIANI, 2012). Tendo como indicativo 

que estes trabalhadores podem sofrer alterações na estabilidade do material 

genético e que esse risco pode ocasionar doenças neoplásicas surgindo assim à 

necessidade do uso de biomarcadores para o biomonitoramento dos possíveis 

danos ao DNA (PASTOR et. al., 2001; GARAJ-VRHOVAC; ZELJEZIC, 2002; 

VUYYURI, et. al., 2006; CHAVES, 2007). 

Portanto, essa situação caracteriza uma condição de risco de exposição 

múltipla dos agentes de saúde que atuam nesses programas e campanhas, 

aplicando pesticidas no ambiente e em áreas domiciliares. A intensa utilização de 

pesticidas representa um grave problema de saúde pública nos países em 

desenvolvimento, refletido nos inúmeros casos de intoxicações relatados sendo 

utilizados, principalmente, na lavoura e no combate a endemias, como o controle da 

dengue, febre amarela e doença de Chagas (BARTH & BIAZON, 2010). 

 

2. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS INSETICIDAS  
 

Os inseticidas são as substâncias mais empregadas nas áreas agrícolas 

e em programas de saúde pública, para o controle de vetores que transmitem 
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doenças. Os organofosforados e carbamatos representam a principal classe de 

inseticidas envolvidos nos casos de intoxicação.  

De acordo com a EPA (Environmental Protection Agency), os principais 

grupos de pesticidas são os organoclorados, organofosforados, carbamatos e 

piretróides (NEVES, 2010). São classificados quanto aos tipos de organismos que 

controlam, à toxicidade das substâncias e quanto aos grupos químicos aos quais 

pertencem (GILMAN, 2006). Esta classificação é fundamental para o conhecimento 

da toxicidade de um produto, do ponto de vista dos seus efeitos agudos, e a 

distinção entre estes produtos tem por base as propriedades químicas do pesticida 

e/ou a derivação de um método de produção comum evidenciando seu grupo-alvo, 

características físico-químicas bem como alguns dos efeitos nocivos que podem 

provocar (NEVES, 2010; CHAVES, 2007). Existem duas classificações:  

• Ministério da Saúde – MS/Brasil: baseada na DL50 oral formulações 

líquidas e sólidas (Quadro 1).  

• Organização Mundial da Saúde – OMS: baseada na DL50 em ratos, e 

dérmica, por mg/kg de peso, das formulações líquidas e sólidas (Quadro 2). 

Quadro 1. Classificação toxicológica do MS – BR  

Formulação DL50 Oral (mg/kg) 

Classe Toxicidade Líquida Sólida 

 Altamente tóxico ≤ 200 ≤ 100 

I Medianamente tóxico 200 – 2.000 100 – 500 

I 
Pouco tóxico 2.000 – 6.000 500 – 2.000 

V 
Praticamente não tóxico >6.000 >2.000 
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Quadro 2. Classificação toxicológica da OMS  (mg/kg de peso) 

Classe Toxicidade 
Oral Dérmica 

Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos 

Ia Extremamente tóxico 5 ou 20 ou 10 ou 
40 ou 

menos 

Ib Altamente tóxico 5 – 50 20 – 200 10 – 100 40 – 400 

II Moderadamente tóxico 50 - 200 - 100 - 40 – 4.000 

III Levemente tóxico >500 >2.000 >1.000 >4.000 

 

 

A equivalência entre a “Dose letal 50” (DL50) em animais com a 

quantidade suficiente para matar um adulto de 70kg está demonstrada (Quadro 3). 

 
 
Quadro 3. Equivalência DL50 entre animais experimentais e dose letal para 

o homem 

DL50 Oral 
Animais de laboratório (mg/kg) 

Dose Letal Provável Humanos (mg/kg) 

<1 Algumas gotas 

1 - 50 1 colher de chá 

50 – 500 30g ou 30mL 

0,5 – 5g 500g ou 500 mL 

5g – 15g 1kg ou 1 L 

>15g >1kg ou 1L 
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Os agrotóxicos obedecem à seguinte distribuição química (LARINI, 1997): 

• organofosforados: ésteres derivados do ácido fosfórico são 

lipossolúveis, não cumulativos no organismo, persistem no ambiente de uma a doze 

semanas, degradam-se por hidrólise e são comumente empregados como inseticida 

e acaricida; 

• carbamatos: ésteres do ácido carbâmico, lipossolúveis, pouco solúveis 

na água. Por apresentarem maior instabilidade que os organofosforados, são menos 

persistentes no organismo e no meio ambiente e são empregados como inseticida, 

fungicida, herbicida e nematicidas; 

• piretróides: ésteres derivados do ácido crisantêmico, não se 

acumulam no organismo, apresentam baixa lipossolubilidade e degradam-se 

rapidamente no meio ambiente. Empregados geralmente como inseticidas 

começaram a ser utilizados mais intensamente na década de 80, substituindo os 

organofosforados no controle de pragas e doenças agrícolas; 

• organoclorados: possuem estrutura cíclica, orgânica, com cloro na 

molécula, lipossolúveis, cumulativos na cadeia alimentar e no organismo, altamente 

persistentes à degradação ambiental, permanecendo no solo em média de dois a 

cinco anos. Estão proibidos no Brasil desde 1985 devido, aos seus efeitos 

cumulativos e à sua persistência no ambiente, e aos graves efeitos sobre a saúde 

humana. Estudos demonstraram que muitos produtos pertencentes a esta classe 

são carcinogênicos; 

• outros: dietilditiocarbamatos, bipiridilos, cumarinas, brometo de metila 

etc. 

 
2.1  Organofosforados 

Os organofosforados são ésteres de ácido fosfórico e de seus derivados, 

possuem boas propriedades de solubilidade em lipídeos além de fácil distribuição 

pelos tecidos orgânicos, sendo capazes de ultrapassar as barreiras placentária e 

hematoencefálica (ECOBICHON, 1996). Esses compostos têm como característica 

farmacológica a ação de inibir enzimas com atividade esterásica, mais 

especificamente a acetilcolinesterase. Essa inibição gera um acumulo de acetilcolina 

nas terminações nervosas, provocando uma alteração no funcionamento do impulso 
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nervoso (FERNÁNDEZ; MANCIPE; FERNÁNDEZ, 2010). Os OF são compostos 

químicos que possuem um átomo de fósforo (Figura 1) em sua estrutura.  

Figura 1: Estrutura química geral dos inseticidas organofosforados e 

alguns compostos dessa classe.  

 
Fonte: CHAMBERS et. al., (2001). 

 

Na Alemanha, em 1937 Schrader, enquanto trabalhava na fabrica da 

Bayer, passou a observar as suas qualidades como inseticidas. Em menos de dez 

anos, chegou ao desenvolvimento de outras moléculas para a proteção das plantas 

(FARIA, 2009 apud, CASIDA e QUISTAD, 1998). Estes compostos passaram a ser 

os pesticidas mais utilizados no mundo e deste a década de 70, o seu consumo tem 

aumentado drasticamente, assim como, os relatos de casos de intoxicações em 

função de exposição aguda, crônica e até mesmo a baixas doses (BARTH & 

BIAZON, 2010). Devido às suas propriedades, inativam as enzimas 

acetilcolinesterase plasmática e eritrocitária, causando elevação nos níveis de 

acetilcolina, levando a uma síndrome colinérgica aguda, com o surgimento de sinais 

e sintomas muscarínicos, nicotínicos e no Sistema Nervoso Central (SNC), sendo 



24 
 

estas manifestações dependentes da dose e da via de exposição envolvidas na 

ocorrência (FISHEL, 2002). 

Devido à sua lipossolubilidade, os compostos organofosforados são 

absorvidos pelo organismo por via cutânea, respiratória e digestiva. A via respiratória 

e a cutânea são as formas mais comuns nos casos acidentais, principalmente 

quando as normas de segurança para proteção individual não são observadas. A via 

digestiva é mais comum nos casos de tentativa de suicídio, ingestão de água e 

alimentos contaminados. Após serem absorvidos, os OF se distribuem por todos os 

tecidos, inclusive Sistema Nervoso Central (SNC), uma vez que atravessam a 

barreira hematoencefálica. Altas concentrações são observadas nos rins e no fígado 

(ANDRADE, 2001 apud BARTH & BIAZON, 2010). 

Os organofosforados, dependendo de sua solubilidade nos tecidos, vão 

desenvolver mais prontamente ou tardiamente os sinais clínicos da intoxicação. 

Assim, por exemplo, por inalação de vapores do produto no ambiente os primeiros 

sintomas aparecem em poucos minutos, enquanto que pela ingestão oral ou 

exposição dérmica pode haver um aparecimento tardio dos sintomas. Se ocorrer 

uma exposição cutânea localizada, o efeito tende a se restringir a área exposta, 

sendo a reação exacerbada se houver lesão cutânea ou dermatite. Exemplo: 

sudorese intensa e miofasciculações localizadas no membro afetado; visão borrada 

e miose do olho exposto; ou sibilância e tosse no caso de exposição pulmonar de 

pequenas quantidades (CALDAS, 2000). 

Também são descritos na literatura sinais e sintomas tardios e 

intermediários, após intoxicação aguda por estes inseticidas, como a síndrome 

neurotóxica intermediária, caracterizada pela fraqueza muscular acentuada dos 

músculos da respiração e do pescoço, e a síndrome neurotóxica tardia, que se 

configura por uma polineuropatia tardia, assinalada por fraqueza muscular dos 

membros superiores e inferiores, seguida por hipertonia e anormalidades dos 

reflexos. Isso demonstra a gravidade destas ocorrências mesmo após um longo 

período da intoxicação (SILVA, 2004 apud OLIVEIRA & BURIOLA, 2009). 
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Intoxicações agudas ou uma exposição longa a organofosforados deixam 

sequelas neurocomportamentais que podem evoluir para um quadro de depressão. 

Esse quadro, aliado a uma série de problemas econômicos e sociais, poderia levar 

ao suicídio. As lesões causadas ao cérebro pelos organofosforados podem deixar 

sequelas como apatia, irritabilidade, perda de concentração e memória; problemas 

que podem evoluir para depressão e chegar ao suicídio (GIRALDI, 2002). 

Entre os anos de 1996 a 2001 foram registrados no SINITOX um total de 

438.889 casos de intoxicações sendo que 34.783 (7,92%) foram classificados como 

de origem ocupacional. Das intoxicações ocupacionais, 11.453 (32,9%) foram 

registradas como causadas por agrotóxicos e afins, incluindo produtos veterinários, 

raticidas, domissanitários e agrotóxicos de uso agrícolas ou domésticos (CHAVES, 

2007 apud BENNATTO, 2002; BRASIL, 1996 a 2001). 

Dados do Ministério da Saúde mostraram que em 2004 ocorreram 18.904 

casos de intoxicações por agrotóxicos, dos quais 1.892 (10,25%) foram notificados 

(SINITOX, 2004). 

 
3. INTOXICAÇÃO POR OSGANOFOSFORADOS 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a cada ano ocorra 

cerca de 3.000.000 casos de intoxicação aguda por pesticidas, com 220.000 óbitos 

(KÖRBES et. al., 2010). Segundo Taylor (2003), a cada 4 horas morre um 

trabalhador agrícola nos países em desenvolvimento por intoxicação por agrotóxicos 

e de acordo com a Organização Internacional das Uniões de Consumidores, o grupo 

de produtos envolvido na maior parte das intoxicações é a dos organofosforados. 

De acordo com dados do Serviço Integrado de Informação Tóxico-

Farmacológica do Ministério da Saúde (SINITOX) em 2001, foram registrados 5384 

casos de intoxicação provocados por agrotóxicos no país, correspondendo a 7,1% 

do total das intoxicações. Estes dados refletem parcialmente a realidade do país, 

pois segundo o Ministério da Saúde, para cada evento de intoxicação por agrotóxico 

notificado existem cinquenta não notificados (PIRES; CALDAS; RECENA, 2005). 
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No período de 1999 a 2009, foram notificados pelo SINITOX (Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – Ministério da Saúde/FIOCRUZ), 

cerca de 62 mil intoxicações, por volta de 5.600 intoxicações por ano no país, o que 

equivale a uma média de 15,5 intoxicações diárias, ou uma a cada 90 minutos. Além 

disso, há certa dificuldade na disponibilidade de dados para todos os anos do 

período na região Norte, do estado do Amazonas; na região Nordeste, dos estados 

do Piauí, Bahia, Sergipe e Pernambuco (BOMBARDI, 2011).  

 

4. AGENTES DE ENDEMIAS 
O Agente de Combate a Endemias (ACE) é o profissional que desenvolve 

atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde em 

conformidades com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente 

da federação (BRASIL, 2010). 

Os agentes sanitaristas representam a categoria mais exposta aos efeitos 

dos inseticidas nas campanhas antivetoriais, pois a exposição se dá desde o 

preparo da calda até a aplicação nas áreas intra ou peridomiciliares. Os servidores 

podem absorver esses produtos pelas vias dérmica e aérea, principalmente entre 

aqueles que realizam nebulização. Fatores como falta de equipamentos de proteção 

individual (EPI) ou desconhecimento da forma correta de manipulação de cada 

produto aumentam os riscos de intoxicação (LIMA, 2009). 

A atividade do trabalho associada ao uso dos agrotóxicos, como acontece 

com os Agentes de Saúde, pode potencializar problemas ambientais e de saúde 

com impactos muitas vezes irreversíveis e, trazer desdobramentos como a redução 

da diversidade da vida e novas formas de adoecer. Torna-se fundamental, como 

assinala Pacheco-Ferreira (2003), a compreensão do caráter histórico e social da 

doença considerando as particularidades das populações a serem estudadas. Esta 

questão aponta para a necessidade de instrumentos metodológicos que recuperem 

“a noção de território e de territorialidade como importante dimensão na reinvenção, 

cotidianamente, da cultura e dos saberes das populações a serem estudadas” 

(PACHECO-FERREIRA, 2003, p. 316). 
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O desenvolvimento de qualquer atividade que envolva a manipulação de 

substâncias neurotóxicas, mesmo que em baixas quantidades, requer cuidados com 

a saúde dos trabalhadores, desde a contratação, realizando-se os exames 

admissionais e treinamentos adequados, assim como os monitoramentos 

ambientais, biológicos e clínicos periódicos, atendendo normas estabelecidas pelos 

Ministérios da Saúde e do Trabalho (HAIKEL, 2005). 

