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RESUMO 

Estudo de atualização com o objetivo de identificar as principais aplicações 

de biomarcadores em processos de avaliação de risco ambiental de exposição 

a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). Foram apresentados conceitos 

gerais relativos à exposição aos HPA, à avaliação de risco ambiental e à 

validação de biomarcadores. Procedeu-se uma análise da literatura 

internacional atualizada disponível on line. Identificou-se que a principal razão 

para utilização de biomarcadores em avaliação de risco é a possibilidade de 

verificação dos efeitos gerados pela exposição, permitindo direcionar ações de 

gerenciamento aos agentes biologicamente ativos. Esta abordagem contribui 

para o entendimento de especificidades locais para as quais, a avaliação de 

risco ambiental em geral mostra-se insatisfatória. O composto 1-hidroxipireno 

urinário destaca-se como um marcador confiável de exposição a HPA. Entre os 

parâmetros genéticos, aberração cromossômica e indução de micronúcleos são 

citados como marcadores bem fundamentados para aplicação em estudos 

transversais para caracterização de exposição humana. São necessários mais 

estudos para que esses parâm'etros citogenéticos possam ser utilizados para 

determinação de causalidade entre exposição aos HPA e ocorrência de danos à 

saúde. Recomenda-se a utilização integrada de biomarcadores de dose interna 

e efetiva para diminuição das incertezas das estimativas de exposição. Para 

dose interna e efetiva, respectivamente, os marcadores 1-hidroxipireno urinário 

e adutos de DNA-HPA são os mais fundamentados pela literatura atual. 

Descritores: Biomarcadores; avaliação de risco; saúde ambiental; 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. 



SUMMARY 

Study with the objective identifies the most important applications of 

biomarkers in environmental risk assessment of polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAH) exposures. Moreover, it has been presented general 

concepts related to PAH expositions, environmental risk assessment and 

biomarkers validations. An international updated literature was performed using 

online data base. The results showed that the principal reason to use 

biomarkers in the risk assessment is the possibility to verify the effects of 

exposition. Therefore, it allows a directional management to biologically effective 

agents. This approach contributes to understanding the local specificities when 

the environmental risk assessment shows unsatisfactory. The urinary 1-

hidroxipyrene is a secure biomarker to PAH expositions. The cytogenetics 

parameters chromosomal aberrations (CA) and micronuclei (MN) are well 

established markers to apply in cross sectional studies in order to characterize 

human expositions. Currently, more studies are necessary for the use of these 

cytogenetic biomarkers to verify causalities between PAH expositions and 

harmful health effects. It is recommend the integrated use of biomarkers of 

internai and effective dose to decrease the estimates exposition uncertainties. 

To internai and effective dose, respectively, the urinary 1-hidroxipyrene and 

DNA-PAH adducts biomarkers are the most established in the scientific 

literature. 

Key words: biomarkers; risk assessment; environmental health; polycyclic 

aromatic hydrocarbons. 
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1 INTRODUÇÃO 

o desenvolvimento generalizado de novas tecnologias, com a 

automação e o aumento da complexidade dos processos químicos 

industriais, impulsionados pela concorrência capitalista e a globalização da 

economia vêm possibilitando operações cada vez mais sofisticadas em 

ritmos cada vez mais intensos, resultando na expansão da capacidade de 

produção, armazenamento, circulação e consumo de agentes químicos em 

âmbito mundial. Tal quadro possibilitou um aumento no consumo de bens, 

produtos e serviços, fato esse associado por muitos a ganho em qualidade 

de vida. Por outro lado, esta mudança nos hábitos de consumo tem 

acrescentado novos riscos a toda a população, pois a velocidade com que 

essas novas substâncias químicas são introduzidas no ambiente não é 

acompanhada pelo conhecimento de seus possíveis efeitos deletérios à 

saúde humana e ao ambiente. 

Em centros urbanos, a grande utilização de derivados de petróleo 

como principal matriz energética relacionada ao transporte tem como 

conseqüência a intensa formação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPA), que constituem uma das principais classes de contaminantes 

provenientes das atividades antropogênicas. Além dos problemas diretos da 

queima de combustível, deve-se também considerar os riscos relacionados 

a sua produção, distribuição e armazenamento. Como exemplo desta 

situação, tem-se no país a questão recente da obrigatoriedade de 

licenciamento dos postos de gasolina, um dos principais problemas 
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ambientais do estado de São Paulo, representando a maioria das áreas 

incluídas no cadastro de áreas contaminadas realizado pela CETESB 

(FRANZINI 2005). Atualmente, pouco se conhece a respeito dos efeitos da 

exposição aos HPA, entretanto, existem indícios consistentes que 

demonstram potenciais efeitos deletérios à saúde, em especial a 

carcinogenicidade, associados a este grupo de contaminantes. 

Como parte dessa mudança de paradigma, pode-se identificar a 

crescente preocupação por parte dos órgãos e agências de saúde pública 

em definir limites de exposição ambiental aos agentes químicos de origem 

antropogênica. Para a definição de tais limites, é necessário o 

desenvolvimento de modelos exeqüíveis e representativos para avaliar a 

extensão do dano que estes compostos causam ao ambiente. 

Como são muitas as variáveis envolvidas nestes tipos de evento são 

necessários estudos mais aprofundados, que abordem a questão de forma 

interdisciplinar para que se possam avaliar os riscos destas exposições. 

Esta complexidade reflete-se na . necessidade de especificidades 

metodológicas para os estudos nessa área. 

Neste contexto, o monitoramento de áreas contaminadas mostra-se 

necessário para a adoção de medidas de controle, objetivando a prevenção 

dos danos à saúde do homem e de outros organismos que estejam em 

contato direto ou indireto com o ambiente contaminado. 

Segundo VAN DER OOST et aI. (2003), o monitoramento biológico 

limitava-se, até alguns anos atrás, apenas à quantifiCação de agentes 

químicos elou seus metabólitos no ar expirado, nos tecidos, secreções e 
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excreções biológicas. Essa abordagem era pouco representativa, pois não 

incluía os efeitos dessas substâncias sobre os organismos expostos. 

Quando alterações ambientais causadas por impactos 

antropogênicos atingem os limites de adequação de espécies menos 

tolerantes expostas, podem ocorrer perdas de parte desta população por 

mortalidade. Os efeitos subletais na porção da população mais tolerante, 

incluindo-se os humanos, apesar de não ocasionar mortalidade direta, trás 

uma série de impactos de difícil observação. Tais efeitos podem ser 

estimados pela utilização de metodologias de biomonitoramento, uma vez 

que a avaliação in vivo pode permitir a obtenção de dados mais completos 

pela integração de informações referentes à concentração e 

biodisponibilidade dos contaminantes de forma temporal e espacial (VAN 

DER OOST et aI. 2003). 

A situação de estresse causada por um poluente normalmente 

desencadeia uma cascata de eventos biológicos, podendo cada um destes 

eventos, em tese, servir como biomarcador (MCCARTHY et aI. 1991 citado 

em VAN DER OOST et aI. 2003). O biomarcador é qualquer substância, 

estrutura ou processo que possa ser medido dentro de um organismo ou em 

seus produtos, que influencie ou prediga a incidência de efeito deletério ou 

doença (O MS 2001). Como muitos biomarcadores pOdem preconizar efeitos 

em longo prazo, os dados obtidos permitem, a priori, intervenções prévias a 

efeitos irreversíveis. 

Biomarcadores podem ser avaliados após exposição de fontes 

alimentares, ambientais ou ocupacionais, para elucidar as relações de dose-
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efeito na avaliação de risco, na diagnose clínica e em outras formas de 

monitoramento (VAN DER OOST et aI. 2003). 

Segundo a OMS (2001), os biomarcadores são divididos em três 

categorias: biomarcadores de exposição, que envolvem a detecção e 

medição de substância exógena, metabólito ou produto da interação entre o 

xenobiótico e alguma molécula ou célula alvo de um organismo; 

biomarcadores de efeito, que incluem a medição de alterações 

bioquímicas e fisiológicas, que possam ser relacionadas à ocorrência de 

doença ou prejuízo à saúde e biomarcadores de suscetibilidade, 

indicativo de uma habilidade inerente ou adquirida de um organismo em 

responder ao desafio de exposição a um xenobiótico. 

Biomarcadores de exposição podem servir para avaliar a 

integralidade das informações da avaliação de exposição por associar as 

informações ambientais, as estimativas da dose, os dados epidemiológicos e 

de atividade humana. Em muitos casos, biomarcadores de exposição podem 

ser mais confiáveis do que medições externas de exposições, como nas 

avaliações de eficiência de equipamentos de proteção (OMS 2001). 

Biomarcadores de efeito podem ser empregados para documentar 

alterações pré-clínicas e efeitos adversos relacionados a agentes químicos. 

Biomarcadores de suscetibilidade ajudam a elucidar variações no grau de 

respostas à exposição, observadas entre diferentes indivíduos (VAN DER 

OOST et aI. 2003). 
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A aplicação integrada destas abordagens pode fornecer dados mais 

fundamentados com relação aos riscos de possíveis impactos à saúde 

humana provenientes da exposição ambiental a agentes químicos. 

Os biomarcadores permitem uma estimativa da dose biologicamente 

efetiva decorrente da exposição ao composto tóxico, permitindo assim, a 
. 

avaliação ou ao menos a suspeita de efeitos precoces de agravos à saúde 

(ambiental ou individual), fundamentando assim algumas estratégias de 

prevenção e controle a possíveis impactos decorrentes da exposição a 

xenobióticos (VAN DER OOST et aI. 2003). 

Os biomarcadores são respostas biológicas que podem relatar a 

exposição elou efeitos tóxicos de agentes químicos dispersos no ambiente, 

e por isso, podem ser utilizados para avaliar o estado de saúde de 

organismos expostos e para obtenção de sinais de perigo para avaliações 

de risco ambiental (PAYNE et aI. 1987). 

Segundo DEPLEDGE e FOSSI (1994), a avaliação de risco ambiental 

é definida como "procedimento para identificar quais os prováveis ou atuais 

efeitos adversos de contaminantes ou de outras atividades antropogênicas 

no ambiente, sendo estimado o grau de segurança dos seus componentes 

usando-se para isto, metodologias científicas". 

Muitos compostos químicos e seus metabólitos que contaminam 

ecossistemas, assim como seus efeitos, necessitam ainda de identificação. 

o biomarcador é uma ferramenta aplicável a esta finalidade, fornecendo 

informações para realização de avaliações de risco a estas exposições, 

podendo ser utilizado para demonstrar efeitos, auxiliar na verificação de 



subgrupos ou indivíduos mais suscetíveis a estes agentes e na identificaçao 

de contaminantes presentes, em especial nas situações onde aparecem 

misturas complexas de variados tipos de agentes químicos, situação que 

pode ser exemplificada pela exposição aos HPA. 

A ampla distribuição ambiental dos HPA associada a diversas 

atividades humanas, em especial quanto à matriz energética adotada que 

tem como principal característica o uso em larga escala de combustíveis 

fósseis levanta uma série de questões relacionadas à saúde pública em 

grandes centros urbanos. 

Atualmente está bem documentado que os HPA constituem uma 

classe de compostos, dos quais muitos sao potentes carcinógenos para 

mamíferos, incluindo os humanos. Sua significãncia como carcinógenos 

ambientais e ocupacionais tem sido comprovada por uma série de estudos 

sobre várias fontes ambientais (ex. exaustao veicular e outros processos de 

combustão), que têm demonstrado que os HPA com mais de três anéis 

aromáticos sao responsáveis por 70-90% do efeito carcinogênico total 

relacionado a estas fontes. A formação de HPA devido à combustão 

incompleta determina sua ampla distribuição ambiental e as altas 

concentrações encontradas em alguns locais de trabalho. Assim, devem ser 

consideradas como um sério perigo à saúde humana (JACOS e SEI DEL 

2002). 

Apesar de não estarem disponíveis evidências experimentais diretas 

da carcinogenicidade dos HPA para humanos, vários estudos 

observacionais indicam uma forte correlação entre a exposiçao e o aumento 

6 



de incidência de câncer em vários tecidos humanos como pulmão, pele e 

bexiga urinária. Como resultado desses estudos, o controle regular de HPA 

em várias situações ocupacionais tornou-se obrigatório (JACOB e SEIDEL 

2002). 

A investigação da seqüência de eventos iniciados com a exposição a 

substâncias potencialmente deletérias e que culminam com o aumento dos 

eventos de morbidade e mortalidade é um dos grandes desafios da 

pesquisa em saúde pública, e neste contexto, a utilização de biomarcadores 

é uma das abordagens mais promissoras. 

Entretanto, a pesquisa com biomarcadores ainda não alcançou 

amplamente esses objetivos. Segundo BONASSI et aI. (2001), resultados 

confusos e às vezes conflitantes têm sido obtidos em estudos de 

populações expostas, assim como os tópicos mais atrativos desta 

abordagem - a possibilidade de intervenção precoce no desenvolvimento de 

doenças associadas a agentes químicos e o aumento da capacidade de 

detecção de exposição a doses reduzidas ou de compostos espeCíficos em 

uma mistura - têm sido aplicados com sucesso apenas em algumas 

situações específicas. 

O reconhecimento das limitações dos estudos de biomonitoramento 

tem aumentado a consciência da necessidade de pesquisas que visem à 

melhoria da validade dos biomarcadores, aumentando sua relevância como 

metodologia aplicável ao campo de atuação da saúde ambiental, em 

especial associado à avaliação de riscos. Esta abordagem tem se mostrado 

cada vez mais necessária, uma vez que a utilização de metodologias 
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limitadas pode levar a resultados superestimados ou subestimados, 

podendo gerar custos e riscos desnecessários. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar as principais 

aplicações de biomarcadores para cenários de exposição a hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPA), visando subsidiar a aplicação desta área de 

conhecimento em processos de avaliação de risco ambiental, contribuindo 

para a elaboração de futuras propostas que contemplem questões que não 

pOdem ser respondidas através da utilização isolada das metodologias 

tradicionais, na tentativa de tornar o conhecimento acadêmico formal mais 

acessível, diminuindo a distância entre a produção e a aplicação do 

conhecimento científico. 

2.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

• Verificar a situação atual sobre a aplicação de biomarcadores aos 

processos de avaliação ambiental de risco, com ênfase especial à saúde 

humana. 

• Elaborar um panorama referente aos estudos recentes sobre validação de 

biomarcadores de HPA, identificando as metodologias já validadas e em 

processo de validação, suas vantagens e limitações, visando subsidiar sua 

aplicação à avaliação de risco ambiental. 

• Verificar as perspectivas para aplicação futura dos biomarcadores para 

avaliação de risco ambiental de exposições a HPA. 
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3 MÉTODOS 

Para a realização da presente dissertação, adotou-se como modelo o 

estudo de atualização. De acordo com o Guia de Apresentação de Teses 

da FSP/USP (BIBCIRlFSP 2005), os trabalhos classificados como estudo de 

atualização são aqueles cujo objetivo é reunir seletivamente trabalhos 

publicados sobre uma especialidade, com vistas à análise e interpretação à 

luz do progresso do conhecimento da mesma. São, desta forma, trabalhos 

descritivos e interpretativos baseados na literatura recente sobre a situação 

global em que se encontra determinado assunto investigativo. Possuem uma 

estrutura diferente de um trabalho de pesquisa, não incluindo as partes 

Metodologia, Resultados e Discussão. 

O material de estudo foi obtido através de um levantamento 

bibliográfico na biblioteca de referências eletrônicas (ELECTRONIC 

REFERENCE LlBRARY - ERL) através da utilização do software 

WebSPIRS da empresa SilverPlatter Information Database disponibilizado 

pelo SIBi/USP aos usuários da Universidade de São Paulo e também pelos 

sistemas de bibliotecas da UNICAMP e UNESP. Este programa está 

disponível para acesso a partir de microcomputadores ligados à rede de 

qualquer uma das instituições mencionadas. Para selecionar as bases de 

dados mais pertinentes ao assunto da busca, foi realizada uma busca pelo 

termo livre (biomarker* OR biological marker*) AND (polycyclic aromatic 

hydrocarbon). Com esta busca foi possível verificar quais as bases de dados 

contém artigos sobre o assunto em questão. As bases selecionadas foram: 
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MEDLlNE, BIOLOGICAL ABSTRACTS, ASFA, ZOOLOGICAL RECORDS e 

CAB ABSTRACTS. 

A base de dados MEDUNE, uma das mais completas disponíveis, foi 

consultada a partir da base de dados PUBMED em sua página de origem 

devido à maior velocidade de acesso. No sistema de bases de dados 

PUBMED, foi ainda utilizado o recurso de busca por trabalhos relacionados, 

sempre que encontrada uma referência pertinente. 