A sintomatologia da intoxicação por longos períodos de exposição vai 

depender da suscetibilidade individual, das vias de absorção e da toxidade do 

agente. Em inúmeros casos as queixas não são imediatas, mas alguns estudos 

apontam a existência de efeitos adversos para a saúde dos trabalhadores, com 

perdas auditivas por exposições aos pesticidas e a ruídos (TEIXEIRA, 2000). 
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1. A PERCEPÇÃO DE RISCO E EFEITOS À SAÚDE (ASPECTOS CLÍNICOS E 
TOXICOLÓGICOS) 
 
1.1 Percepção de Risco 

“Risco”, segundo a Sociedade de Análise de Risco (SRA), é a 

probabilidade de ocorrência de um efeito não desejável para a vida humana, a 

saúde, ao meio ambiente e ao sistema produtivo (OLIVEIRA, 2005). Em 

epidemiologia o conceito de “risco” é aplicado à ocorrência de agravos à saúde em 

populações sob influência de determinantes, segundo variáveis de tempo, lugar e 

pessoa (ALMEIDA FILHO, 1992 apud OLIVEIRA, 2005). 

Reconhecer a percepção do risco e avaliá-los, identificá-los, avaliá-los e 

caracterizá-los (determinar a relação dose-resposta e o efeito tóxicoa) são dever e 

responsabilidade dos empregadores, gerentes, coordenadores e trabalhadores, de 

acordo com a sua área de atuação ocupacional. Esse reconhecimento é decisivo 

para a prevenção de doenças ocupacionais (BEDOR, 2008; REBELO, 2007; IPCS, 

1999).  

O termo “exposição” se refere aos condicionantes externos aos indivíduos 

e populações como elementos físicos, químicos, biológicos, situação sócio 

econômica, cultural e política. Nessa relação, os fatores genéticos, bem como outros 

atributos pessoais são variáveis independentes e os externos são variáveis 

dependentes (ARMSTRONG; WHITE; SARACCI, 1992 apud RIBEIRO; WUNSH 

FILHO, 2004). 

 

 

_____________ 

a A relação dose resposta é conceituada como o aumento do percentual de indivíduos 

que manifestam um determinado efeito ao aumento da dose. A relação dose-efeito é a presença ou 

aumento de um determinado efeito em um individuo isolado ou grupo ao aumento da dose.  
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Um conceito também importante é o de vulnerabilidade assim descrito. A 

vulnerabilidade de um indivíduo a um determinado agravo é determinada por uma 

série de circunstâncias, que podem ser ordenadas em três ordens de fatores: 

1)fatores que dependem diretamente das ações individuais, configurando o 

comportamento do indivíduo, a partir de um determinado grau de consciência que 

ele manifesta; 2)fatores que dizem respeito às ações comandadas pelo poder 

público, iniciativa privada e agências da sociedade civil, no sentido de diminuir as 

chances de ocorrência do agravo, e 3) um conjunto de fatores sociais, que dizem 

respeito à estrutura disponível de acesso a informações, financiamentos, serviços, 

bens culturais, liberdade de expressão, etc. (SEFFNER, 2008). 

1.2  Efeitos à Saúde: Aspectos Clínicos e Toxicológicos 
 
1.2.1 Biotransformação e distribuição 

Os organofosforados devido à sua lipossolubilidade e volatilidade são 

absorvidos pela pele, por ingestão ou por inalação. Essas características fazem com 

que passem mais facilmente pelas barreiras biológicas e facilitam sua inalação 

(FERNÁNDEZ; MANCIPE; FERNÁNDEZ, 2010). Seguindo sua rota especifica de 

exposição, a substancia tóxica ingressa no organismo até atingir o órgão alvo no 

qual ocasionará dano (SANTOS, 2009; REBELO, 2007). 

A absorção cutânea é a via principal de penetração nas intoxicações 

ocupacionais, nos indivíduos que aplicam produtos sob a forma de pulverização ou 

aqueles que lidam nas plantações após a aplicação dos produtos para fazer colheita. 

A absorção por via respiratória ocorre principalmente em indivíduos que trabalham 

na pulverização, operando o equipamento contra o vento sem usar máscaras de 

proteção. A inalação também ocorre no uso doméstico, sob a forma de aerossóis, 

como são normalmente empregados estes inseticidas.  

Após absorvidos são distribuídos aos tecidos do organismo 

principalmente SNC (BARTH; BIAZON, 2012). São metabolizados principalmente no 

fígado. Uma vez que entram no organismo tem uma meia vida no plasma e um 

elevado volume de distribuição nos tecidos, são metabolizados por uma série de 
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enzimas (esterases, enzimas microssomais, transferases) fundamentalmente em no 

fígado, sofrendo uma serie de transformações químicas. Estas transformações 

tendem a aumentar a hidrossolubilidade do inseticida e consequentemente facilitam 

a sua excreção, a nível renal (FERNÁNDEZ; MANCIPE; FERNÁNDEZ, 2010; 

MATOS et. al, 2002). 

1.2.2 Mecanismo de ação dos Organofosforados 

O mecanismo de ação dos OF se processa através da inibição 

enzimática, especificamente a AChE nas sinapses químicas e nas membranas dos 
eritrócitos e a BChE no plasma (Figuras 2 e 3). A inibição da AChE leva ao acúmulo 

de acetilcolina nas terminações nervosas, pois esta enzima realiza hidrólise da 

acetilcolina produzindo colina e ácido acético. Esta inibição ocorre devido à ligação 

covalente do organofosforado nas colinesterases, que resulta na fosforilação da 

enzima e, devido a essa ligação estável ocorre o comprometimento enzimático em 

caráter permanente, piorando o prognóstico do paciente. Neste caso, na ausência 

de tratamento específico, ocorre o envelhecimento da AChE fosforilada por perda do 

grupamento alquila, o que torna a ligação irreversível depois de 48horas de 

intoxicação (ALONZO; CORRÊA, 2008). 

Figura 2. Mecanismo de ação dos organofosforados. 

 

Fonte:http://www.atsdr.cdc.gov/csem/cholinesterase/images/acetylcholinesterase.png. 

Acesso: 05.05.2012.  
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Figura 3. Mecanismo de ação dos organofosforados. 

 

Fonte:http://www.cnsforum.com/content/pictures/imagebank/hirespng/rcpt_sys_ACH_esteras

e.png. Acesso: 05.05.2012. 
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1.2.3 Sinais e sintomas de intoxicação  

A intoxicação por inibidores da colinesterase têm um quadro clínico 

característico de hiperestimulação colinérgica que podem gerar três quadros 

clínicos: intoxicação aguda, intoxicação sub-crônica e uma neurotoxicidade tardia ou 

crônica (FERNÁNDEZ; MANCIPE; FERNÁNDEZ, 2010).  

Nos quadros de intoxicação aguda são gerados um conjunto de sinais e 

sintomas denominados síndrome parassimpaticomimética, muscarínica ou 

colinérgica. Nessa síndrome a excessiva estimulação dos receptores de acetilcolina, 

é caracteriza principalmente por perda do estado de consciência, debilidade 

muscular e excessiva atividade secretora (FERNÁNDEZ; MANCIPE; FERNÁNDEZ, 

2010; CHAVES, 2007).  

As ações da acetilcolina são interrompidas pelas ações da 

acetilcolinesterase pós-sinaptica ligada à membrana. A inibição dessa enzima por 

esses agentes resulta no prolongamento da presença de acetilcolina em seu 

receptor, acarretando ampla gama de efeitos sistêmicos. Baixos níveis de exposição 

estão associados com salivação, lacrimejamento e micção/defecação involuntárias 

(BISHOP et. al., 2010). Níveis mais elevados de exposição resultam em 

manifestações centrais incluem confusão, ataxia, diminuição de reflexos, 

convulsões, coma e paralisia no centro respiratório. A evolução fatal decorre de 

insuficiência respiratória, produzida pelo conjunto de ações muscarínicas nos 

brônquios, nicotínicas na placa motora e centrais. A morte sobrevém em tempo que 

varia de 5 minutos até 24 horas, dependendo da dose, via de exposição e outros 

fatores. A intoxicação é tratada com medidas gerais, anticolinérgicos (atropina) e 

regeneradores da AChE (oximas) (FUCHS; WANNMACHER, 2010). O resumo dos 

quadros clínicos da intoxicação aguda e seus efeitos muscarínicos, nicotínicos e no 
sistema nervoso central estão descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Manifestações clínicas da intoxicação aguda por organofosforados 

Manifestações 
muscarínicas 

Manifestações 
nicotínicas 

Manifestações no 
Sistema Nervoso 

Central 

Diarréia 
Vômito 
Diarreia 

Tremores 

Mialgias 

Nível alterado de 

consciência com fracasso 

respiratório 

Incontinência Urinária 
Bradicardia 

Lacrimejamento 
Miose 

Broncoconstricção 
Salivação 

Fraqueza de músculo 

com cansaço respiratório 

Hipertensão 

Taquicardia 

Ataques apopléticos 

Cefaleia 

Depressão 

Ansiedade 

Confusão 

Irritabilidade 

Convulsões 

Fonte: Adaptado de FERNÁNDEZ; MANCIPE; FERNÁNDEZ, 2010; Ardema et. al., 

2008. 

 

A intoxicação subcrônica aparece posterior aos efeitos agudos, 24 - 48 

horas depois da exposição, mas antes da neuropatia retardada; se caracteriza por 

debilidade dos músculos próximos das extremidades, flexores do pescoço, língua, 

faringe e músculos respiratórios, com comprometimento da função respiratória, 

diminuição ou ausência dos reflexos miotendinosos e envolvimento de nervos 

cranianos (principalmente o sexto) (FERNÁNDEZ; MANCIPE; FERNÁNDEZ, 2010).  

Quanto aos efeitos crônicos, é difícil atribuí-los a um único produto, pois 

os estudos mostram que as exposições crônicas envolvem uma mistura de várias 

substâncias, em concentrações e intensidade de aplicações bastante variáveis. Há 

evidência sobre a associação entre exposição crônica a organofosforados e a 

aparição de sintomas como desordens de personalidade e psiquiátricas (psicoses, 

ansiedade, depressão, alucinações e agressividade) (FERNÁNDEZ; MANCIPE; 
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FERNÁNDEZ, 2010). A neurotoxicidade retardada (paralisia de nervos motores), 

parkinsonismo, reflexos diminuídos, redução da concentração, diminuição da 

memória, polineuropatias, depressão da medula óssea e anemia aplástica, com 

possível risco de desenvolvimento subsequente de leucemia são relatados por 

AGAPEJEV et. al., (1986). 

 
2 EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL 
2.1 Ambiente ocupacional 

 

As substancias químicas presentes no ambiente ocupacional são 

substancias mutáveis, provenientes de diferentes origens, que de forma isolada ou 

associada a outros componentes, representam graus variáveis de riscos aos 

indivíduos expostos. Para esta população o risco está associado principalmente à 

exposição a substâncias tóxicas, porém para que ocorra o risco é fundamental uma 

exposição e que essa exposição represente perigo à saúde. Para isso, deve estar 

sujeita a uma avaliação de risco ambiental e biológica que possibilitem a 

compreensão do binômio dose-efeito (NEVES, 2010).   

O risco ocupacional pode ser definido como a probabilidade de ocorrer 

acidente ou doença na realização de atividades no trabalho, representando ou 

possibilitando perigo à saúde do trabalhador. No tocante a saúde e segurança no 

trabalho, o risco também pode ser identificado em determinados fatores ambientais 

que possam causar danos, doenças ou acidentes aos trabalhadores. O Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) consolidou as Leis Trabalhistas através de sua Portaria 

3214 de 08 de junho de 1978, aprovando as Normas Regulamentadoras (NR), que 

fornecem orientações à medicina e segurança no trabalho no Brasil. 

Avaliar o risco representa uma análise quantitativa e qualitativa dos 

efeitos adversos à saúde de uma população; isso só é possível através da 

caracterização do ambiente ocupacional, e por meio da avaliação da exposição 

(estimativa da magnitude, frequência, e período da exposição, rota e via de 

exposição), pela avaliação toxicológica (ocorrência de efeitos adversos à saúde) e 

pela característica do risco (tolerável ou intolerável). Sendo um risco caracterizado 
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como não aceitável deve-se buscar reduzir a concentração dos contaminantes a 

níveis toleráveis (SANTOS, 2009; REIS, 2004). A exposição a substâncias 

consideradas como estressoras trazem efeitos deletérios sobre a saúde e devem ser 

considerados como de significância para a saúde pública devido aos riscos de 

doenças crônicas, incluindo o câncer e as doenças neurodegenerativas (O’BRIEN 

et. al., 2006).  

A via de exposição aos agentes para a população em geral é dependente 

da ingestão oral, em contrapartida, a exposição ocupacional é decorrente 

principalmente da inalação e/ou exposição dérmica (NEVES, 2010). No ambiente 

ocupacional, os vapores de partículas de aerossóis gerados ocasionam irritação nas 

vias respiratórias e em contato com a pele causam ressecamento e irritação 

(CORRÊA et. al., 2009). Para isso programas de prevenção de risco ocupacional 

devem ser estabelecidos juntamente com a caracterização da exposição ambiental, 

e a vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a agentes químicos deve ser 

baseada na monitorização ambiental e biológica (PRISTA; UVA, 2006).  

A exposição não ocupacional é um fator significante, que deve ser 

analisado, como os hábitos de consumo, etilismo, tabagismo, drogas ilícitas e 

medicamentos, assim como a dieta (KOHATSU et. al., 2007). 