Foram selecionados trabalhos que abordam utilização de 

biomarcadores para avaliação de efeitos de hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos, com ênfase especial aos trabalhos que apresentam 

metodologias já validadas e trabalhos que visem à validação de novas 

metodologias e abordagens. Os demais trabalhos que não se mostraram 

diretamente relacionados ao tema especificado foram descartados. Para 

determinação da relevância do trabalho e definição da inclusão ou exclusão 

do mesmo, foi realizada a leitura dos resumos disponíveis e somente após a 

seleção das referências pertinentes, foi executada a busca dos trabalhos na 

íntegra, os quais foram lidos para realização deste trabalho. 

Após a obtenção dos dados, foi executada a fase de análise, que 

consistiu em agrupar as informações sobre os tipos disponíveis de 

biomarcadores para HPA e caracterizar a situação dos estudos 

desenvolvidos até o momento, que subsidiem sua aplicação atual em 

processos de avaliação de risco ambiental, assim como as perspectivas 

para aplicação futura. 
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4 HIDROCARBONETOS POLICíCLlCOS AROMÁTICOS (HPA) 

Este grupo de agentes químicos é constituído por compostos 

orgânicos com dois ou mais anéis aromáticos fundidos formados por átomos 

de carbono e hidrogênio. Como características gerais, estes compostos 

possuem baixa solubilidade em água (que tende a decrescer com o 

aumento da massa molecular), baixa pressao de vapor, altos pontos de 

fusao e ebuliçao. Estudos de várias fontes ambientalmente relevantes, como 

os resíduos da combustao de carvao, exaustao veicular, uso de óleos 

lubrificantes e tabagismo, tem demonstrado que a presença de HPA é o 

principal responsável pelo potencial carcinogênico dessas fontes. Estes 

compostos sao também utilizados como intermediários na produçao de 

plastificantes (naftaleno), pigmentos (pireno), corantes (antraceno, 

fluoranteno) e pesticidas (fenantreno). As maiores emissões de HPA sao 

resultantes da combustao incompleta de materiais orgânicos durante 

processos industriais e outras atividades antropogênicas (OMS 1998), 

conforme quadros 01 e 02. 

Segundo LAW e BISCAYA (1994), a origem antropogênica destes 

compostos no ambiente está principalmente relacionada à contribuiçao 

pirolítica (combustao parcial de combustíveis fósseis), à contribuiçao 

petrogênica (derrames de petróleo e derivados) e ao descarte de efluentes 

domésticos e industriais. Em geral, os HPA de origem petrogênica possuem 

dois ou três ciclos aromáticos em sua estrutura. No petróleo bruto os 
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principais HPA presentes são o antraceno, o fenantreno e o naftaleno e seus 

derivados alquilados (LAW e BISCAYA 1994). 

QUADRO 1: Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) presentes 
em combustão de madeira e exaustão veicular (diesel e gasolina).8 
Queima de madeira Queima de gasolina Queima de Diesel 

(automóveis sem 
catalisador)b 

Naftaleno Dimetilfluoranteno Dimetilfenantreno 
Fenantreno Benzoperileno Metilfenantreno 
Antraceno Metilbenzoantraceno Pireno 
Fluoreno Metilfluoranteno Benzofluoranteno 
Fluoranteno Benzocriseno Metilfluoranteno 
Reteno Dimetilfenantreno Fenantreno 
Pireno benzofluoranteno Criseno 
Benzo(b.j.k)fluoreno Benz(a)antraceno Benz(a)antraceno 
Benz(a)antraceno Criseno e Pireno Naftaleno 
Benzopirenos Benzopirenos Metilbenzantraceno e Benzopireno 
Nota: a. Ordem decrescente aproximada de concentraçao dos dez HPA mais comuns, entretanto 
deve-se considerar que a composiçao e concentraçao de HPA variam consideravelmente em funçao 
da qualidade do combustfvel e do processo de combustao. b. Catalisadores associados ao sistema de 
emissões de automóveis nos modelos mais modernos reduz significantemente as emissões de HPA. 

FONTE: BURCHIEL e LUSTER (2001) 

QUADRO 2: Rotas e fontes de exposição ambiental a Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos. 
Inalação 

Ingestão 

Contato dérmico 

Queima incompleta de combustiveis fosseis, como derivados de petróleo e 
carvao; material particulado com HPA associado proveniente de fontes 
ocupacionais/industriais; fumaça de incêndios florestais e de tabagismo. 

Preparo de alimentos com carvao. 

Exposiçao a piche ou fuligem. 

FONTE: BURCHIEL e LUSTER (2001). 

Os HPA de origem pirolítica são caracterizados por apresentarem 

mais de três ciclos aromáticos e baixo grau de alquilação, quando 

comparados aos de origem petrogênica (LAW e BISCAYA 1994). Os mais 

abundantes no ambiente são os benz(a)antraceno, fluoranteno, pireno, 

criseno, benzofluoranteno, benzopireno, indeno(1,2,3-c,d)pireno e 

benzo(ghl)perileno, mas existem mais de 100 diferentes tipos de HPA que 

geralmente são formados como misturas complexas e não como um 

composto isolado (ATSDR 1995). 
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5 CONTAMINAÇÃO POR HPA 

Além dos resíduos gasosos de combustão, HPA podem ser 

depositados no solo e também podem alcançar a água intersticial, 

subterrânea e superficial através de descargas industriais e vazamentos de 

tanques de armazenamento. Os HPA estão amplamente distribuídos pelo 

ambiente, onde a exposição pode se dar em ambientes internos e externos. 

Tipicamente não ocorre a exposição a um único composto, mas a uma 

mistura de HPA. A exposição pode também ocorrer através de água e 

alimento contaminados, mas é mais freqüente o contato com vapores ou 

compostos associados a partículas em suspensão no ar. As principais fontes 

são tabagismo, exaustão veicular, pavimento asfáltico, processos de 

combustão de carvão e madeira, queimadas e incêndios florestais, 

incineração de resíduos e armazenamento de combustíveis. Os níveis 

basais de alguns HPA representativos no ar variam entre 0,02 - 1,2 ng/m3 

em áreas rurais e 0,15 - 19,3 ng/m3 em áreas urbanas 1 (ATSDR 1995). Em 

alguns países (ex. Itália e Alemanha), os limites máximos permitidos ou 

recomendados para benzo[a]pireno variam de 1 a 10 ng/m3 
• Atualmente, 

essas concentrações são comumente alcançadas e excedidas no ar de 

áreas urbanas e rurais habitadas. Concentrações elevadas podem ser 

esperadas em áreas com intenso tráfego veicular, em túneis rodoviários e 

em áreas próximas a emissões industriais (JACOS e SEI DEL 2002). 

1 Valores basais válidos para os E.U.A. (ATSDR 1995). 
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o transporte e distribuição de HPA no ambiente são determinados 

extensamente por propriedades físico-químicas. Em geral, HPA possuem 

baixa solubilidade em água. Os HPA possuem valores reduzidos para 

constante de Henrl, o que pode determinar a presença de concentrações 

consideráveis destes contaminantes em ambientes aquáticos, apesar de 

serem hidrofóbicos e do seu padrão predominante de emissão (via ar 

atmosférico). Sua afinidade pela fase orgânica é muito maior do que pela 

fase aquosa, o que determina valores elevados para os coeficientes de 

partição entre solventes orgânicos e água (Kow)3 e indica uma alta afinidade 

pela fração orgânica (KOC)4 do sedimento, solo e biota (ATSDR 1995, OMS 

1998). 

Podem estar presentes no ar como vapor ou adsorvidos a superfície 

de material particulado, podendo ser carregados a longas distâncias antes 

de retornarem ao solo através de chuva ou deposição destas partículas. 

Alguns HPA evaporam da água superficial para atmosfera, mas a maioria se 

associa a partículas que se depositam no sedimento de corpos aquáticos. 

Nos solos, é mais comum aparecerem firmemente associados a partículas 

orgânicas, mas podem contaminar águas subterrâneas e também evaporar 

alcançando o ar. A concentração de HPA na biota pode ser muitas vezes 

maior do que as concentrações no solo e na água (ATSDR 1995). 

2 Coeficiente de partição que expressa a proporção de compostos químicos entre o ar e a 
água em uma situação de equilíbrio de concentração e é usado como um indicador do 
~otencial de volatilização do composto. 

O Kow é usado para estimar o potencial de um composto organico em se mover da água 
para o lipídio. 

O Koc indica o potencial do composto em se ligar a carbono organico, parametro relevante 
para avaliar sua presença no solo e sedimento assim como sua disponibilidade para biota. 
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A elevada capacidade de metabolização de HPA, em especial pelos 

organismos de maior complexidade metabólica, é determinante para a não 

ocorrência de biomagnificação desses compostos. Apesar disso, são 

contaminantes de interesse quanto ao estudo de efeitos biológicos, uma vez 

que metabólitos carcinogênicos podem ser formados durante o processo de 

biodegradação (OMS 1998). 

Muitos fatores determinam a possibilidade de ocorrência de efeitos 

deletérios à saúde, assim como o tipo e a severidade destes efeitos. Estes 

fatores incluem a dose, duração, rota ou via de exposição, a ocorrência de 

exposição concomitante a outros compostos (possibilidade de efeito 

sinérgico) e características individuais como idade, gênero, hábitos de vida, 

estado de saúde, entre outros (ATSDR 1995). 

No ambiente, os HPA são degradados por fotoxidação no ar e água, 

na presença de radicais como OH, N03 e 03, podendo também formar 

compostos carcinogênicos neste processo (O MS 1998). No ar a degradação 

pode variar em um período de dias a semanas, enquanto no solo e água 

geralmente varia de semanas a meses, sendo realizada principalmente pela 

ação de microorganismos (ATSDR 1995). 

Apesar destas diversas evidências de degradação, cálculos baseados 

em parâmetros físico-químicos indicam que HPA com quatro ou mais anéis 

aromáticos podem ser persistentes no ambiente (OMS 1998). 

Outro fator importante na avaliação de exposição e efeito a qualquer 

agente químico tóxico é o entendimento de sua toxicodinâmica ("o que faz o 

tóxico ao organismo") e toxicocinética ("o que faz o organismo ao tóxico") 
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(PIVETTA et aI. 2001), assim como seu destino nos diversos 

compartimentos ambientais. A quantidade e qualidade destas informações é 

uma condição determinante para o monitoramento de exposição e efeitos 

biológicos de agentes químicos. 

Como a maioria dos outros xenobióticos lipofílicos, estes compostos 

são prontamente dissolvidos e transportados através das lipoproteínas das 

membranas celulares. Em humanos, a principal via de ingresso destes 

contaminantes é a absorção pelos tratos pulmonar (após inalação destes 

compostos isolados ou adsorvidos a aerossóis ou particulados), 

gastrointestinal (após ingestão de comida ou água contaminadas) e por 

absorção cutânea. A taxa de absorção pelos pulmões depende do tipo de 

HPA e do tamanho e composição da partícula a qual está adsorvido. HPA 

adsorvido a substâncias particuladas são absorvidos pelos pulmões mais 

lentamente do que HPA livre. Modelos animais demonstram que os HPA 

são amplamente distribuídos por todo o organismo, podendo ser 

encontrados em qualquer órgão interno, particularmente nos tecidos ricos 

em lipídios e no trato gastrointestinal, pela reabsorção do produto de 

excreção hepatobiliar (OMS 1998). 

HPA podem ser prejudiciais à saúde em varias circunstâncias. 

Estudos experimentais com animais demonstraram que alguns HPA, 

incluindo benzo[a]antraceno, benzo[a]pireno, benzo[b]fluoranteno, 

benzo[j]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, criseno, dibenzo[a,h]antraceno e 

indeno[1,2,3-c,d]pireno, causam tumores em exposição por ar contaminado 

e por contato dérmico. Estudos de exposição alimentar demonstraram 
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efeitos reprodutivos, relacionados à fertilidade, problemas gestacionais e 

alterações congênitas (A TSDR 1995). Dados animais demonstram efeitos 

deletérios tanto em exposições crônicas quanto agudas (ATSDR 1995). 

Apesar de não estarem disponíveis dados experimentais com humanos, a 

contribuição dos HPA para carcinogênese tem sido verificada por uma série 

de estudos epidemiológicos (JACOB e SEIDEL 2002; GODSCHALK et aI. 

2003). 
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6 AVALIAÇÃO DE RISCO 

A avaliação de risco é uma área do conhecimento relativamente 

recente e ainda não devidamente consolidada, seja quanto à fundamentação 

de conceitos ou quanto à terminologia aplicada. As discussões e reflexões 

no campo acadêmico ainda estão em fase inicial no Brasil, onde as 

dificuldades são ampliadas pela falta de precisão na tradução dos termos da 

literatura internacional. 

Um exemplo desta problemática refere-se às confusões entre os 

termos risk e hazard ou risco e perigo. Estes termos podem ser usados 

como sinônimos no discurso comum, entretanto, no campo científico são 

conceitos distintos. Hazard ou perigo é uma propriedade, uma 

característica qualitativa, enquanto risk ou risco é uma grandeza 

quantitativa, adimensional e probabilística. A terminologia usada para 

definir os processos é também controversa. De maneira geral o termo 

assessment e evaluation são usados como sinônimos, podendo ser 

traduzidos igualmente como avaliação, existindo uma preferência pelo 

termo assessment que é o mais citado. 

Existem várias definições de risco, mas em geral todas associam 

risco à probabilidade de ocorrência de um evento indesejável e à magnitude 

deste dano (RISCO = probabilidade de exposição X intensidade do evento 

adverso) (MOLAK 1996). 

A definição de evento adverso ou indesejável é um julgamento de 

valor. Pode ser definido como morte ou doença de pessoas ou animais; 
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como danos ambientais e ecológicos ou até mesmo como prejuízos 

financeiros. Como aplicação específica ao campo de estudos ambientais, 

tem-se como objeto definido os danos à saúde. Algumas definições limitam 

como objeto a saúde humana, outras se referem a componentes ambientais. 

Entretanto, no contexto de saúde pública, objetivam-se prioritariamente os 

efeitos à saúde humana. 

O conceito de ambiente e o reconhecimento de sua interferência nas 

condições da saúde humana não são recentes, mas no passado, limitavam

se às condições naturais. Com o surgimento da Ecologia, os fatores 

antrópicos foram introduzidos na visão de ambiente natural, e com isso sua 

complexidade também foi ampliada. As definições atuais incluem o fator 

humano ao ambiente, o que demanda que as avaliações de risco enfoquem 

não apenas os danos à saúde humana, mas também os danos ambientais e 

ecológicos. Assim, deve-se considerar durante as avaliações de risco à 

saúde humana também os impactos sobre a saúde de outros organismos, 

não apenas pela adoção de conceitos preservacionistas, mas considerando

se principalmente a sua influência sobre a qualidade de vida e saúde 

humana, uma vez que os humanos estão necessariamente inseridos no 

ambiente e por esse motivo não apenas provocam impactos, mas também 

sofrem os efeitos dessas alterações. Como exemplo, a contaminação difusa 

em corpos aquáticos, proveniente da agricultura ou outras fontes dispersas 

pode apresentar uma ameaça considerável a populações humanas em 

algumas circunstâncias, como a contaminação de fontes e reservas de água 

para abastecimento público. Neste contexto, a adoção de medidas de 
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monitoramento a saúde de outros organismos além dos humanos, pode 

fornecer informações sobre aspectos gerais quanto ao equilíbrio sistêmico 

(ecológico) deste ambiente visando à manutenção da qualidade desta água 

para abastecimento público imediato ou futuro (MOORE et ai. 2004), além 

de fornecer informações necessárias à determinação da capacidade de 

suporte deste ambiente, necessário à implantação sustentável de futuras 

atividades antropogênicas potencialmente impactantes. 

Algumas vezes o termo ambiental tem sido utilizado para diferenciar 

ou excluir situações ocupacionais. Em outros momentos, este termo é 

utilizado para definir cenários não confinados (ambientes outdoor) 

diferenciando de cenários confinados (ambientes indoor). Esta definição 

parece ter relação com a definição de campo de atuação de diferentes 

órgãos e agências que são responsáveis por questões ambientais ou de 

saúde. Entretanto, do ponto de vista científico/acadêmico, o 

monitoramento de efeito de contaminantes não se limita a estas divisões 

artificiais, devendo abranger tanto o ambiente interno quanto o externo ao 

perímetro industrial, assim como ambientes confinados e não confinados. 

Desta forma, a avaliação de danos causados por uma fonte, pontual ou 

dispersa, deve ocorrer de maneira ampla, considerando-se o ambiente 

como um todo. 