Os organofosforados têm importância tanto pelo volume de sua utilização, 

quanto pela elevada toxidade, sendo responsáveis por 80% das intoxicações agudas 

registradas no mundo, tornando-as mais visadas para elaboração de programas de 

vigilância epidemiológica (CHAVES, 2007; BONATO, 2007; FERNÁNDEZ; 

MANCIPE; FERNÁNDEZ, 2010). Caracterizam-se, ainda, por serem inibidores da 

enzima acetilcolinesterase, importante indicador biológico de exposição. A análise 

de sangue dos trabalhadores com suspeita de intoxicação facilita o diagnóstico de 

intoxicação, principalmente relacionado como quadros agudos (CHAVES, 2011; 

PASIANI, 2012). 
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3 EXPOSIÇÃO COMBINADA 

A intoxicação pela combinação de agentes de risco pode ser muito mais 

grave do que aquela vista simplesmente pelo ângulo da intoxicação por um agente 

específico visto que, os riscos químicos relacionados com a segurança e a saúde no 

trabalho constituem um importante e útil passo nas previsões e reduções do seu 

impacto na saúde e na segurança dos trabalhadores (OSHA, 2009). Os efeitos que 

podem resultar de exposição a dois ou mais agentes químicos ou outros (fatores de 

risco) ao mesmo tempo podem ser bastante variados.  

A exposição à combinação de organofosforados e piretróides pode ser 

responsável pela ocorrência da perda auditiva periférica, independemente da 

exposição ao ruído (TEIXEIRA et. al., 2003). Essa exposição por muitas vezes ao 

longo de anos leva o trabalhador a desenvolver sintomas também combinados que 

podem ser confundidos com outras patologias incluindo erros de diagnósticos e 

tratamentos inadequados (BONATO, 2007; WALTER, et. al., 2003). 

Outro ponto importante é o sinergismo, onde o efeito da exposição 

combinada é maior do que os efeitos individuais previstos. Para Augusto et. al., 

(2012), estudos em trabalhadores desenvolvendo atividades com tolueno e 

exposição ocupacional ao ruído desencadearam um sinergismo envolvendo o 

sistema auditivo. O EPN, um inseticida fosforado, por exemplo, aumenta a 

toxicidade do malation que é outro inseticida (OGA, 2003). Outros fatores como a 

temperatura elevada e a alta umidade podem interferir na absorção dos 

organofosforados, modificando a toxicocinética e toxicidade de forma cutânea, 

devido ao aumento da taxa de respiração, da frequência e do fluxo sanguíneo para 

os tecidos (ATHANASOPOULOS; KYRIAKIDIS; STAVROPOULOS, 2004).  

Em seus estudos Ramos (2009), relaciona o surgimento de cânceres a 

agentes etiológicos ambientais ou hereditários (mutações espontâneas, substâncias 

químicas, vírus, radiações ionizantes e bactérias). Segundo Mazon e Steff (2012), a 

exposição contínua e cumulativa é um fator de potencialização de risco para o 

desenvolvimento do câncer.  
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1. SAÚDE PÚBLICA NA PERSPECTIVA DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

A Carta Constituinte (BRASIL, 1988) estabelece parâmetros legais para a 

constituição do campo saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS). Seu 

artigo 200 estabelece a ampliação do atendimento do SUS para além da intervenção 

no corpo ou suas partes; evolui para a intervenção nas causas e, inclusive, nos 

ambientes de trabalho, como verificado no inciso II “executar as ações de vigilância 

sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador” e no inciso VIII 

“colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho”. 

No final de 1990, em cumprimento a Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 

1990b), que delega ao SUS a revisão periódica da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, foi editada a nova Lista de Doenças 

Relacionadas ao Trabalho (BRASIL, 1999). Ressalta-se que, ao estabelecer a 

relação entre doenças e trabalho num conceito mais amplo e prever a sua revisão 

anualmente com vistas à inclusão de novas doenças, propiciou um avanço para 

novas práticas e políticas no campo saúde do trabalhador. 

Em relação às Diretrizes 2012 publicadas pelo INCA, neoplasias 

relacionadas ao trabalho têm grande potencial de prevenção, pois o controle das 

exposições cancerígenas ocupacionais é menos dependente de decisões individuais 

e pode ser garantido pela vigilância e pelas intervenções nos ambientes de trabalho 

(WÜNSCH FILHO, 2012).  

A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador tem entre 

seus componentes 201 Centros Estaduais e Regionais de Referência em Saúde do 

Trabalhador (Cerest) e uma rede sentinela de mais de 3.500 serviços médicos e 

ambulatoriais de média e alta complexidade responsáveis por diagnosticar os 

acidentes e doenças relacionados ao trabalho e por registrá-los no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET). Uma das diretrizes da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, a Renast responde pela 

execução de ações de promoção, preventivas, curativas e de reabilitação à saúde 

do trabalhador brasileiro. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25085&janela=1
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A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, Renast, foi 

criada em 2002, por meio da Portaria no 1.679/GM, com objetivo de disseminar 

ações de saúde do trabalhador, articuladas às demais redes do Sistema Único de 

Saúde, SUS. Está composto por 201 Centros Estaduais e Regionais de Referência 

em Saúde do Trabalhador (Cerest) e uma rede sentinela de mais de 3.500 serviços 

médicos e ambulatoriais de média e alta complexidade responsáveis por 

diagnosticar os acidentes e doenças relacionados ao trabalho e por registrá-los no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET) (BRASIL, 2013). 

Com a definição da Política Nacional de Saúde do Trabalhador em 2005 (BRASIL, 

2005), a Renast passou a ser a principal estratégia da responsabilidade da Área 

Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, hoje Coordenação Geral 

da Saúde do Trabalhador, CGSAT (BRASIL, 2009). A participação política de 

trabalhadores é responsável pelas definições de incentivo, tanto econômicos como 

ideológicos, do Ministério da Saúde (MS) para implantação concreta dessa área do 

conhecimento e de intervenção, a qual passa a ter condições concretas de ser 

efetivada a partir da publicação da Portaria 1679/2002 (BRASIL, 2002), que 

normatiza a “habilitação” e o convênio entre os municípios, o Estado e o MS para a 

implantação dos Centros de Referências de Saúde do Trabalhador (CEREST) em 

âmbito regional (LOURENÇO; BERTANI, 2007). 

De acordo com Chaves (2007), os Programas de Saúde do Trabalhador 

na rede de serviços de saúde concentram-se no modelo assistencial ao privilegiar as 

ações de saúde do trabalhador na atenção primária, sob a orientação técnica dos 

Centros de Referências de Saúde do Trabalhador (CEREST) e de outras instituições 

do Sistema de Saúde, que devem garantir uma rede eficiente de referência e contra 

referência, articulada com as ações das vigilâncias epidemiológica e sanitária, e 

programas de atenção a grupos específicos, como mulher, adolescentes, idosos, ou 

organizados por problemas. 
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1. BIOMONITORAMENTO COMO FORMA DE PREVENÇÃO  

A monitorização biológica adicionou a avaliação da toxicidade os 

mecanismos de metabolização e feitos químicos, incluindo nessa analise a 

ocorrência das variações individuais como a taxa de absorção, o metabolismo, a 

distribuição pelo corpo e a forma de excreção do composto químico (NEVES, 2010).  

O agente químico é uma substancia com alta capacidade de interação 

com o organismo, por consequência, muitos parâmetros biológicos tornam-se 

alterados, estes parâmetros devem ser quantificados através de biomarcadores ou 

indicadores biológicos. Assim entende-se como biomarcador qualquer substância, 

produto de biotransformação ou alteração bioquímica precoce, que avalie, em 

tecidos, fluídos biológicos ou ar exalado, a intensidade da exposição e o risco à 

saúde e a quantificação do que de fato penetrou no organismo (RIBEIRO; FILHO, 

2004; AMORIM, 2003).  

Segundo Lima et. al., (2002), somente a monitorização do ambiente é 

insuficiente para se avaliar os riscos a que estão submetidas populações expostas a 

estes compostos, já que nem sempre é possível estabelecer associações diretas 

entre exposição e os efeitos nocivos. Isso se justifica pelo fato de que, indivíduos 

expostos à mesma concentração do mesmo xenobiótico podem responder de forma 

diferente, dadas suas características biológicas intrínsecas, portanto, no caso 

específico de exposição à OF, o monitoramento biológico representa um dos 

métodos mais adequados para avaliação quantitativa do perfil de exposição 

principalmente, porque seus efeitos são cumulativos, e vão se somando ao longo da 

idade podendo sofrer prejuízos ao seu material genético (ZACALAIN et. al., 2005; 

RIBEIRO e FILHO, 2004; LIMA et. al., 2002). Em seus estudos, Delft et. al., (1998) já 

mencionava que a monitorização biológica prevê variações individuais relacionadas 

à taxa de absorção, ao metabolismo, a distribuição pelo corpo e a excreção do 

agente químico.  

Os biomarcadores avaliam toxicidade patológica e alterações clínicas 

sendo, portanto, ferramentas para a confirmação de intoxicação aguda ou crônica da 

exposição individual ou de uma população exposta (AMORIM, 2003). Segundo Larini 
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(1997), os limites de tolerância (LT ou TLV) e as concentrações máximas 

permissíveis (CMP ou MAC) são valores utilizados como referencia para a proteção 

de indivíduos expostos ocupacionalmente a agentes físicos, químicos ou biológicos 
que podem provocar danos à saúde. Na Figura 4, uma apresentação desses 

biomarcadores segundo Farmer e Singh (2008).  

 

Figura 4. Caracterização dos biomarcadores de exposição ambiental a 
toxinas. 

 

Fonte: Adaptado de Farmer e Singh, (2008). 
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1.1  Biomarcadores de exposição 

Estes biomarcadores fornecem informação sobre a dose do tóxico a que o 

indivíduo foi exposto. São normalmente utilizados na previsão de riscos e permitem 

a inferir sobre a interação dose-resposta aquando da sua quantificação no 

organismo. Podem ser divididos em biomarcadores de dose interna e dose biológica 

efetiva: 

• Biomarcadores de dose interna: integram todas as vias de exposição 

ao estimar a quantidade do agente tóxico e/ou seus metabólitos nos fluídos 

biológicos. Não possibilita a detecção de dano tóxico no organismo, mas permite 

uma detecção de exposição ao xenobiótico (AMORIM, 2003).  

• Biomarcadores de dose biológica efetiva: possibilitam a quantificação 

do tóxico que interagiu efetivamente com locais-alvo como tecidos, células, ou 

macromoléculas (DNA e proteínas) do organismo e alterou a sua função fisiológica. 

Estes biomarcadores podem ser reparados ou podem levar ao desenvolvimento de 

doença clínica (BARR E NEEDHAM, 2002).  

1.2 Biomarcadores de susceptibilidade 

Os biomarcadores de susceptibilidade indicam as variáveis genéticas que 

condicionam a resposta do indivíduo a um agente tóxico. A susceptibilidade genética 

individual pode condicionar o efeito dos compostos químicos no organismo. Assim, 

estes biomarcadores indicam a capacidade inerente ou adquirida de um indivíduo de 

responder à exposição ao xenobiótico. Estas diferenças são predominantemente de 

origem genética, embora a ocorrência de alterações fisiológicas, a existência de 

medicação e a exposição concomitante a outros agentes ambientais possam 

influenciar a susceptibilidade individual a um agente externo (INSTITUTE FOR 

ENVIRONMENT AND HEALTH, 1996). 

1.3  Biomarcadores de efeito 
Estes marcadores refletem a interação entre os compostos tóxicos e os 

receptores biológicos do organismo.  Indicam modificações precoces, reversíveis ou 
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não, que precedem danos estruturais ou funcionais progressivos a nível molecular, 

celular e tecidual (PRISTA; UVA, 2006). São, por isso, considerados marcadores 

não específicos uma vez que não é possível associar diretamente o aparecimento 

destas modificações à causa que lhes deu origem. 

 

2. ESTUDO HEMATOLÓGICO E BIOQUÍMICO 
 
2.1  Estudo Hematológico 

Entre os exames necessários a investigação das intoxicações ressalta-se 

o hemograma que segundo Oliveira (2007), corresponde a um conjunto de testes 

laboratoriais que estabelece os aspectos quantitativos e qualitativos dos eritrócitos 

(eritrograma), dos leucócitos (leucograma) e das plaquetas (plaquetograma) no 

sangue: I - Eritrograma: inclui os testes laboratoriais que determinam o perfil 

hematológico da série vermelha no sangue periférico, É constituído por: contagem 

de eritrócitos ou hemácias (Hm); dosagem da hemoglobina (Hb); hematócrito (Ht); 

índices hematimétricos: volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular 

média (HCM), concentração da hemoglobina corpuscular média (CHCM); e 

avaliação da morfologia eritrocitária. II - Leucograma: engloba os testes laboratoriais 

que determinam o perfil hematológico da série branca (leucócitos) no sangue 

periférico e constitui-se de contagem global e da contagem diferencial de leucócitos, 

incluindo a análise das respectivas alterações hematológicas no sangue. É expresso 

no resultado pela forma leucocitária (com valores relativos e absolutos) de cada 

subtipo leucocitário. III - Plaquetograma: envolve a contagem de plaquetas, a 

avaliação da sua morfologia feita por microscopia e as determinações do volume 

plaquetário (VPM) e da variação entre os seus volumes (PDW).  

2.2  Estudo Bioquímico 
A avaliação bioquímica de trabalhadores expostos a contaminantes 

ambientais, também pode ser realizada através de dosagens como a de uréia, 

creatinina, alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), 

fosfatase alcalina (FAL), gama glutamiltransferase (GGT) e butirilcolinesterase 

(BChE), pois esses analitos são de grande importância pela possibilidade de 
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detecção de alterações patológicas quando encontradas em valores elevados ou 

diminuídos no sangue (RAMOS, 2009). 

A ureia e a creatinina são metabolitos nitrogenados não proteicos 

depurados do corpo através do rim após a filtração glomerular. As dosagens das 

concentrações plasmáticas e séricas desses metabolitos são usadas comumente 

como indicadores da função renal (BURTIS; ASHWOOD; BRUNS, 2008). A 

produção diária da creatinina depende da massa muscular diária de cada indivíduo 

(KANAAN, 2008). Da mesma forma vários fatores extra renais influenciam na 

concentração de uréia circulante, limitando sua validade como teste da função renal 

(BURTIS; ASHWOOD; BRUNS, 2008). 

As transaminases – ALT e AST – são enzimas que estão amplamente 

distribuídas através do corpo, elevando-se principalmente em casos de 

hepatopatias. A AST é encontrada principalmente no coração, fígado, músculo 

esquelético e no rim. A ALT é encontrada principalmente no fígado e no rim. A ALT é 

exclusivamente citoplasmática, enquanto que a AST está presente tanto no 

citoplasma quanto nas mitocôndrias (BURTIS; ASHWOOD; BRUNS, 2008). 

A GGT é uma enzima cuja atividade está elevada em todas as formas de 

doença hepática. É a enzima hepática mais sensível elevando-se precocemente e 

permanecendo por mais tempo que as outras enzimas. Sua atividade é maior nos 

casos de obstrução biliar intra-hepática ou pós-hepática (KANAAN, 2008). 

A atividade da FAL está presente na maioria dos órgãos do corpo estando 

especialmente associada a membranas e superfícies celulares localizadas na 

mucosa do intestino delgado e nos túbulos contorcidos proximais do rim, no osso, no 

fígado e na placenta. Embora a função metabólica exata da enzima não seja 

compreendida, parece que a FAL está associada com o transporte de lipídeos no 

intestino e com o processo de calcificação óssea (BURTIS; ASHWOOD; BRUNS, 

2008; WALLACH, 2011). 

 
2.3 Dosagens de Acetilcolinesterase 

 

As colinesterases são enzimas do grupo das hidrolases que catalizam a 

hidrólise dos ésteres da colina. Duas enzimas têm sido designadas como 

colinesterases: AChE que predomina nos eritrócitos, neurônios, gânglios do sistema 

nervoso autônomo e placas motoras terminais e a BChE que predomina no plasma, 
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fígado, neuroglias, pâncreas e paredes do tubo digestivo (SIQUEIRA; FERNÍCOLA; 

BORGES, 1978). 

 

Certas substâncias têm a propriedade de inibir estas enzimas como os 

inseticidas OF, que tanto inibem a colinesterase plasmática como a eritrocitária. 

Devido ao vasto emprego destes compostos, grande número de pessoas está 

ocupacionalmente expostas, tanto na sua fase de produção como na de aplicação 

(SIQUEIRA; FERNÍCOLA; BORGES, 1978). 

 

O controle laboratorial da exposição ocupacional é comumente realizado 

pela determinação da atividade colinesterásica no sangue dos trabalhadores, uma 

vez que a análise é simples e sensível, sendo empregada como um índice biológico 

satisfatório, pois sua variação é proporcional à intensidade e duração da exposição 

aos agentes anticolinesterásicos (SIQUEIRA; FERNÍCOLA; BORGES, 1978). 

 

3. GENOTOXICIDADE 
 
3.1 Teste de Micronúcleo 

Segundo Hoshi (2009), o teste de MN baseia-se no princípio de que estes 

são pequenas partículas de fragmentos acêntricos de cromossomos ou 

cromossomos inteiros, os quais permanecem na anáfase da divisão celular e não 

chegam ao final do ciclo. Após a telófase, estes fragmentos podem ou não ser 

incluídos no núcleo das células filhas formando simples ou múltiplos micronúcleos 

no citoplasma e correspondem ao que se denomina na hematologia de Corpúsculo 

de Howel Jolly. . É um pequeno núcleo separado do núcleo principal duma célula 

representando uma cromatina perdida, um dano estrutural do cromossomo 

(fragmentos acêntricos ou alvos mitóticos de cromossomos inteiros), representando 

um dano passado ou herdado por causa de um menor grau de uma divisão celular 
(FENECH, 2010) (Figura 5).   
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Figura 5. Formação de uma célula micronucleada contendo um fragmento 
de cromátide acêntrica. 

 

Fonte: Adaptado de Choy (2001). 

Indução do dano estrutural cromossômico na interfase (a), resultando na 

formação do fragmento da cromátide um centrômero (acêntrico) pode ser 

visualizado quando os cromossomos são condensados na metáfase fragment 

lacking da mitose (como está formado no ensaio de metáfase padronizado). (b) 

Rearranjo da membrana nuclear ao redor do fragmento da cromátide produz o 
micronúcleo (c) no que pode ser quantificado nas células irmãs formadas após a 

divisão. (d), Célula filha normal. (e), Célula filha micronucleada. 

Hodgson (2004) afirma que é muito utilizado como teste para estudo de 

compostos que causam quebras cromossômicas e ou que interfiram na capacidade 

mitótica da célula, funcionando como um biomarcador de efeito. 

O teste do micronúcleo foi previamente descrito por Schmid (SCHMID, 

1975). Os micronúcleos resultam de fragmentos acêntricos ou de cromossomos que 

se atrasam em relação aos demais em sua migração para os pólos da célula na 

anáfase, revelando assim a ação de agentes clastogênicos e aneugênicos 

(RABELLO-GAY et. al., 1991). A frequência de micronúcleos representa um índice 

composto de aberrações cromossômicas em uma determinada população celular 

tendo sido proposta sua utilização como teste de curta duração para avaliação do 

potencial genotóxico de agentes químicos e físicos (SCHMID, 1975). O Teste do 
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Micronúcleo pode ser aplicado com sucesso a quaisquer células humanas esfoliadas 

que possam ser facilmente obtidas, como as do tecido da mucosa bucal. Os 

micronúcleos podem ser identificados em qualquer tipo de célula, desde que esta 

tenha tido uma divisão celular após o evento mutagênico. Por isto, precisa-se fazer 

cultivo celular, ou usar células que estão se multiplicando constantemente, como 

medula óssea (HOLLAND et. al., 2008).  

Este teste permite a determinação de uma exposição a compostos 

genotóxicos, mas não possibilitam a determinação do tempo exato da exposição, por 

isso é considerado como um marcador de exposição de largo espectro ao longo da 

vida do indivíduo (NEVES, 2010).  

As alterações de mucosa bucal podem se utilizadas para expressar 

algumas gravidades patológicas ou como biomacardores para avaliar a progressão, 

e eficácia de intervenção preventiva de doenças, e a frequência de MN em estudos 

epidemiológicos.  A seguir a representação um esquema de corte transversal de 
tecido da cavidade oral de individuo saudável (Figura 6). 

Figura 6. Representação esquemática de uma seção transversal de Mucosa 
Bucal de Indivíduos sãos. Ilustrando as diferentes camadas de células e possíveis 
relações espaciais de vários tipos de células.  

 

Fonte: Adaptado de Migliore et.al (2011). 
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Apoptose é induzida por mutágenos tanto de natureza física quanto 

química, atuando como mecanismo de proteção do câncer eliminando células com 

danos genéticos. Sua ocorrência em níveis elevados pode ser evidência de insulto 

genotóxico e estaria relacionada à iniciação do processo de transformação maligna 

(TOLBERT et. al., 1992). 

Cariorréxes, cromatina condensada, cariólise e picnose, além de 

indicativas da morte celular por necrose estão relacionadas à queratinização, que 

acontece como resposta adaptativa a um dano celular em epitélios que normalmente 

não são queratinizados (SANTOS ROCHA, 2011 apud PINDBORG et. al., 1980). 

Necrose e queratinização são indicativas de citotoxicidade podendo estar 

associadas à promoção de câncer via estimulação da proliferação celular (TOLBERT 

et. al., 1992).  

 

3.2 Justificativa  

A Secretaria de Saúde do Estado não dispõe de dados suficientes sobre 

de informações acerca dos casos de intoxicações e das conseqüências da 

exposição aos organofosforados. Os agentes de endemias estão sujeitos aos riscos 

ocupacionais ocasionados por organofosforados, já que estão em contato 

diariamente com a mesma.  Diante do exposto, julga-se necessária a realização de 

um monitoramento a fim de identificar precocemente esses agravos, reduzindo, o 

custo social, a morbidade e mortalidade ligada ao uso de pesticidas. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Geral 

Realizar o biomonitoramento citogenético e laboratorial em agentes de 

endemias expostos a pesticidas organofosforados no município de Valença – PI.  

 

1.2 Específicos 

• Avaliar as possíveis alterações hematológicas por meio de testes 

hematológicos;  

• Avaliar as possíveis alterações bioquímicas através de marcadores 

renais, hepáticos; 

• Avaliar os níveis de colinesterase plasmática como marcador de 

exposição aos organofosforados; 

• Avaliar as possíveis alterações citogenéticas através do teste do 

micronúcleo em mucosa bucal. 
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1. METODOLOGIA 
 
1.1  Caracterização da Pesquisa 

 

1.1.1 Tipo da pesquisa  

Este estudo foi baseado em um modelo transversal quantitativo de 

investigação, delineado de forma a permitir que se obtenha uma avaliação clinica, 

epidemiológica e laboratorial dos agentes de endemias expostos a OF no município 

de Valença do Piauí.  

1.1.2 Cenário da pesquisa  

Os sujeitos da pesquisa pertencem ao município de Valença do Piauí 
(Figura 7), cidade inclusa na micro – região de igual nome, Centro-Norte do Estado 

do Piauí, a cerca de 210 km ao sul da capital, com acesso principal através da BR – 

316. A cidade possui 20.326 habitantes, distribuídos em um território de 1.335 km2 

(IBGE, 2010). A pesquisa foi realizada com agentes de endemias do Território Vale 

do Sambito, pertencente à Coordenação Regional de Saúde de Valença e do 

Território Entre Rios, da Coordenação Regional de Teresina. Estas regionais fazem 

parte da estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí 

(SESAPI), cuja estratégia consiste no fortalecimento da descentralização das ações 

da política estadual de saúde nos municípios da área de abrangência do território. 
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Figura 7. Município selecionado para realização da pesquisa. 

 

Fonte: Wikipédia, 2012. 

 

1.1.3 Aprovação da pesquisa  

A presente pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), credenciado pelo CONEP – Conselho 

Nacional de Saúde/MS, sob o número de protocolo nº 117/12 em 20 de abril de 2012 

(ANEXO A).  

O estudo foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinque (1964) 

e as revisões de Tóquio (1975), Veneza (1983), Hong Kong (1989), Soméster Oest 

(1996), e Edimburg (2000), assim como as regulamentações locais (resolução 

196/96 e 251/97 do CNS-MS). 
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1.2 Caracterização dos Grupos de Estudo  

 

No estado do Piauí, segundo a Secretaria de Saúde (SESAPI, 2011) 

existem aproximadamente 1.955 agentes de saúde trabalhando na área de 

endemias, dos quais aproximadamente 1.449 estão trabalhando com agrotóxicos da 

classe dos organofosforados no combate à dengue. O município de Valença do 

Piauí conta com 23 agentes de endemias trabalhando diretamente com os 

agrotóxicos em questão.  

Este estudo constou de dois grupos distintos: (1) grupo controle, com 23 

trabalhadores não expostos a organofosforados e (2) grupo exposto, com os 23 

trabalhadores expostos ocupacionalmente a organofosforados da cidade de 

Valença, totalizando 46 sujeitos da pesquisa. Os grupos envolvidos neste estudo 

apresentavam características idênticas excetuando-se a exposição ocupacional à 

organofosforados. 

1.3 Procedimentos com os Voluntários  

Inicialmente a mobilização dos trabalhadores foi feita em parceria com o 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). Em seguida foi 

realizada uma palestra de sensibilização visando esclarecer o problema que atinge 

os trabalhadores em decorrência do uso de OF e a consequente motivação para 

engajamento de todos na pesquisa.  

1.4 Variáveis do Estudo  

Neste estudo a variável principal investigada foram os possíveis efeitos 

tóxicos dos organofosforados. Dentre as variáveis secundárias destacam-se a idade 

dos trabalhadores e o tempo de exposição à OF no ambiente de trabalho.  

1.5 Protocolo Experimental  

Todos os procedimentos utilizados na pesquisa foram realizados tanto 

com os agentes de endemias expostos ocupacionalmente à OF quanto com 

trabalhadores não expostos que concordaram em participar da pesquisa através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Assim, fez-se o preenchimento 



57 
 

do questionário de saúde pessoal recomendado pela International Comission for 

Protection Against Environmental Mutagens and Carcinogens-ICPEMC e a 

realização dos exames hematológicos e bioquímicos. As análises hematológicas e 

bioquímicas foram realizadas no Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-PI).  

 

1.5.1 Avaliação Hematológica  

Para o estudo hematológico, amostras de sangue foram coletadas em 

tubos de hemólise contendo anticoagulante, ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). 

Logo após a coleta foram feitos os esfregaços das lâminas com coloração pelo kit 

Panótico. No hemograma utilizou-se o analisador automático Sysmex KX-21. 

Diferentes parâmetros hematológicos foram avaliados: hemoglobina (Hb), 

hematócrito (Ht), número de eritrócitos no sangue total, leucograma e a contagem de 

plaquetas (OLIVEIRA, 2007). Os resultados das análises hematológicas foram 

comparados com os valores de referência do LACEN-PI, constantes no ANEXO C.  

          1.5.2 Avaliação Bioquímica  

As amostras de sangue foram colhidas em tubos de hemólise sem 

anticoagulante. Após a coagulação do sangue, este foi submetido à centrifugação 

para retirada do soro utilizado nas análises bioquímicas. Tais amostras foram 

utilizadas para as dosagens séricas de uréia (enzimático UV) e creatinina (Jaffé 

modificado) para a avaliação da função renal; ALT e AST (cinético-UV-IFCC), FAL 

(Roy modificado) e GGT (Szasz modificado) para avaliar a função hepática; e BChE 

(Dietz modificado), que é marcador toxicológico para exposição à OF. Os resultados 

das análises bioquímicas foram comparados com os valores de referência do 

LACEN-PI, constantes no ANEXO D.  

Para avaliação dos níveis de uréia (Enzimático – UV), foi realizado o 

seguinte procedimento: em um tubo rotulado como teste, foi colocado 1,0 mL do 

reagente de trabalho, adicionando em seguida 0,01 mL da amostra do trabalhador, 

homogeneizado e transferido imediatamente para cubeta termostatizada a 37 ± 

0,2ºC. Disparado o cronômetro foi realizada a medida da absorbância aos 30 e 90 

segundos. Usando a diferença de absorbância entre as duas temperaturas (A30 – 
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A90), para calcular os resultados. Os resultados foram comparados com os valores 

de referência. 

Os níveis de creatinina, metodologia de Jaffé modificado, foram dosados 

conforme descrito: foram preparados dois tubos de ensaio identificados como branco 

e teste. Assim, foi colocado no tubo branco 2,0 mL de tampão e 0,25 mL de água 

deionizada. No tubo identificado como teste, adicionou-se 0,25 mL de soro do 

trabalhador. Em seguida foram acrescidos aos tubos 0,5 mL de ácido pícrico e 0,1 

mL do acidificante. Os reagentes foram misturados e colocados em banho-maria a 

37 ºC, durante 10 minutos, com o nível da água no banho-maria superior ao nível 

dos reagentes nos tubos de ensaio. As absorbâncias do teste (A1 e A2) foram feitas 

no padrão de 510 nm ou filtro verde (500 a 540 nm), acertando o zero com o branco. 