Adotando estas definições e conceitos, pode-se definir a saúde 

ambiental como um objeto de estudo abrangente, que deve considerar a 

avaliação do status de saúde de toda biota, incluindo populações e 

comunidades naturais e humanas. 
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Desta forma, para os fins desta dissertação, visando evitar 

possíveis confusões conceituais, quando a citação limitar-se ao objeto 

saúde humana, adotou-se o termo avaliação de risco à saúde humana e 

quando se limitar ao objeto saúde de comunidades e/ou populações 

naturais adotou-se o termo avaliação de risco ecológico. Assim sendo, 

adotou-se o conceito de avaliação de risco ambiental, definida como um 

processo amplo, que inclui entre suas abordagens a avaliação de risco a 

saúde humana e a avaliação de risco ecológico. 

Existem muitas propostas quanto ao delineamento de processos de 

avaliação de risco, mas usualmente, este processo pode ser dividido em 

duas fases: análise e gerenciamento de risco. Enquanto a análise 

determina o risco de uma certa situação, o gerenciamento propõe soluções 

para os problemas identificados (VAN DER OOST et ai. 2003). Nos 

Estados Unidos o gerenciamento é tradicionalmente considerado como 

uma parte independente que é realizado depois de uma análise de risco 

(MOLAK 1996). Apesar de distintos, entretanto, ambos devem ser 

desenvolvidos simultaneamente. Durante o processo de análise de risco, o 

monitoramento de agentes químicos pode ajudar na determinação da 

exposição, enquanto o monitoramento biológico pode ser usado para 

predizer efeitos à saúde e auxiliar a determinação de exposição. Esses 

procedimentos fornecem informações tanto para elaboração de um laudo 

de análise quanto para o direcionamento dos procedimentos de 

gerenciamento. 
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A primeira consolidação do conhecimento científico sobre a avaliação 

de risco, foi desenvolvida pela National Academy of Sciences (NAS 1983), 

que a estruturou em quatro etapas principais: identificação de perigo, 

avaliação da exposição, avaliação da dose-resposta e caracterização do 

risco. 

• Identificação do Perigo 

Esta etapa tem por objetivo a identificação de todos os agentes 

químicos de interesse e o levantamento das informações existentes sobre os 

efeitos destas substâncias à saúde humana, por meio da consulta a banco 

de dados toxicológicos e à literatura científica especializada (NAS 1983). 

Neste primeiro passo da avaliação de risco, busca-se determinar se a 

exposição ao agente em questão pode causar alterações à saúde. Para 

estabelecimento de possível causalidade entre a exposição e o efeito, são 

fatores determinantes: a natureza do efeito e a consistência do peso de 

evidências (NAS 1983). 

A caracterização destes determinantes considera dados obtidos em 

estudos epidemiológicos e experimentais (in vivo e in vitro) e a similaridade 

molecular entre o composto avaliado e outros de efeito reconhecido (NAS 

1983). 

• Avaliação da Exposição 

O objetivo desta etapa é a determinação da dose recebida pelos 

indivíduos expostos. Esta avaliação é baseada na caracterização da 

magnitude, freqüência, duração e rotas de exposição, que pode ser medida 

diretamente, por meio de bioensaios ou estimada a partir de modelos 
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matemáticos específicos. Ambas as medições apresentam limitações, pois 

enquanto os modelos matemáticos carregam incertezas importantes, a 

medida direta da concentração de uma substância em fluídos corpóreos ou 

órgãos, dificilmente permite que as doses interna e efetiva possam ser 

estimadas com precisão (NAS 1983). 

• Avaliação da Dose-Resposta 

Diferentes agentes possuem capacidades distintas para induzir 

doenças e o principal aspecto no entendimento deste potencial é o 

conhecimento sobre como a relação dose-resposta está ligada ao efeito 

adverso. Esta avaliação é feita por meio das chamadas curvas dose

resposta, entretanto esta abordagem envolve extrapolações de efeitos entre 

doses elou interespécies. Estas extrapolações envolvem incertezas 

estatísticas e biológicas muitas vezes de difícil previsão (NAS 1983). 

• Caracterização do Risco 

É a consideração da magnitude da incidência de efeitos sobre a 

saúde. Este processo é realizado pela combinação das informações obtidas 

em todas as etapas. Para os efeitos carcinogênicos, o risco é estimado por 

meio do produto da dose recebida pelos chamados fatores de 

carcinogenicidade, derivados das curvas dose-resposta. Para efeitos 

sistêmicos, os quais são funções da dose recebida, o risco é estimado por 

meio da comparação dos valores de dose estimados com valores de 

referência adequados. Esta combinação de dados permite a identificação 

does) agente(s) prioritário(s) para controle, fornecendo uma estimativa 
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fundamentada sobre os riscos existentes e estabelecendo a base para 

ações regulatórias (NAS 1983). 

Posteriormente, apesar de mantida a estrutura geral, estas definições 

sofreram algumas modificações e inclusões, como exemplo, a proposta de 

VAN LEEUWEN e HERMENS (1995) para implementação de um processo 

de avaliação de risco ambiental, que conta com as etapas: identificação do 

perigo, avaliação de efeitos, avaliação de exposição, caracterização de 

risco, classificação de risco, analise de risco-benefício, redução de riscos e 

monitoramento. 

• Identificação de perigo é a identificação qualitativa dos efeitos 

adversos que podem ser causados por poluentes; 

• Avaliação de efeitos é a estimativa da relação entre a dose ou 

faixa de exposição ao poluente e a incidência e severidade dos efeitos. A 

maioria dos estudos é direcionada à determinação da faixa NEL ou NOEL 

(no effect leveI) onde não são observados efeitos, que pode ser convertida, 

para extrapolação a outras espécies, para a faixa PNEL (predicted no effect 

leveI) estimativa da faixa onde não são observados efeitos ou ainda PNEC 

(predicted no effect concentration) estimativa da concentração onde não são 

observados efeitos; 

• Avaliação de exposição é a estimativa de concentrações ou doses 

para populações ou compartimentos ambientais que estão ou podem estar 

expostos à contaminação. A avaliação do estado atual de exposição a 

agentes químicos pode ser feita por medição de concentrações. Pode-se 

ainda, realizar a estimativa do período de tempo para que sejam observados 
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efeitos de concentrações de novos agentes químicos advindos de 

exposições futuras, ou PEC (predicted environmental concentration); 

• Caracterização de risco é a integração dos três primeiros passos 

do processo da avaliação de risco para que se possa estimar a incidência e 

a severidade de efeitos deletérios de fácil ocorrência devido à exposição 

atual ou prevista ao poluente. Pode-se determinar a razão entre PEC/PNEC 

(o quociente de risco) que combinado a fatores variáveis, liga a análise de 

risco ao gerenciamento de risco pela quantificação dos perigos e riscos para 

situações específicas; 

• Classificação de risco é a avaliação dos riscos para que se possa 

determinar se a redução de risco é necessária. Geralmente, a classificação 

de risco é realizada usando-se dois níveis de risco, onde o limite superior, 

ou MPL (maximum permissible leveI), é o nível máximo permitido e o limite 

inferior, ou NL (negligible leveI), é o nível negligenciável. 

• Análise de risco-benefício é a avaliação dos riscos e benefícios 

das ações propostas. 

• Redução de riscos é a tomada de medidas para proteção humana 

elou ambiental contra os riscos identificados. A redução de riscos pode ser 

alcançada quando definidos os padrões de segurança. 

• Monitoramento é a observação repetitiva, no tempo e espaço, para 

os propósitos definidos, de um ou mais poluentes ou elementos biológicos, 

seguindo um cronograma pré-determinado, usando-se métodos 

comparáveis e padronizados. O monitoramento é essencial em muitas das 

fases do processo de avaliação de risco ambiental. Durante a formulação do 
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problema, o monitoramento químico e biológico do ambiente pode indicar 

desvios do estado normal, o que permite a identificação de problemas. 

Durante a implementação de ações, auxilia a certificação de que os 

problemas identificados estão sendo resolvidos ou mitigados. 

No passado, os danos ao ambiente tiveram sua identificação 

amplamente fundamentada retrospectivamente (SUTER 1993; DUSÉ e 

MUNKITTRICK 2001; MOORE et aI. 2004), baseada em respostas a 

eventos agudos como os grandes desastres ambientais (ex. derrames de 

petróleo, explosões em indústrias químicas) (MOORE et aI. 2004) e em 

projetos de implantação elou operação de atividades isoladas em áreas 

pontuais em curtos períodos de tempo (SPALlNG e SMIT 1993). De maneira 

geral, esses eventos foram avaliados em termos do impacto à saúde 

humana e de mudanças visíveis que resultaram em perdas de algumas 

populações ou comunidades naturais. Entretanto, exposições crônicas 

raramente resultam em uma mudança rápida e catastrófica. O impacto é 

geralmente gradual, sutil e freqüentemente de difícil distinção das mudanças 

ambientais naturais (MOORE et aI. 2004) e de impactos provenientes de 

outras fontes. A escala de tempo em que esses eventos ocorrem está em 

algo da ordem de décadas, o que torna estes estudos ainda mais 

complicados (MOORE et aI. 2004). 