Os resultados foram comparados com os valores de referência.  

Os níveis de ALT e AST (cinético-UV-IFCC) foram mensurados conforme 

o protocolo: em um tubo rotulado como teste, foram colocados 1,0 mL do reagente 

de trabalho, adicionado em seguida 0,1 mL da amostra que foi homogeneizada e 

após 1 minuto, transferida imediatamente para cubeta termostatizada a 37 ± 0,2 °C. 

Registrada absorbância inicial A1 e disparado simultaneamente o cronômetro. Os 

resultados foram comparados com os valores de referência.  

Os níveis de FAL foram mensurados através do método Roy modificado 

pela seguinte metodologia: foi pipetado 1,0 mL do reagente de trabalho em um tubo 

12x75 rotulado como teste e foi adicionado 0,02 mL de amostra, homogeneizado e 

transferido imediatamente para a cubeta termostatizada a 37 ºC. Após 30 segundos 

foi realizada a leitura da absorbância inicial (A1), disparando simultaneamente o 

cronômetro, repetida após 2 minutos (A2). Os resultados foram comparados com os 

valores de referência.  

Os níveis de GGT foram mensurados utilizando (Szasz modificado) o 

seguinte procedimento: em um tubo rotulado como teste foi colocado 1,0 mL do 

reagente de trabalho, adicionando em seguida 0,05 mL da amostra, que foi 

homogeneizada e transferida imediatamente para cubeta termostatizada a 37 ± 0,2 

°C. Foi esperado 1 minuto e em seguida foi feita a leitura da absorbância inicial (A1) 
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em 405 nm, disparando simultaneamente o cronômetro e repetida à leitura após 2 

minutos (A2). Os resultados foram comparados com os valores de referência. 

Os níveis de BChE plasmática foram determinados, utilizando-se a 

metodologia de Dietz modificado. Os testes foram automatizados empregando-se o 

equipamento Modular P 800 Hitache da Roche. As dosagens foram realizadas da 

seguinte forma: inicialmente identificaram-se dois tubos de ensaio com B (branco) e 

T (teste), adicionou-se aos mesmos 1,0 mL de substrato e 3,0 mL de reagente de 

cor. Foi incubado em banho-maria, 37°C, durante 3 minutos. Foram adicionados 20 

μL de amostra no tubo T e incubado durante 2 minutos e 30 segundos. Após esse 

tempo de incubação e ainda no banho-maria, foram adicionados 3,0mL de solução 

inibidora no tubo T em intervalos de 30 segundos entre os tubos. Foi retirado da 

estante de tubos do banho-maria e adicionado 3,0mL de solução inibidora e 20 μL 

da amostra no tubo B. Foram homogeneizados para as leituras das absorbâncias do 

T (teste) em espectrofotômetro ou fotocolorímetro em 410 nm, acertando o zero com 

o branco. A cor final permanece por 15 min., a temperatura ambiente (20 – 30°C). 

Os resultados foram comparados com os valores de referência.  

1.5.3 AVALIAÇÃO CITOGENÉTICA (Estudo do Micronúcleo em células 

epiteliais da mucosa bucal) 

As coletas das amostras de mucosa bucal dos trabalhadores foram 

realizadas na Secretaria de Saúde do município de  Valença, acondicionadas em 

tubos Falcon contendo solução salina a 0,9%.  Os tubos foram identificados com os 

códigos criados para cada sujeito e acondicionados em uma caixa térmica com 

amplo espaço e, sob temperatura de 2º a 4º C, sendo cada tubo disposto de maneira 

a não comprometer a confiabilidade dos parâmetros dos estudos conduzidos 

posteriormente. Em seguida foram transportadas para a Clínica Biomédica do 

Centro Universitário UNINOVAFAPI, onde foram processadas e analisadas. 

O material foi obtido mediante raspagem gentil da mucosa bucal, 

utilizando para tal a escova cytobrush (utilizada pela ginecologia para células 

cervicais). As células foram colocadas em 5 mL de solução salina (0,9% de NaCl), 

que é considerada um excelente meio de conservação das células até a etapa de 

preparação das lâminas (CASARTELLI et. al., 2000; KASSIE et. al., 2001). As 
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amostras de células foram lavadas por três vezes antes da preparação do esfregaço 

para diminuir a quantidade de bactérias, no preparado permanente, pois as mesmas 

dificultam as análises (HOLLAND et. al., 2008). O processo de lavagem foi realizado 

em 5 mL solução salina (0,9 % de NaCl), com centrifugações por 10 min a 1.500 

RPM seguido de remoção do sobrenadante e substituição da solução sempre no 

volume final de 5 mL. Antes da preparação do esfregaço as lâminas serão pré-

aquecidas a 37ºC. As células foram homogeneizadas e colocadas sobre as lâminas 

para a realização do esfregaço e deixadas em temperatura ambiente para a 

secagem durante 15 minutos. A fixação foi feita com metanol: ácido acético (3:1) por 

15 minutos, de acordo com (CERQUEIRA et. al., 2004; CERQUEIRA et. al., 2008; 

THOMAS et. al., 2008). Para este teste foram preparadas duas lâminas para cada 

paciente. 

Após a fixação as lâminas ficaram em temperatura ambiente durante 12 

horas e em seguida foram imersas em água destilada durante 1 minuto antes da 

coloração com Giemsa a 2%, de acordo com GABRIEL et. al., (2006). A observação 

das células foi realizada com o uso de microscópio óptico (OLYMPUS, CX, 41), no 

aumento de 1000 X, com o uso de óleo de imersão. Cerca de 1000 células foram 

observadas por lâmina, totalizando 2000 células avaliadas para cada individuo 
(Figura 8). 

Figura 8. Esquema mostrando a realização do teste de Micronúcleos. 
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Toda a análise foi realizada em teste cego. Os critérios de identificação do 

micronúcleo foram os descritos por Sarto et. al., (1987) e por Tolbert et. al,. (1991, 

1992), como estruturas que apresentem distribuição cromatínica e coloração igual 

(ou mais clara) do que a do núcleo, que estejam no mesmo plano que este, 

apresente limites definidos e semelhantes aos nucleares e o seu tamanho não 

ultrapassando 1/3 ou 1/6 do tamanho do núcleo. Foram computadas apenas células 

que apresentaram citoplasma íntegro. Foram considerados micronúcleos somente 

as estruturas com as características descritas e que se encontraram distintamente 

separadas do núcleo principal. Também foram quantificadas alterações nucleares 

presentes nos esfregaços corados, como o número de células em cariorrex, cariólise 

e binucleadas. 

 

1.6 Análise dos Dados  

Os dados obtidos neste trabalho foram submetidos ao teste Qui-quadrado 

(X2) através do software PASW Statistics 18.0. e submetidos ao teste One –way 

ANOVA (não paramétrico), através do programa Prizma, com nível de significância 

de 95%. 
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I. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
1.1 ANALISE DAS AMOSTRAS E SUA INTER-RELAÇAO COM OS 

PARAMETROS AVALIADOS 
 
1.2 Avaliação Sócio epidemiológica da população estudada  
 

As características apresentadas no presente estudo foram obtidas a partir 

do questionário respondido pelos próprios trabalhadores no momento da coleta das 

amostras. A média de idade da população exposta foi de 44,15 anos. O tempo 

médio de trabalho foi de 14,75 anos, com todos apresentando uma carga horária 

semanal de 40 horas. Sobre a utilização de EPI apenas 55% afirmam usar. Já a 

população não exposta (controle negativo) apresenta uma média de idade de 32,85 

anos, com tempo médio de trabalho de 7,25 anos e com uma média semanal de 
trabalho de 35,3 horas (Tabela 2). 
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Tabela 2. Características da população exposta e não exposta a organofosforados no 
município de Valença do Piauí no ano de 2012 

Características da 
população 

Expostos (N= 20) 

 

Não expostos (N= 20) 

 

Idade 44,15 ± 10,85  

(23-55)a  

32,85 ± 9,18  

(20-51)a  

Tempo de trabalho no local 
(anos)  

14,75 ± 11,69  

(1-35)b  

7,25 ± 9,27  

(0-31)b  

Uso de EPIs  

• Sim  

• Não  

• Não informado  

 

55 %  

25 %  

20 %  

100% 

Carga horária semanal 
(horas)  

40 35,30 ± 9,67  

(0-45)c  

Resultados expressos como média ± desvio padrão. aIntervalo de idade; bIntervalo de 

tempo; cIntervalo de horas.  

 

 

Em relação ao uso de EPI (máscara, luva e bota), 55% dos expostos 

relataram sua utilização durante a aplicação dos inseticidas, 25% afirmaram que não 
utilizam e 20% não informaram (Figura 9). 
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Figura 9. Distribuição dos pesquisados do grupo exposto em relação ao 
uso de EPI. 

 

 

A não utilização de Equipamentos de Proteção Individual é um fator de 

risco, pois os inseticidas são lipossolúveis atravessando a barreira da pele 

facilmente, além disso, são voláteis o que permite a sua inalação. Em seus estudos 

Chaves (2011), apontou correlações positivas em relação ao uso de EPI. 

O uso de EPI é considerado por diversos autores como um fator 

determinante na proteção do indivíduo à exposição (Lander et. al., 2000; Shaham et. 

al., 2001; Bolognesi et. al., 2002). Estes resultados geram uma preocupação 

supondo-se que os 20% que não informaram quanto à utilização de EPI, não fazem 

uso de medidas de proteção de forma a prevenir o contato direto com o pesticida 

durante as diferentes atividades laborais. 

Dos 23 agentes de endemias pesquisados, 70% trabalham na aplicação 

de inseticidas da classe dos organofosforados, 75% piretróides e 40% utilizam 

agrotóxicos de ambas às classes (Figura 10). 

Estudos presentes na literatura fazem referência aos aplicadores de 

pesticidas como o grupo mais exposto (Pasquini et. al., 1996; Gordana et. al., 1997). 

55% 
25% 

20% 

Uso de EPI

Não usa EPI

Não informou
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Em uma revisão, Bolognesi (2003) refere que 18 em 27 estudos de biomonitorização 

de agricultores aplicadores de misturas de pesticidas os resultados são positivos e 

apenas 2 em 10 obtiveram resultados negativos. 

 

Figura 10. Classes de inseticidas utilizados no combate a vetores de 
doenças pelos agentes de endemias no município de Valença do Piauí no ano 
de 2012. 

 

 

 

 

Quanto ao estilo de vida da população dos agentes de endemias 25% são 

tabagistas, 85% fazem uso do álcool regularmente e 30% possuem doença de base. 

Sendo destes, 66% apresentam doença cardiovascular, 17% doença renal e 17% 

neoplasias. Já os indivíduos não expostos a organofosforados 35% são tabagistas, 
80% fazem uso do álcool regularmente (Tabela 3). 
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Tabela 3. Características do estilo de vida da população exposta e não 
exposta a organofosforados no município de Valença do Piauí no ano de 
2012.  

Características da 
população  

Expostos (N= 20)  

 

Não Expostos (N= 20)  

 

Tabagismo  

• Sim  

• Não  

 

25%  

75%  

 

35%  

65%  

Etilismo  

• Sim  

• Não  

 

85%  

15%  

 

80%  

20%  

Doença de base  

• Sim  

• Não  

 

30%  

70%  

 
 

100% 

Tipo de doença*  

• Cardiovascular  

• Renal  

• Neoplasia  

 

66%  

17%  

17%  

 
- 
- 
- 

Resultado expresso em percentagem. *Relacionado aos que apresentam doença de base 

conforme características de sinais e sintomas.  

 

 

A média de idade da população exposta a organofosforados foi de 44,15 

anos com um tempo médio de trabalho, como agentes de endemias, de 14,75 anos 

e carga horária semanal de 40 horas de trabalho. Esta situação de trabalho 

enfrentada pelos agentes de endemias assemelha-se a relatada por Veiga et. al., 

(2007), quando define que o trabalhador brasileiro chega a trabalhar em temperatura 

externa que pode atingir 40º C, estando sujeito a condições de trabalho bastante 

insalubre que podem trazer consequência negativa a sua saúde. 

Quanto ao estilo de vida das populações investigadas o alcoolismo foi um 

dado bastante relevante já que 85% da população exposta e 80% da população não 
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exposto (grupo controle) afirmam ingerir bebidas alcoólicas regularmente. Assim, 

existem interessantes similaridades entre os efeitos à saúde provocados por 

exposições excessivas a pesticidas e o consumo de álcool, pois ambos possuem 

características parecidas que podem provocar distúrbios ao sistema nervoso central 

e periférico. De acordo com Araújo (2007), o alcoolismo é um fator de confundimento 

no diagnóstico diferencial com a intoxicação crônica induzida por pesticidas, seja 

pelos quadros de polineuropatia ou pelos quadros de síndrome de abstinência 

alcoólica. Em adição à sua neurotoxicidade, o álcool pode causar disfunção hepática 

e alterações nos testes de inibição das colinesterases. Da mesma forma, a 

encefalopatia tóxica crônica devido a pesticidas é caracterizada por déficit 

neurocomportamental similar àquele que é observado após ingestão alcoólica 

crônica, tais como distúrbio neuropsicomotor e déficit da memória de curta duração. 

1.3 Análise laboratorial da população 

Quanto aos parâmetros hematológicos não houve significância entre o 

grupo exposto e não exposto. Sendo assim, não foi observada nenhuma alteração 

significativa quanto ao hematócrito (p=0,065), hemoglobina (p= 0,170), número de 
hemácias (p=0,239), e leucócitos (p= 0,221) (Tabela 4). 
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Tabela 4. Avaliação dos parâmetros hematológicos da 
população exposta e não exposta a organofosforados no município de 
Valença do Piauí no ano de 2012.  