Sem dúvida, a abordagem retrospectiva tem ajudado a reduzir os 

impactos decorrentes de projetos específicos, mas é deficiente na avaliação 

da sobreposição de efeitos provenientes de diversas fontes. Segundo DUBÉ 

e MUNKITTRICK (2001), é necessário que se avalie a pré-existência de 
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impactos (determinação do estado cumulativo) antes de se aplicar um 

modelo que determine o risco de algum possível impacto adicional. Estes 

autores propõem que a estruturação de um plano integrado e efetivo de 

avaliação ambiental que considere o estado cumulativo do ambiente deve 

incluir alguns parâmetros e critérios, como: 1) determinação de 

especificidades locais, 2) determinação da capacidade de suporte do 

ambiente e 3) identificação dos objetivos ambientais em longo prazo. 

Além dos dados retrospectivos, a avaliação de risco ambiental é 

também baseada em informações derivadas de estudos sobre as 

características físico-químicas dos compostos e em estudos experimentais 

de toxicidade. Apesar destes procedimentos apresentarem um baixo custo, 

não avaliam diretamente a toxicidade subletal ou outros efeitos adversos em 

organismos expostos a misturas complexas de poluentes em condições 

altamente flutuantes que prevalecem no ambiente (MOORE et aI. 2004). 

Avaliação de risco clássica depende de termos quantificáveis (ex. 

lDso, ECso, lOEl, lOEC, NOEL, NOEC)*. O desafio é sintetizar estes dados 

toxicológicos em interpretações cientificamente significativas de risco 

(EASON e O'HAllORAN 2002). 

A confiança nesses procedimentos é substancial, levando-se em 

conta suas limitações e incertezas, provavelmente porque constituem uma 

abordagem direta que atende aos apelos estabelecidos pelas autoridades 

• lD50 e lC50, Dose ou concentração letal para 50% da população teste; ED50 e EC50, 
Dose ou concentração que produz uma resposta especifica em 50% da população teste; 
MATC, concentração máxima aceitável de tóxico; lOEl, menor nlvel de efeitos observados 
; lOEC, menor concentração com efeitos observáveis ; NOEL, nlvel sem efeitos 
observáveis; NOEC, concentração sem efeitos observáveis. 

28 



reguladoras. Entretanto, a aplicação de julgamentos científicos sólidos e 

idéias originais são necessários para elaboração de desenhos de estudo 

direcionados caso a caso, como ocorre na avaliação de segurança de 

medicamentos, onde estes princípios tem sido enfatizados há muitos anos 

(EASON e O'HALLORAN 2002). 
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7 BIOMARCADORES E A ANÁLISE DE RISCO 

A principal razão para se utilizar biomarcadores na avaliação de risco 

é a possibilidade de obtenção de informações mais sensíveis e detalhadas 

sobre efeitos biológicos (DEPLEDGE e FOSSI 1994). 

O uso de biomarcadores nos processos de avaliação de risco permite 

que importantes questões sejam respondidas quando outros instrumentos 

de produção de informação, como questionários e determinação de 

concentrações ambientais, se mostraram insatisfatórios (OMS 2001). 

A utilização de uma seqüência coordenada de biomarcadores pode 

revelar a presença de agentes químicos biologicamente ativos ou formas 

biologicamente inertes de contaminação (HANDY et alo 2003). Esta triagem 

de agentes ativos mediante utilização inicial de biomarcadores não 

específicos pode além de revelar a presença de contaminantes não 

inicialmente suspeita (HANDY et aI. 2003) também restringir e direcionar 

outras avaliações ambientais como as físico-químicas, reduzindo custos 

(O MS 2001; HANDY et aI. 2003). 

Além disso, os biomarcadores podem permitir mais segurança na 

interpretação de relações de exposição-efeito do que os métodos clássicos, 

reduzindo o erro da estimativa de exposição por facilitar o entendimento de 

efeitos em diferentes padrões de exposições, como em baixos níveis de 

exposição, ou em padrões variáveis ou intermitentes. Em situações onde os 

efeitos de exposições podem estar sobrepostos, os biomarcadores podem 

apresentar o estado cumulativo total (O MS 2001). 
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Segundo a OMS (2001), é necessária muita atenção na escolha da 

metodologia mais adequada, pois vários biomarcadores podem estar 

disponíveis para avaliar a mesma substância, assim como o mesmo 

biomarcador pode apresentar diferentes significados dependendo do horário 

da coleta. Como exemplo, o padrão da atividade molecular analisada pode 

sofrer alterações significantes em sua atividade advindo de interferências de 

atividade do ciclo circadiano do organismo avaliado. 

Segundo HANDY et aI. (2003), as respostas de biomarcadores muitas 

vezes possuem uma longa persistência após a exposição a agentes 

químicos que são facilmente degradados e não são detectáveis por muito 

tempo, permitindo a identificação de eventos de poluição intermitentes que o 

monitoramento químico de rotina não detecta. Entretanto, estes autores 

salientam que biomarcadores podem ser aplicados ou interpretados 

inapropriadamente quando não considerados alguns princípios básicos. 

Para um biomarcador de exposição, os pressupostos fundamentais que 

devem ser observados são: 1) a presença de relação de causalidade entre a 

concentração do contaminante e a resposta do biomarcador e 2) a presença 

de correlação entre a dose interna em diferentes concentrações ambientais 

do contaminante (HANDY et ai 2003). Quando atendidos estes princípios, o 

biomarcador de exposição pode demonstrar uma relação entre a 

concentração do contaminante no ambiente e a resposta da estrutura alvo 

analisada (célula, tecido, etc.). Para um biomarcador de efeito, o mais 

relevante é que a alteração seja avaliada sobre uma função essencial ao 

funcionamento normal de um sistema biológico (HANDY et aI. 2003). Um 
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biomarcador ideal deve atender a estes pressupostos, para que possa ser 

um índice sensível tanto a parâmetros de biodisponibilidade quanto a 

respostas biológicas (VAN DER OOST et aI. 2003), podendo servir tanto 

como marcador de exposição quanto de efeito. 

Como citado acima, biomarcadores de exposição podem assumir 

uma relação causal entre a concentração de agentes químicos no ambiente 

e a resposta de células, tecidos alvo ou de todo o organismo. Entretanto, 

esta afirmação pode induzir a falsa lógica de que o biomarcador de 

exposição usado isoladamente é uma forma acurada de medir 

concentrações ambientais de agentes químicos e que os métodos 

convencionais de análise de concentrações ambientais não são necessários 

(HANDY et aI. 2003). 

Para o caso específico de exposições a HPA, apesar das 

metodologias de exposição envolvendo o 1-hidroxipireno urinário e adutos 

de HPA-DNA estarem relativamente bem desenvolvidas, permitindo seu uso 

como marcadores de exposição, as aferições físico-químicas de 

concentrações ambientais devem ser realizadas para que se conheça a 

proporção relativa das diferentes formas de HPA que sempre aparecem nas 

misturas, condição usual nas exposições ambientais a este grupo de 

agentes. A caracterização das proporções relativas e verificação das 

associações e correlações entre essas concentrações e os padrões do 

biomarcador permitem a diminuição dos esforços de monitoramento físico

químico pela adoção de monitoramento por biomarcadores. 
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Em alguns casos, biomarcadores de exposição podem ser utilizados 

para aferir a confiabilidade de modelagens matemáticas de exposição a 

agentes químicos. Como exemplo, DOR et ai. (2003) realizaram um estudo 

visando identificar entre cinco modelagens de exposição, qual a mais 

adequada para o cenário estudado, de solo contaminado por HPA. Neste 

estudo, as estimativas de exposição dos modelos foram contrapostas às 

estimativas de exposição obtidas a partir do biomarcador de exposição 1-

hidroxipireno urinário, metabólito do composto parental pireno. Ambas as 

abordagens (modelagem e biomarcador) apresentam limitações, pois de 

maneira geral, assim como os modelos matemáticos carregam incertezas 

importantes, a medida direta da concentração de uma substância em fluídos 

corpóreos ou órgãos, nem sempre permite que as doses interna e efetiva 

possam ser estimadas com precisão. Entretanto, especificamente para o 

marcador 1-hidroxipireno urinário, é possível sua utilização como marcador 

de exposição (dose interna), pois sua utilização desde a década de 80 já 

produziu uma quantidade significativa de dados que permitiram a 

identificação dos principais fatores de confusão, que mesmo não eliminando 

todas as incertezas associadas, possibilitam sua utilização com relativa 

segurança, o que permitiu no estudo acima citado, a verificação de qual das 

modelagens disponíveis era mais adequada para o cenário de interesse. 
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7.1 VALIDAÇÃO 

o biomarcador deve ser previamente validado antes que possa ser 

utilizado como um procedimento de avaliação de risco. O processo de 

validação de um biomarcador é o conjunto dos procedimentos de estudo 

necessários para que se possa ter segurança quanto à extrapolação dos 

dados obtidos a condições reais. 

Segundo a OMS (2001 ), a validade refere-se a acurácia do 

biomarcador; é uma característica complexa que descreve a extensão com 

que o biomarcador reflete um evento específico (exposição, efeitos, doença 

e/ou suscetibilidade) em um sistema biológico. 

Dependendo do contexto, a validade pode apresentar diferentes 

interpretações, quanto à abrangência dos estudos e aos objetivos propostos 

para sua aplicação. 

Para a pesquisa experimental, validade refere-se à natureza do 

biomarcador e às características necessárias ao ensaio para determinação 

de seus níveis, presença e/ou atividade, como também à sensibilidade do 

ensaio para detecção de resposta em uma concentração conhecida e à 

especificidade para um evento em particular. Nesta abordagem, procura

se saber quais fatores exercem influência sobre o ensaio (SCHUL TE 1995; 

OMS 2001). 

Os estudos epidemiológicos dispõem dos dados experimentais de 

validade como base para estudos em populações humanas, mas para sua 

realização adequada é também necessário examinar outras questões como 
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a exeqüibilidade para uso em humanos, a sensibilidade e especificidade 

para diferentes populações, assim como a confiabilidade do ensaio em 

condições de campo. Para isso, é preciso que sejam conhecidos os fatores 

de interferência, como os relacionados à variação do marcador em 

diferentes subgrupos definidos pela idade, raça, gênero, doenças pré

existentes, dieta e outros fatores comporta mentais e ambientais. Somente 

após a validação nos âmbitos experimental e epidemiológico, o biomarcador 

poderá ser utilizado de forma sistemática nas avaliações de risco à saúde 

humana (SCHUL TE 1995; OMS 2001). 

BONASSI et aI. (2001) apresentaram uma proposta geral sobre a 

validação de biomarcadores para avaliação de risco a saúde humana que 

consiste em três fases interdependentes: 

• Desenvolvimento do Biomarcador 

Nesta fase são avaliados parâmetros relativos à execução do 

ensaio, como estabilidade, confiabilidade, sensibilidade e especificidade, 

além dos procedimentos adequados para realização da coleta e 

preservação de amostras. 

A estabilidade, entendida como a capacidade de permanência do 

marcador no meio biológico amostrado, é às vezes a propriedade mais 

importante para que o biomarcador seja apropriado para uso em campo. 

Para avaliação de exposição, a concentração do agente químico parental em 

um meio biológico é preferível aos seus metabólitos, desde que as 

estratégias de amostragem e os procedimentos de armazenamento sejam 

cuidadosamente planejados (O MS 2001). Entretanto, o composto parental 
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tende a possuir uma meia vida curta, geralmente é volátil e muitas vezes não 

se relaciona diretamente aos efeitos adversos, que ocorrem como 

conseqüência de sua biotransformação e conseqüente bioativação. Quando 

são focadas as relações dose-resposta, metabólitos urinários podem ser 

usados com sucesso como biomarcadores de dose interna, nas avaliações 

de exposição (OMS 2001). 

A confiabilidade refere-se à aferição da concordância dos dados, ou 

seja, a estabilidade das respostas durante a reprodução de um teste nas 

mesmas condições. Esse parâmetro é importante para avaliar a qualidade 

das informações, dando suporte à veracidade dos dados para tomada de 

decisões em políticas públicas e em programas de atenção à saúde. No 

estudo de confiabilidade está em foco a variabilidade dos dados, inerente ao 

instrumento e ao avaliador. Denomina-se confiabilidade intraobservador ou 

teste-reteste, quando um avaliador aplica o teste em dada população, sob as 

mesmas condições em momentos diferentes; e confiabilidade 

interobservador, quando dois ou mais avaliadores aplicam o teste numa 

mesma população, sob as mesmas condições (JEKEL et al.1999; SZKLO e 

NIETO 2000). Em contraste com os contaminantes do ar, que têm sido foco 

de vários estudos, poucos estudos foram realizados para avaliar as fontes 

de variabilidade inter e intra-específicos em medições biológicas de outras 

formas de exposição. Esta carência de informações sobre o grau de 

variação de níveis biológicos de contaminantes ou seus metabólicos ao 

longo do tempo e sobre a variação entre diferentes indivíduos, limita o 

potencial de comparações (SYMANSKI e GREESON 2002). 
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Sensibilidade é definida como a probabilidade de obter-se resultado 

positivo (doença ou desfecho de interesse) dado que o sujeito é 

verdadeiramente doente e um resultado negativo quando não-doente 

(SCHUL TE 1995; OMS 2001). 

Especificidade refere-se à capacidade do teste em fornecer um 

resultado seguramente relacionado a uma única fonte de impacto. Em um 

ensaio de alta sensibilidade, o efeito deve estar relacionado apenas ao 

agente químico, possibilitando a avaliação da existência de indícios de 

causalidade entre exposição e efeito observado. Em testes de baixa 

especificidade, muitos agentes podem causar o efeito observado, o que 

dificulta a identificação da fonte do impacto, mas pode permitir uma 

triagem inicial para seleção dos grupos de agentes de interesse, para 

posterior realização de testes mais específicos. 

• Caracterização do Biomarcador 

A fase de caracterização do biomarcador examina sua variabilidade 

em subgrupos da população e mede o impacto de potenciais fatores de 

confusão, na associação entre o biomarcador e o evento biológico. 

Fatores que confundem ou modificam a associação entre o biomarcador e 

o evento biológico, como idade, sexo e raça, assim como outros fatores 

bióticos e abióticos, podem estar fortemente correlacionadas tanto à 

freqüência de atividade do biomarcador quanto à incidência de muitas 

doenças, podendo interferir com a habilidade do biomarcador em predizer 

doenças (BONASSI et ai. 2001). 
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Nesta fase de estudos, também podem ser realizados estudos 

transversais para avaliação de prevalência ou estudos ecológicos para 

avaliação de efeitos populacionais. Com estes estudos observacionais, 

procura-se a obtenção de dados que permitam a busca de associações 

entre a variação dos biomarcadores e a variação de incidência e 

prevalência de enfermidades em indivíduos de populações expostas a 

contaminantes ambientais, objetivando-se o reconhecimento de indícios de 

relações de causalidade. 

Na identificação de exposição, o agente químico parental é 

certamente mais específico do que qualquer de seus metabólitos, que 

podem ser derivados de múltiplas fontes, algumas vezes inserindo vários 

fatores de confusão. Muitas vezes, métodos analíticos estão disponíveis 

para quantificar tanto xenobióticos orgânicos quanto inorgânicos em 

alcance nanomolar. A esses níveis, é fácil a interferência devida a fatores 

de confusão se possíveis contribuições de outras fontes, como hábito de 

tabagismo, não forem considerados. Também, valores locais de referência 

precisam ser definidos e atualizados, quando grandes variações espaciais 

e temporais ocorrem como conseqüência de padrões variáveis de poluição 

ambiental (OMS 2001). Nesta fase, são construídos bancos de dados 

referenciais para que, posteriormente, seja possível a utilização destes 

biomarcadores, levando-se em conta as especificidades do cenário de 

estudo. 
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• Estudos Longitudinais 

No processo de validaçao de biomarcadores. como indicadores 

precoces de agravos à saúde humana. é necessário que se avalie a 

relação entre a freqüência do biomarcador e a incidência de doenças. 

baseando-se em estudos observacionais, adotando-se como " Gold 

Standarcf os estudos longitudinais do tipo coorte prospectivo (BONASSI et 

ai. 2001). 

O desenvolvimento de biomarcadores para avaliaçao de riscO a 

saúde humana é mais facilmente obtido quando dados de estudos 

observacionais envolvendo humanos são ligados a estudos experimentais 

com animais e linhagens celulares in vitro (OMS 2001). 