  Parâmetros 

Grupos 

Hemácias 

 

Hematócrito 

 

Hemoglobina 

 

Leucócitos 

 

Expostos  

(N=20)  

5,36 ± 0,35 

(4,70-6,11) 

47,34 ± 2,47 

(42,8-52,9) 

15,77 ± 0,92 

(13,70-17,30) 

7.299 ± 2051 

(3.850-11.110) 

Não 
expostos  

(N=20)  

4,97 ± 0,32 

(4,60-5,60) 

46,20 ± 2,76 

(43-52) 

15,71 ± 1,11 

(14,00-17,60) 

6025 ± 1359 

(3800-9800) 

Média ± Desvio padrão. Dados entre parênteses correspondem ao intervalo 

dos parâmetros. Não Significância em relação aos trabalhadores não expostos 

analisados pelo Teste Qui-quadrado.  

 

A contagem de plaquetas da população exposta não apresentou 

alterações expressivas em relação à diminuição ou aumento. Dos indivíduos 

estudados, apenas 01 deles (individuo 18) apresentou em seu hemograma 

plaquetas abaixo do valor de referência o que podemos considerar como uma 
trombocitopenia transitória (Quadro 4). 
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Quadro 4. Avaliação plaquetária da população exposta a 
organofosforados no município de Valença do Piauí no ano de 2012.  Faixa de 
normalidade das plaquetas:  150.000  a  400.000 / mm3 

Individuo Plaquetas / mm3 

1 171.000 

2 262.000 

3 226.000 

4 232.000 

5 269.000 

6 188.000 

7 224.000 

8 238.000 

9 177.000 

10 238.000 

11 246.000 

12 263.000 

13 363.000 

14 193.000 

15 275.000 

16 254.000 

17 201.000 

18 149.000 

19 236.000 

20 229.000 
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Segundo Titlic et. al., (2008) após exposição aos agrotóxicos, vários 

distúrbios fisiológicos podem se manifestar, dentre eles diminuição significativa do 

número de hemácias e leucócitos. Contudo, no presente estudo não houve nenhuma 

alteração significativa quanto à hematócrito, hemoglobina, e leucócitos quando 
comparado o grupo exposto ao não exposto (Tabela 4). De forma contrária, os 

trabalhadores que têm sido expostos a agrotóxicos podem apresentar alterações 

hematológicas envolvendo a quantidade, qualidade e distribuição das células 

sanguíneas (ALBIANO et. al., 1986; LERDA; MASIERO, 1990; SANTOS FILHO et. 

al., 2005; RAMOS, 2009). Normalmente, a ação inicial de exposição a agrotóxico é 

uma leucocitose, indicando uma tentativa de defesa celular importante do organismo 

agredido. Nas fases subsequentes, com o aumento da intensidade da exposição 

pode desenvolver uma lesão importante no sistema hematopoiético e imune, 

ocasionando uma leucopenia acentuada (CARVALHO, 1988). 

Em nosso estudo analisando a série branca, apesar de não haver 

significância quando comparado aos não expostos, foi evidenciado leucopenia em 
10 % dos indivíduos do grupo exposto (Figura 11). Estes resultados assemelham-se 

aos encontrados no estudo de Carvalho (1988), onde foi evidenciado que o período 

de exposição de 5 a 20 anos é possível ocorrer leucopenia. No estudo de Díaz et. 

al., (2001) que avaliou os parâmetros hematológicos em indivíduos expostos 

acidentalmente a organofosforados não houve significância na maioria dos 

parâmetros, excetuando-se uma discreta plaquetopenia. Na pesquisa de Chaves 

(2011), que avaliou a exposição a agrotóxicos no Estado do Piauí evidenciou 

leucopenia em 39,18 % dos trabalhadores rurais. Van Maele-Fabry et. al., (2007) 

identificaram pacientes apresentando aplasia medular variando o grau de moderado 

a severo como resultado de exposições prolongadas a agrotóxicos, decorrentes de 9 

a 12 anos expostos. Ressalta-se que a diminuição dos leucócitos gera também uma 

deficiência imunológica, deixando assim o indivíduo mais vulnerável a doenças 

oportunistas, que se não tratada pode levar o indivíduo a óbito (RAMOS, 2009).   
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Figura 11. Avaliação de leucopenia em agentes de endemias expostos a 
organofosforados no município de Valença do Piauí no ano de 2012. 

 

 

A avaliação dos parâmetros bioquímicos do grupo exposto em relação ao 

grupo não exposto evidenciou significância p<0,01 para FAL e GGT. Entretanto, não 

foi encontrada significância para ALT (p= 0,633), AST (p= 0,633) e BChE (p=0,204) 
(Tabela 5). 
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Tabela 5. Avaliação dos parâmetros bioquímicos de função hepática da 
população exposta e não exposta a organofosforados no município de Valença 
do Piauí no ano de 2012.  

     ENZIMAS 
 
GRUPOS 

FAL AST ALT GGT BChE 

 

Expostos  

(N=20)  

 

77,95 ±15,40* 

(42-110) 

 

24,60 ± 9,47 

(13-54) 

 

22,5± 19,52 

(8-99) 

 

48,70±43,17* 

(15-199) 

 

10.327 ±1.795 

(5.620-13.050) 

 

Não expostos 
(N=20)  

 

 

44,65 ± 13,51 

(26-71) 

 

29,51 ± 6,28 

(22-42) 

 

27,64 ±4,75 

(19-33) 

 

17,95 ± 10,33 

(3-44) 

 

10.028 ± 1.886 

(7.100-12.700) 

Média ± Desvio padrão. Dados entre parênteses correspondem ao intervalo dos 

parâmetros. Significância em *p<0,01 em relação aos trabalhadores não expostos 

analisados com o Teste Qui-quadrado.  

No presente estudo, foram evidenciadas alterações significantes (p< 0,01) 

do grupo exposto em relação ao grupo não exposto para as enzimas GGT e FAL. 

Por outro lado, não houve significância para uréia (p= 0,311), creatinina (p= 0,311), 

ALT (p= 0,633), AST (p= 0,633) e BChE (p= 0,204). A avaliação da atividade 

enzimática além de demonstrar que a exposição excessiva possui significado clínico 

ou toxicológico próprio, pode estar associada a um efeito ou uma disfunção do 

sistema biológico avaliado (AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

Na pesquisa foram observadas alterações significativas na dosagem de 
FAL (p<0,01) e GGT (p< 0,01) (Figura 12). As características individuais para 

fosfatase alcalina indicam que nos indivíduos expostos a dosagem encontra-se 

elevada em relação aos não expostos, e acima dos valores de referência 

preconizado pela literatura em 95% das amostras analisadas, sugerindo alterações 
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hepáticas significativas. Em um estudo conduzido por Chaves (2011) também foram 

encontradas alterações significativas nos níveis de fosfatase alcalina. 

 

Figura 12. Valores médios de fosfatase alcalina (FAL) e gama 
glutamiltransferase (GGT) em indivíduos expostos e não expostos a 
organofosforados. As linhas em vermelho indicam os valores normais 
máximos para FAL (43 U/L) e para GGT (1,3 U/L). 

 

 

 

As enzimas gama glutamiltransferase (GGT) e fosfatase alcalina (FAL) 

são marcadores de processos colestásicos e importantes no diagnóstico das 

hepatopatias. A fosfatase alcalina é encontrada em vários tecidos, no fígado, é 

secretada pelos hepatócitos e pelas células da mucosa do trato biliar. Os valores de 

ambas as enzimas se elevam nos processos patológicos envolvendo o fígado 

(VASCONCELOS, 2007). A GGT é o mais sensível indicador enzimático de doença 

hepatobiliar. Valores normais são raramente encontrados na presença de doença 

hepática. Desta forma, níveis séricos elevados de GGT são achados laboratoriais 

característicos de alcoolismo (cirrose e hepatite alcoólica) (KANAAN, 2008). 
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Vale ressaltar que mesmo os níveis aumentados de ambas as enzimas 

sugerirem alcoolismo isso não se aplica a esta pesquisa visto que os dois grupos 

estudados apresentaram níveis similares quanto ao consumo de álcool (85% e 80%) 

e apenas a população de agentes de endemias apresentou significância estatística 

para elevações nas enzimas FAL e GGT. Fato este que demonstra similaridade com 

os estudos conduzidos por Silva et al. (2005), que evidenciou a que as alterações 

laboratoriais mais encontradas em trabalhadores expostos a OF foram o aumento da 

atividade da fosfatase alcalina e gama glutamiltransferase. 

A comparação dos níveis de ALT e AST entre os dois grupos não foi 

significante estatisticamente (p= 0,633 para ambas) (Figura13). Estes resultados 

corroboram os do estudo de Almeida e Martins (2008) em uma avaliação dos efeitos 

dos agrotóxicos utilizados na cultura de Allium sativum, onde as alterações nas 

atividades das transaminases hepáticas também não foram significantes. Alterações 

nessas duas enzimas refletem um processo patológico que afeta a integridade da 

célula hepática, pois a ALT é a enzima mais específica para o fígado e as elevações 

da atividade de ALT são raramente observadas em outras condições além da 

doença parenquimal hepática. Além disso, as elevações da atividade de ALT 

persistem por mais tempo do que aquelas da atividade de AST (BURTIS; 

ASHWOOD; BRUNS, 2008). 
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Figura 13. Valores médios de alanina aminotransferase (ALT) e 
aspartato aminotransferase (AST) em indivíduos expostos e não expostos a 
organofosforados. As linhas em vermelho indicam os valores normais 
máximos para ALT (32 U/mL) e para AST (36 U/mL). 

 

 

Na avaliação dos parâmetros bioquímicos para uréia (p=0,311) e 

creatinina (p=0,311) não foi encontrada significância para o grupo exposto em 
relação ao grupo não exposto (Tabela 6). 
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Tabela 6. Avaliação dos parâmetros bioquímicos de função renal da 
população exposta e não exposta a organofosforados no município de 
Valença do Piauí no ano de 2012.  

                          Enzimas 
Grupos  

Uréia 
 

Creatinina 
 

Expostos  
(N=20)  

28,29 ± 6,06 
(19,50 - 44,00) 

0,98 ± 0,15 
(0,8 -1,4) 

Não expostos  
(N=20)  

28,70 ± 6,11 
(16 - 46) 

0,96 ± 0,13 
(0,7-1,3) 

Média ± Desvio padrão. Dados entre parênteses correspondem ao intervalo dos 

parâmetros. Não Significância em relação aos trabalhadores não expostos 

analisados pelo Teste Qui-quadrado.  

 

A não significância estatística para uréia (p= 0,311) e creatinina (p= 

0,311), indicam que a exposição a inseticidas organofosforados não levam a danos 
renais (Figura 14). A dosagem de creatinina obteve resultado acima do valor de 

referencia em apenas 5% das amostras. A formação e excreção de uréia e 

creatinina fazem delas marcadores úteis da função renal. Níveis séricos desses 

metabólitos dentro da faixa de normalidade indicam uma função renal adequada. A 

uréia é considerada menos eficiente do que a creatinina pelos diferentes fatores não 

renais que podem afetar sua concentração. No entanto, sua elevação é mais 

precoce, e não sofre com a variação da massa muscular como ocorre com a 

creatinina, assim, a avaliação conjunta de ambos os metabólitos são úteis no 

diagnóstico diferencial das causas de lesão renal (WALLACH, 2011). 
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Figura 14. Valores médios de uréia e creatinina em indivíduos 
expostos e não expostos a organofosforados no município de Valença do Piauí 
no ano de 2012. As linhas em vermelho indicam os valores normais máximos 
para uréia (45 mg/dL e para creatinina (1,3 mg/dL).). 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Uréia

m
g 

/ d
L 

Expostos
Não expostos

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Creatinina

m
g 

/ d
L 

Expostos

Não expostos



79 
 

Apesar de não ter ocorrido significância estatística do grupo exposto em 

relação ao controle negativo para BChE, a enzima encontrava-se acima dos valores 
de referência em 65% dos indivíduos (10.000 U/L) (Fígura 15). Embora este dado 

aparentemente indique um achado relevante, a enzima BChE age 

inespecificamente, ou seja, hidrolisa outras proteínas além da acetilcolina, o que 

explica esse aumento. A elevação da atividade BChE, denominado geralmente 

“hipercolinesterasemia”, tem como principais causas: diabetes mellitus, 

hiperlipidemia, esteatose hepática, hipertensão arterial, alcoolismo, estados de 

ansiedade, síndrome nefrótica, dentre outros (WHITTAKER, 1980; ARAÚJO, 2007). 

Logo, é possível que os trabalhadores submetidos a esta análise enzimática possam 

estar em um destes estados patológicos. 

 

 

Figura 15. Perfil enzimático para butirilcolinesterase em indivíduos 
expostos e não expostos a organofosforados em um município do Piauí no 
ano de 2012. 
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1.4 Avaliação citogenética: Teste de micronúcleo 

 

Ao longo da vida de um indivíduo, inúmeros são os fatores aos quais se 

encontra exposto. A atuação de substâncias químicas, agentes físicos e biológicos 

associados a fatores genéticos podem agir sobre células normais e aumentar a 

frequência de aparecimento de mutações celulares (BORAKS, 1999).  

Na contagem de micronúcleos houve diferença estatística significante (p < 

0,001) entre os grupos exposto e não exposto (Figura 19) O grupo exposto 

apresentou média de 2,78, apresentando um número máximo de 7 e mínimo de zero 

e o grupo não exposto apresentou uma média menor, apenas 0,56, com um número 
máximo de 2 e mínimo de zero, como mostram as Tabelas 7 e 8. 

 

 

Tabela 7. Avaliação mutagênica em células esfoliadas de mucosa 
bucal de indivíduos expostos e não expostos a organofosforados no município 
de Valença do Piauí no ano de 2012. 

Grupos Micronúcleoa Frequência (%) de MN 

 
Expostos (N=23) 

 
2,783 ± 2,066** 

 
0,00 ± 7,000 

Não expostos 
(N=23) 

0,5652 ±  0,7878 0,0 ± 2,000 
 

a 2000 células por indivíduo. Resultados expressos em Média ± Desvio padrão. 

Significância em **P<0,001, em relação aos trabalhadores não expostos analisado 

com o teste t. 
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Tabela 8. Número de micronúcleos (MN) em células 2.000 células da 
população exposta a organofosforados em Valença do Piauí no ano de 2012 

Códigos- indivíduos 
expostos 

MN em 2000 células % MN 

1 2 0,1 

2 3 0,15 

3 1 0,05 

4 6 0,3 

5 5 0,25 

6 3 0,15 

7 1 0,05 

8 6 0,3 

9 5 0,25 

10 0 0 

11 2 0,1 

12 2 0,1 

13 2 0,1 

14 1 0,05 

15 0 0 

16 1 0,05 

17 2 0,1 

18 7 0,35 

19 6 0,3 

20 3 0,15 

21 3 0,15 

22 2 0,1 

23 2 0,1 

 

A detecção de micronúcleos em células epiteliais esfoliadas requer que o 

agente genotóxico ultrapasse a barreira e alcance a camada basal que possui 
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atividade mitótica elevada, induzindo danos citogenéticos que são transformados em 

micronúcleos durante a divisão celular e, posteriormente coletada quando estas 

células migram para a superfície da mucosa (SPEIT et. al., 2003).  

A frequência de MN está correlacionada diretamente com a probabilidade 

da ocorrência de alterações do DNA celular, sendo a alteração nuclear mais 

correlacionada com o processo de carcinogênese (ROBERTS, 1997). Embora não 

indique necessariamente a existência de uma pré-neoplasia (RAMIRES; 

SALDANHA, 2002).  

Os resultados da avaliação mutagênica pelo teste de MN em mucosa 

bucal (Figura 16), onde foram analisadas 2000 células por individuo indicam 

mutagenicidade. Os resultados mostraram que o marcador citogenético 

(micronúcleo) estava significativamente aumentado (p<0,001) quando comparados 

ao grupo controle. Em estudos publicados sobre os riscos da exposição a 

agrotóxicos, agentes sanitaristas relatam diversos problemas de saúde, entre eles 

sinais de intoxicação aguda como espirros, tonturas, vômitos, desmaios e cefaléia, 

sinais de intoxicação crônica, como alergia respiratória, problemas de pele e 

alterações no sistema nervoso (amnésia e insônia), bem como a ocorrência de 

osteoporose, púrpura, câncer, alcoolismo e hipertensão (ARAÚJO et. al., 2007; 

DELGADO; PAUMGAR-TTEN, 2004).  

Na pesquisa realizada, foi evidenciado que os agentes de endemias do 

município de Valença do Piauí utilizam os agrotóxicos organofosforados (temefós) 

no controle de larvas e na fase adulta, os piretróides (alfacipermetrina e 

deltametrina). Através da análise dos questionários aplicados foram identificadas 

algumas diferenças entre os grupos exposto e não exposto a agrotóxicos.  

Comparando-se as características das duas populações (Tabela 2, p.64) 

observou-se que o grupo exposto apresentou uma média de idade maior, 44,5 anos, 

em relação ao grupo não exposto, que apresentou idade média de 32,85 anos. 

Maior também foi o tempo médio de trabalho apresentado pelo grupo exposto, 14,75 

anos, contra 7,25 do grupo não exposto. Chama atenção, dentro das características 
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ocupacionais do grupo exposto, o percentual de indivíduos que afirmou não fazer 

uso de equipamentos de proteção individual no trabalho, que foi de 25%. 

Em estudo realizado por Chaves (2007), a idade não demonstrou 

correlação positiva com a duração da exposição e o aumento de MN pode-se 

apenas atribuir a duração da exposição sem influência da idade. Em contrapartida, 

Fenech (2002) afirma que fatores como idade e sexo influenciam na ocorrência de 

MNs e devem ser considerados como variáveis nas pesquisas quando se compara 

grupos experimentais. No caso deste trabalho, encontrou-se correlação positiva 

entre a idade e a frequência de MNs dentro do grupo exposto. 

A duração da exposição aos OFs tem sido correlacionada com o dano 

citogenético, pois, aparentemente, efeitos clastogênicos foram observados em 

exposições contínuas a misturas de agrotóxicos.  Esses efeitos surgiriam da 

continua exposição à mistura de pesticidas e pessoas submetidas às exposições 

crônicas são mais susceptíveis (BOLOGNESI, 2003).  A média de exposição 

apresentada pelo grupo exposto foi de 14,75 anos, podendo ter relação direta com a 

frequência maior de MNs em comparação com o grupo não exposto, já que este não 

sofreu exposição. Segundo Lucero (2000), a associação entre anos de exposição 

tem sido demonstrada em populações fazendárias como resultados de exposições 

contínuas a misturas complexas de agrotóxicos. 

A análise dos dados referentes ao estilo de vida dos indivíduos desta 

pesquisa apontou para semelhanças significativas entre os dois grupos, 

principalmente com relação ao tabagismo e à ingestão de álcool. De acordo com os 

questionários 85% dos indivíduos expostos fazem uso regular de álcool e 25% são 

tabagistas. Dentre os indivíduos não expostos 80% fazem uso do álcool 
regularmente e 35% são tabagistas, como informa a Tabela 9. 
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Tabela 9. Características do estilo de vida da população exposta e não 
exposta a organofosforados em Valença do Piauí no ano de 2012. 

Característica Expostos (N= 23) Não Expostos (N= 23) 
Tabagismo   

Sim 25% 35% 
Não 75% 65% 

Etilismo   
Sim 85% 80% 
Não 15% 20% 

Resultado expresso em percentagem. 

 

Figura 16. Frequencia de micronúcleos em mucosa bucal de indivíduos 
expostos e não expostos a organofosforados no município de Valença do Piauí no 
ano de 2012. 
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Na interpretação dos resultados, os hábitos de vida foram levados em 

consideração para identificar qualquer possível interferência, mas nenhuma 

correlação foi estabelecida entre o aumento de MN, tabagismo e etilismo. Roma-

Torres et. al., (2006) não encontraram nenhuma associação entre tabagismo e 

avaliação da genotoxidade em seu estudo sobre os trabalhadores de uma refinaria 

de petróleo e plantas aromáticas. A pouca relação entre a frequência de micronúcleo 

e a exposição ao tabaco também foi observada por Pastor et. al., (2001) e Sailaja et. 

al., (2006). Alguns autores discordam desse posicionamento quando afirmam que as 

nitrosaminas específicas do tabaco são solúveis na saliva, sendo potentes 

carcinogênicos, responsáveis pela indução de aberrações cromossômicas, o que 

resulta no aumento da frequência de micronúcleos (BARAONA, GUERRA; LIEBER, 

1981).  

Harris et. al., (2003) estudaram a associação entre álcool e lesões orais e 

não encontraram relação de risco do álcool isoladamente e quando analisado a 

associação álcool/tabaco, observaram um incremento no risco de desenvolvimento 

de lesões orais.  

Os danos citogenéticos têm sido propostos como parâmetros para 

avaliação de efeitos genotóxicos de agentes químicos e físicos e neste sentido, o 

teste de micronúcleo em células esfoliadas provenientes da mucosa oral tem sido 

empregado como uma ferramenta valiosa na detecção de danos genéticos causados 

por exposição ambiental, estilo de vida e procedimentos médicos (HOSHI, 2009). O 
perfil fotomicrográfico está representado nas Figuras 17 e 18, mostrando células 

normais e células com micronúcleo deste estudo. 
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Figura 17. Fotomicrografia de uma célula normal em mucosa bucal. 

 

 

Figura 18. Fotomicrografia de Micronúcleos em mucosa bucal de 
indivíduos expostos a organofosforados no município de Valença do Piauí no ano de 
2012. 
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As anormalidades nucleares encontradas neste estudo estão dispostas na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Anormalidades nucleares identificadas em mucosa bucal de indivíduos expostos e não expostos a 
organofosforados no município de Valença do Piauí no ano de 2012. 

Anormalidades 
nucleares 

CX (%) CX CL (%) CL Células BN (%) BN 

Expostos= 23 184,1 ± 79,43 68,00 ± 313,00 138,5b ± 71,35*** 55,00 ± 312,00 0,1413b ± 0,1019* 0,0 ± 0,3500 

Não expostos= 23 717,0 ± 212,2 120,9 ± 346,00 47,48 ± 48,98 140,00 ± 2,000 0,06087 ± 0,07681 0,0 ± 3,000 

CX: Cariorrex; CL: Cariólise; BN: Binucleadas; (%) Frequência.  a2000 células por indivíduo. b Média ± Desvio padrão. 

Resultados expressos em Média ± desvio padrão. Significância em ***P<0,0001, **P<0,001  e *P<0,05 em relação aos 

trabalhadores não expostos analisado com o teste t 
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As células cariorréticas, apresentaram uma média superior nos indivíduos 

não expostos (717,0), quando comparados com os expostos (184,1). Esses 

resultados podem ser explicados pelo fato de que os indivíduos não expostos 

apresentaram um percentual (35%) para o tabagismo, enquanto que o grupo 

exposto (25%), e que nenhum deles fumava mais que 20 cigarros por dia. O estudo 

de Karahalil et. al., (1999), refere-se às questões como quantidade de cigarros 

consumida pelos indivíduos fumantes e diferenças na capacidade de resposta das 

populações como um fator importante no estabelecimento da relação. De acordo 

com Grover et. al., (2003), o tabagismo e o etilismo são fatores de confundimento 

podendo interferir nas análises. Neste estudo os tipos celulares indicativos de morte 
celular, as células cariorrex e cariólise, estão representadas nas Figuras 19 e 20. 

 

Figura 19. Frequência de cariorrexes em mucosa bucal de indivíduos 
expostos e não expostos a organofosforados no município de Valença do Piauí no 
ano de 2012. 
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As células cariolíticas, apresentaram uma média superior nos indivíduos 

expostos (138,5), quando comparados com o grupo não exposto (47,4). Essas 

células são caracterizadas com uma aparência mais extensiva de agregação da 

cromatina, levando à fragmentação e desintegração do núcleo (TOLBERT et. al., 

1992; HOLLAND et. al., 2008). 

 

Figura 20. Frequência de cariólises em mucosa bucal de indivíduos 
expostos e não expostos a organofosforados no município de Valença do Piauí no 
ano de 2012. 

 

 

De acordo com Chaves (2011), a cariólise é uma resposta adaptativa às 

injúrias celulares e em seus estudos, a frequência de CL e células BN também 

apresentaram um resultado significante, o que vem a corroborar com os nossos 

estudos. 

Em relação às células binucleadas, foi observado que indivíduos expostos 

analisados apresentaram estatisticamente significância para tal alteração quando 
comparados com o grupo não exposto (0,14 ± 0,10 contra 0,06 ± 0,07) (Figura 21). 
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Figura 21. Frequência de células binucleadas em mucosa bucal de 
indivíduos expostos e não expostos a organofosforados no município de Valença do 
Piauí no ano de 2012. 

 

 

 

 

A presença de células binucleadas em quantidade aumentada em nosso 

estudo mostrou que houve atraso ou falha da célula em completar a citocinese. 

Essas células são indicativas de citotoxicidade decorrentes dessas falhas ou atrasos 

(HOLLAND et. al., 2008), podem também prever uma falha no mecanismo de 

diferenciação celular bem como ser uma reposta a agentes genotóxicos (HOLLAND 

et. al., 2008). Embora a sua origem não seja totalmente esclarecida, há publicações 

que fazem referencias aos seus critérios (OZKUL, et al., 1997; BURGA et al., 1999; 

BAZU et. al., 2002; REVAZOVA et. al., 2001; CARVALHO et. al., 2002; CELIK et. al., 

2003).  

Segundo Castro et. al., (2004), as células binucleadas provavelmente não 

implicam uma interação direta com o DNA, pois, seriam produtos devido a processos 
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de interferências que ocorrem no final da divisão celular. Para Hoshi (2009), essas 

alterações são danos ao material genético, onde a presença de uma proporção 

elevada é sugestiva de uma exposição a substâncias genotóxicas. 

Na Figura 22 podem ser vistas células da mucosa bucal com a presença 

de micronúcleos. Anormalidades nucleares como células apoptóticas, cariorrex e 

binucleadas são caracteristicas de indicios de genotoxicidade. 

 

Figura 22. Fotomicrografia de alterações nucleares em mucosa bucal de 

indivíduos expostos a organofosforados em no município de Valença do Piauí no 

ano de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danos genéticos foram detectados em associação com altos níveis de 

exposição a pesticidas, devido ao uso intensivo, ou devido ao mau uso, ou até 

mesmo por falta de medidas de controle (GONZÁLES et. al., 1990; BOLOGNESI; 

MORASSO, 2000).  

Neste estudo os micronúcleos e as alterações nucleares cariorréxe, 

cariólise e binucleações foram válidas como preditoras para genotoxicidade e 

citotoxicidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A composição de uma amostra experimental composta exclusivamente 

por profissionais vinculados à Secretaria Estadual de Saúde procurou criar 

homogeneidade das amostras diminuindo a possível ação de vieses. Embora fatores 

como a predisposição genética intrínseca do indivíduo, microbiota bucal e hábitos de 

alimentação, acabam sendo fatores influentes na manifestação de MN. 

As condições de trabalho no controle de endemias atualmente têm sofrido 

mudanças, contudo, a falta do seguro de insalubridade, a capacitação ao trabalho, a 

exposição ocupacional, o uso extensivo de inseticidas e a escassez de EPI’s, ou 

mesmo a resistência a sua utilização, são os principais vilões à saúde dos 

trabalhadores. 

O aumento significativo de MN do grupo exposto em relação ao não 

exposto possivelmente decorre do efeito cumulativo de componentes químicos 

presentes nos organofosforados. Essas evidências citogenéticas sugerem que há 

implicações de saúde em agentes de endemias do município de Valença do Piauí 

expostos ocupacionalmente a elevados níveis de Organofosforados e Piretróides. 

Dessa forma, o teste de micronúcleo pode ser um excelente biomarcador para o 

biomonitoramento de danos ao material genético, em benefício da saúde 

ocupacional dos trabalhadores. Assim, se faz necessário o biomonitoramento 

desses trabalhadores da saúde pública, como uma estratégia de vigilância em 

saúde, com prevenção e promoção da saúde ocupacional no Estado do Piauí.
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CONCLUSÃO 

Os resultados sugerem que os agentes de endemias estudados de um 

município do Piauí, não apresentaram alterações hematológicas e bioquímicas nas 

enzimas uréia, creatinina, ALT, AST e BChE. Tais alterações denotam que os 

agentes de endemias não sofreram intoxicação aguda por organofosforados, mas 

apresentaram alterações das enzimas gama glutamiltransferase e fosfatase alcalina, 

o que pode significar algum tipo de comprometimento hepático. Entretanto, o 

aumento significativo de MN indica uma instabilidade genética nos trabalhadores 

expostos, diante disso, faz-se necessário o biomonitoramento ocupacional desses 

profissionais.  
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ANEXO A - Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Ceará. 
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ANEXO B - Questionário de saúde pessoal aplicado a trabalhadores expostos e 
não expostos a organofosforados  

(De acordo com modelo recomendado por: International Commission for 
Protection against Environmental Mutagens and Carcinogens (ICPEMC) 
MutationResearch, 204:379406, 1988) 

Este questionário, assim como o estudo a ele relacionado, deve ser de 

seu interesse. A participação é espontânea e constará destas informações gerais 

sobre saúde e dieta, mais uma coleta de sangue para estudo citogenético. O estudo 

consiste em uma avaliação de mutações nos cromossomos de cada participante. 

Mutações cromossômicas ocorrem normalmente nas células de todas as pessoas 

em nível bastante baixo, e são apontadas, entre outros efeitos, nos processos de 

envelhecimento e do câncer. Trabalhadores em atividades de risco (por exemplo, 

radiologia, quimioterapia, uso de óxido de etileno e outras), se não seguirem normas 

adequadas de segurança, podem aumentar a frequência de mutações 

cromossômicas em suas células. Este estudo poderá servir como sinal de alerta 

para prevenir e melhorar as condições de segurança. Caso não se encontrem 

diferenças entre trabalhadores de atividades de risco e outros de atividades 

diversas, poderemos concluir que os itens de segurança são efetivos neste aspecto. 

Isto servirá de estímulo para continuar tomando cuidados com a vida no local de 

trabalho.  

Leia e responda cuidadosamente as seguintes questões. A informação 

dada por você não será associada com o seu nome, sendo conhecida apenas pelos 

pesquisadores associados a este estudo. As respostas deste questionário poderão 

ter influência direta na interpretação de nossos resultados. Por isso, contamos com 

sua cooperação em fornecer informações corretas.  

Obrigado pelo seu interesse.  

1. 

Nome__________________________________________________________  

Data: ___________Código Nº _______ (Para ser preenchido pelo pesquisador) 
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Essa folha será destacada das demais do questionário e arquivada. 

Apenas o número do código será usado como identificação nas próximas páginas. 

Se espaços adicionais forem necessários para completar uma resposta, por favor, 

escreva atrás da página e identifique o complemento da resposta com o número da 

questão. 

 

HISTÓRIA PESSOAL 

3. Data de hoje: ____ / _____ / ________ 

4. Qual a sua idade? __________(em anos) 

5. Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

6. A qual grupo étnico você pertence: 

(    ) Caucasiano  (   ) Negro   (   ) Chinês   (  ) Japonês 

(    ) Outro. Qual ?____________________ 

7. Qual o seu estado civil? 

(   ) Casado  (   ) Solteiro    (  ) Separado  (   ) Divorciado  (   ) 

Viúvo  

8. De quantos filhos você é pai natural (isto é, não inclua filhos adotados e 

de criação, e inclua filhos que moram separadamente)? _______________________ 

9.Qual é a renda mensal de sua família ? ________________Salários 

 

  

FICHA DE SAÚDE 

CÓD. Nº:--------------- 

PÁGINA 1 
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HISTÓRIA OCUPACIONAL 

10. Qual o seu local de trabalho? ________________________________ 

11.Há quanto tempo você trabalha neste local? _____________________ 

12. Se há menos de dez anos, onde você trabalhou previamente e por 

quanto tempo? ____________________________________________________ 

3. a)Que tipo de trabalho você faz? ______________________________ 

13. b) Qual é a carga horária semanal de trabalho ?__________________ 

 

EXPOSIÇÃO 

14. a) Liste os agentes químicos (por exemplo, gases tóxicos. benzeno, 

chumbo, Fármacos, agrotóxicos, etc.) ou físicos (radiação) a que você se expôs nos 

últimos 10 anos em seu trabalho. 

Nos últimos 10 anos Quantas vezes por mês Nos últimos 12 meses 

___________________ ___________________ ___________________ 

14. b) Você usa algum tipo de proteção? (    ) Sim  (    ) Não 

Liste_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Liste os agentes químicos (agrotóxicos e outros que julgar necessário) 

ou físicos a que você se expôs nos últimos 10 anos fora de seu trabalho. 

Nos últimos 10 anos Quantas vezes por mês Nos últimos 12 meses 

___________________ ___________________ ___________________ 
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HISTÓRIA DE FUMO 

16. Alguma vez você fumou?  (   ) Sim   (    ) Não 

Se não, passe para a questão (17). Se sim, continue: 

a) - Quanto tempo você fumou ? ______________ ( em anos) 

b) - Você fuma atualmente?  (   )Sim  (   ) Não  

Se sim, passe para a (16.c) 

Se não: Quando você parou de fumar ?______________ (mês e ano) 

c) - Você fuma cigarros?  (   ) Sim   (    ) Não 

Se sim, quantas carteiras por dia?  

(    ) Menos de ½ carteira 

(    ) ½ a 1 carteira 

(    ) Mais de 1 carteira, quantas? _________ 

Você fuma cigarros com filtro?  

(    ) Sim  (     ) Não 

Qual a sua marca usual ______________________________________ 

d) – Você fuma charutos? (    ) Sim  (     ) Não 

Se sim, quantos charutos por dia? 

(    ) 1 charuto 

(    ) 2 a 3 charutos 

(    ) 4 ou mais charutos. Quantos? __________________ 

c) – Você fuma cachimbo?  
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(    ) Sim  

(    ) Não 

Se sim, quantas vezes por dia?  

(    ) 1 vez 

(    ) 2 a 3 vezes  

(    ) 4 ou mais vezes. Quantas? ____________ 

f) – O que você fumava no passado?  

(    ) Cigarros                        

(    ) Charutos                 

(    ) Cachimbo 

g) – Você mastiga tabaco?   

(    ) Sim  (    ) Não 

MEDICAMENTOS E DOENÇAS 

17. Você tem tomado algum medicamento transcrito pelo médico, no 

último ano                       (por exemplo, comprimidos para pressão, insulina, 

tranquilizantes,. relaxantes musculares, etc.)?   

(   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, por favor, indique: 

Período:  ___________________ 

Tipo de medicamento:_____________________________________  

Dose:___________________ Quantos por dia:__________________ 

Início(mês):_______________Término(mês): ______________________ 
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18. Você tem tomado algum medicamento não transcrito por médico no 

último ano (por exemplo, aspirina, antiácidos, anti-histaminas, sedativos ou outras 

drogas)? 

(    ) Sim   (    ) Não 

Se sim, por favor, indique: 

Período:____________________ 

Tipo de medicamento:_________________________________________  

Dose:___________________ Quantos por dia:_____________________ 

Início(mês):_________________   Término(mês):___________________ 

19. Você tomou alguma vitamina nos últimos 6 meses? 

(    ) Sim   (    ) Não 

Se sim, por favor indique: 

Tipo de vitamina Dose Quantas vezes por 
semana 

___________________ ___________________ ___________________ 

20. a) - Você teve ou tem alguma dessas doenças? 

Câncer    (    ) Sim             (    ) Não 

Hepatite   (    ) Sim             (    ) Não 

Mononucleose  (    ) Sim             (    ) Não 

Herpes   (    ) Sim              (    ) Não 

AIDS    (    ) Sim    (    ) Não 

Meningite    (    ) Sim    (    ) Não 

Infecção bacteriana ou viral  (    ) Sim    (    ) Não 
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Doença cardiovascular  (    ) Sim    (    ) Não 

Diabete     (    ) Sim    (    ) Não 

Outras doenças importantes  (    ) Sim    (     ) Não 

b) - Se sim, indique abaixo: 

Doença Período da doença Tratamento 

___________________ ___________________ ___________________ 

c) - Liste as vacinações que você recebeu nos últimos 12 meses. 

Vacina Data 

___________________ ___________________ 

d) - Liste os raio-X diagnósticos e terapêuticos, recebidos nos últimos 10 

anos. 

Razão para o raio-X Data (ano): 

___________________ ___________________ 

e) - Você fez alguma cirurgia durante o último ano? 

Data Razão 

___________________ ___________________ 

f)- Dê as datas de quando você teve febre nos últimos 12 meses. 

Data (mês) Doença associada Medicamento tomado 

___________________ ___________________ ___________________ 
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DIETAS 

(deve refletir apenas os hábitos frequentes) 

21. Você come apenas vegetais? (   ) Sim (   ) Não 

22. Você come carne?   (   ) Sim (   ) Não 

a) Se sim, com que frequência você come o seguinte: 

 Dias por semana 

 1 a 2 3 a 4 5 a 6 todos os dias 

Carne bovina (    ) (    ) (    ) (    ) 

Peixe (    ) (    ) (    ) (    ) 

Porco (    ) (    ) (    ) (    ) 

Outras (    ) (    ) (    ) (    ) 

b) - Como você prefere sua carne? 

(   ) Mal passada (    ) No ponto  (    ) Bem passada 

23. Você usa adoçantes? (   ) Sim  (   ) Não 

Quantos por dia? __________________________________________ 

24. Você bebe refrigerantes? (   ) Sim  (    ) Não 

Quantos por dia ?___________________________________________ 

25. Comente sobre sua dieta, caso ela tenha algo de especial (por 

exemplo, dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos, etc.). 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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26. Você bebe café?  (    ) Sim (    ) Não 

Quantas xícaras pequenas por dia? ______________________________ 

27. Você bebe chá?  (    ) Sim (    ) Não 

Quantas xícaras por dia? ______________________________________ 

28.  Você toma chimarrão?  (   ) Sim  (   ) Não 

Com que frequência?_________________________________________ 

29. Você bebe cerveja?  (   )Sim (   ) Não 

Se sim, por favor, indique sua média de consumo semanal: 

(   )1-6 garrafas por semana 

(   )7-12 garrafas por semana 

(   )13-24 garrafas por semana 

(   ) Mais de 24 garrafas por semana. Quantas?_____________________ 

30. Você bebe vinho?  (   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, por favor, indique sua média de consumo semanal: 

(    ) 1 – 4 copos por semana ou menos  

(    ) 5 – 8 copos por semana 

(    ) 9 – 16 copos por semana 

(    ) Mais de 16 copos por semana. Quantos? ______________________ 

31. Você bebe outras bebidas alcoólicas (excluindo cerveja e vinho)? 

(    ) Sim  (    ) Não 

Se sim, qual ou quais? _______________________________ 
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Por favor, indique sua média de consumo semanal: 

(    ) 1 – 4 copos por semana ou menos 

(    ) 5 – 8 copos por semana 

(    ) 9 – 16 copos por semana 

(    ) Mais de 16 copos por semana. 

Quantos? _________________________ 

HISTÓRIA GENÉTICA 

32. Você tem conhecimento de algum defeito de nascimento ou outra 

desordem genética ou doença hereditária que tenha afetado seus pais, irmãos, 

irmãs ou seus filhos? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, por favor, especifique:_________________________________ 

33. Você ou sua esposa tiveram ou tem dificuldade para engravidar? 

 (   ) Sim   (    ) Não 

Se sim, por favor, especifique: _________________________________ 

34. Você já teve um filho que tenha nascido prematuramente ou que 

tenha sido abortado? 

(    ) Sim  (    ) Não 

35. Você tem um gêmeo idêntico vivo? 

(    ) Sim  (    ) Não 
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ANEXO C - Valores de referência utilizados para análise hematológica. 

ERITROGRAMA  VALORES DE REFERÊNCIA 

Hemácias mm3  Homem: 4,5 – 6,5 

 Mulher: 3,9 – 5,8 

Hemoglobina em g/dL  Homem: 13,5 – 18,0 

 Mulher: 11,5 – 16,4 

Hematócrito %  Homem: 40,0 – 54,0 

 Mulher: 36,0 – 47,0 

Volume Globular Média em u3  76,0 – 96,0 

Hemoglobina Corpuscular Média g%  27,0 – 32,0 

Concentração da Hemoglobina Globular 
Média %  

32,0 – 36,0 

LEUCOGRAMA  

 Adultos: 5.000 – 10.000 

Leucócitos mm3 04 a 07 Anos: 6.000 – 15.000 

 08 a 12 Anos: 4.500 – 13.000 

 % mm3 

Neutrófilos  40 – 75 2.500 – 7.500 

Promielócitos  0 - 

Mielócitos  0 - 

Metamielócitos  0 – 1 - 

Bastões  1 – 3 45 – 330 

Segmentados  40 – 75 - 

Eosinófilos  1 – 6 40 – 330 

Basófilos  0 – 1 1 – 100 

Linfócitos  20 – 45 1.500 – 3.500 

Monócitos  02 – 10 200 – 800 

Plaquetas  150.000 a 400.000 /mm3 
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ANEXO D - Valores de referência utilizados para análise bioquímica 

DOSAGENS BIOQUÍMICAS  VALORES DE REFERÊNCIA 

Uréia  10 mg/dL a 45 mg/ dL 

Creatinina  0,4 mg/ dL a 1,3 mg/ dL 

Aspartato aminotransferase (AST)  4 U/mL a 36 U/mL 

Alanina aminotransferase (ALT)  4 U/mL a 32 U/mL 

 Homem: 07 a 40 U/L 

Gama glutamiltransferase (GGT) Mulher: 05 a 27 U/L 

 Adulto: 13 a 43 U/L 

Fosfatase alcalina (FAL) Criança até 12 Anos: 56 a 156 U/L 

 Homem: 3.930 a 10.000 U/I 

Butirilcolinesterase (BChE) Mulher: 4.620 a 11.500 U/I 

Fonte: LACEN-PI, 2012  
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ANEXO E - FICHA DE AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE MICRONÚCLEO EM 
MUCOSA BUCAL 

 

PROJETO:___________________________ DATA: _____/______/_____ 

RESPONSÁVEL: _________________________________________ 

CAMPO 
Nº de 
CÉLS 

Nº de 
MN 

% MN Nº CX % CX Nº CL % CL 
CÉLS. 

BN 
% BN 

          

          

          

          

          

          

          

          

%: Frequência; Nº: Número; MN: Micronúcleo; CX: Cariorrex; CL: Cariólise; Céls.: 

Células; BN: Binucleadas. 
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