Biomarcadores podem servir como um elemento comum nos 

estudos entre diferentes espécies. possibilitando extrapolações neste 

âmbito. Uma alteraçao em biomarcadores de animais expostos em 

laboratório ou em linhagens celulares pode indicar possíveis alterações em 

humanos expostos em situações ambientais similares (OMS 2001). 
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7.2 ESTUDOS EXPERIMENTAIS, MODELOS ANIMAIS E 

EXTRAPOLAÇÕES ENTRE ESPÉCIES 

Modelos animais oferecem várias vantagens para avaliação de 

toxicidade de agentes químicos. DEPLEDGE e FOSSI (1994) sugerem o 

uso de testes de toxicidade com animais para tentar ligar as respostas dos 

biomarcadores aos efeitos biológicos (como reprodução e sobrevivência), 

para fundamentar seu uso na avaliação de risco ecológico. SEXTON et aI. 

(1995), citados em OMS (2001), sugerem a aplicação de biomarcadores 

para reduzir as incertezas da extrapolação entre doses elevadas e reduzidas 

ou entre espécies diferentes por prover informações sobre mecanismos 

comuns, fundamentando a extrapolação de dados de modelos animais para 

avaliação de risco à saúde humana. 

Entretanto, o monitoramento biológico por meio de bioensaios 

possui várias limitações. A maioria dos bioensaios não leva em conta efeitos 

devidos às especificidades de cada ambiente, como as interações do agente 

químico com o sedimento, possível ocorrência de biomagnificação e 

mecanismos de ação tóxica que não são facilmente medidos em exposições 

agudas (MCCARTHY et aI. 1991 citado em VAN DER OOST et aI. 2003). 

Assim, dados fornecidos por bioensaios podem apresentar 

dificuldades de extrapolação para predições de efeitos in situ e por isso, 

apesar da reconhecida aplicabilidade de bioensaios com modelos animais é 

necessário rigor quanto aos critérios de escolha e quanto às condições 

específicas para sua utilização. 
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Tradicionalmente, são utilizados modelos animais desenvolvidos 

para roedores, em praticamente todas as áreas da pesquisa biológica, tanto 

pela sua facilidade de manejo quanto pela aceitação geral da possibilidade 

de algumas extrapolações a humanos. Esta familiaridade com modelos de 

roedores, algumas vezes tem gerado hesitação em se aceitar modelos 

desenvolvidos para não mamíferos (BALLAROTI e VILLALOBOS 2002), 

apesar das vantagens que estes apresentam sobre os modelos tradicionais. 

Muitos destes organismos (ex. peixes e crustáceos, entre outros) produzem 

uma prole extremamente numerosa em intervalos de tempo reduzidos, 

possibilitando uma manutenção mais econômica. Possuem ciclos de vida 

curtos e mais estereotipados. Sua habilidade de maturação sexual em 

períodos de tempo reduzidos permite uma análise experimental mais 

detalhada e maior significãncia estatística (BALLAROTI e VILLALOBOS 

2002). 

Entre os métodos para extrapolação de dados entre espécies, 

destaca-se a abordagem tipo paralelogramo. Esta abordagem pode ser 

usada para avaliar a relação entre biomarcadores e riscos nos grupos 

expostos (SOBELS 1993 e SUTTER 1995 citados em OMS 2001). 

Esta abordagem é derivada dos trabalhos de SOBELS (1993) sobre 

a extrapolação para humanos de danos genéticos observados em animais. 

Danos genéticos que não podem ser medidos diretamente, como em 

linhagens de células germinativas humanas, podem ser estimados pela 

medição do mesmo tipo de alteração tanto em células germinativas quanto 

em células somáticas de camundongo (OMS 2001) (figura 1). 
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Figura 1: Abordagem tipo paralelogramo para extrapolação de dados entre 
animais e humanos. 

DADOS ANIMAIS USADOS PARA AVALIAÇÃO 
DE RISCO A SAÚDE HUMANA 

Abordagem em paralelogramo 

Biomarcador animal I~I Biomarcador humano 

il il 
Efeito a saúde animal I~I Efeito a saúde humana 

Experimentação animal 

Alteração 
Dose Dose Efeitos de estrutura I Exposição ~ interna ~ efetiva ~ precoces r. e funcão ~ câncer I 

BIOMARCADORES 

I Exposição ~ Dose ~ Dose ~ Efeitos .. Alteração H câncer I 
interna efetiva precoces de estrutura 

e funcão 

Observação em humanos 

FONTE: ALBERTINI (2001) 
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De posse dos dados sobre indução de mutações ou aberrações 

cromossômicas em linhagens germinativas e somáticas de camundongos, é 

possível estimar a freqüência de mutações em células germinativas de 

humanos com base no que se pode medir em humanos (dano genético em 

linhagens somáticas) (OMS 2001). 

A abordagem em paralelogramo original tem sido usada para 

determinação de efeitos genotóxicos de vários compostos, como exemplo o 

1,3 butadieno. Para este agente químico, as estimativas propostas para 

danos herdáveis em humanos foram baseadas em dados de translocações 

herdáveis em linhagens germinativas, micronúcleo em medula óssea de 

camundongo e aberrações cromossômicas em linfócitos de humanos 

expostos (PACCHIEROTII et aI. 1998). 

Outros compostos têm sido caracterizados por esta abordagem, 

como óxido de etileno, ciclosfofamida e acrilamida (WATERS e NOLAN 

1995), fundamentando o estabelecimento de limites de exposição nos 

guide/ines adotados em estudos de avaliação de risco à saúde humana. 

SUTTER (1995), citado em OMS (2001), modificou esta abordagem 

incluindo extrapolações in vitro - in vivo. Nesta abordagem, dados in vitro 

são usados para testar hipóteses da existência de mecanismos de ação 

comuns a roedores e humanos (figura 2). 

43 



Figura 2: Abordagem tipo paralelogramo para extrapolação de dados entre 
modelos animais, cultivo celular e efeitos em humanos. 

EXTRAPOLAÇÕES DE EXPERIMENTAÇÃO 
ANIMAL E CULTIVO CELULAR PARA 

HUMANOS 

Abordagem em paralelogramo 

biomarcador 

animal I <: :> 
blomarcador D 

Células animais 
in vitro <-:> 

biomarcador 

humano 

D blomarcador 

Células humanas 
in vitro 

FONTE: AARDENA e MACGREGOR (2002) 
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7.3 AVALIAÇÃO DE EXPOSiÇÃO E EFEITO DE CONTAMINAÇÃO 

POR HPA 

Grande parte do conhecimento acumulado sobre a etiologia de 

doenças não transmissíveis e sua prevenção pode ser creditada ao 

aprimoramento dos estudos epidemiológicos para avaliar a exposição de 

grupos populacionais a fatores de riscos ambientais. Após a identificação de 

muitos fatores ambientais expressivos relacionados a riscos de doenças, os 

epidemiologistas enfrentam atualmente dificuldades quanto à interpretação 

dos fatores ambientais tênues, cuja contribuição no incremento de risco é 

mais dificilmente identificada (WÜNSCH FILHO e GAnAs 2001). 

Entre os fatores ambientais de difícil interpretação, destaca-se a 

detecção de um número crescente de agentes químicos em concentrações 

reduzidas, graças aos avanços das técnicas analíticas que continuamente 

têm aumentado em sensibilidade. A identificação de um número elevado de 

agentes químicos em concentrações muito reduzidas tem dificultado o 

estabelecimento de correlação entre estas exposições reduzidas e efeitos, 

muitas vezes impossibilitando a identificação do agente causal das 

alterações observadas em estudos epidemiológicos tradicionais (BRANDT e 

WATSON 2003). 

Até pouco tempo, a detecção e identificação de carcinógenos 

humanos eram baseadas exclusivamente na análise de incidência de 

tumores em humanos em estudos epidemiológicos. Entretanto, apenas em 

situações específicas de grandes exposições a HPA, estes métodos têm 
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identificado o agente causal. Por causa da longa latência para o 

desenvolvimento de câncer em humanos, da natureza retrospectiva da 

epidemiologia e da ocorrência de exposições a concentrações reduzidas de 

vários HPA, métodos alternativos são necessários para que seja possível a 

realização de estudos de avaliação de risco de exposições a HPA (BRANDT 

e WATSON 2003). 

Os HPA são identificados como causa de muitas doenças, em vários 

sistemas biológicos, entretanto fortes correlações tem sido encontradas 

entre exposições e ocorrência de carcinogênese (BURCHIEL e LUSTER 

2001). Vários autores5 têm ressaltado a importância dos HPA na indução de 

carcinogênese. 

Recentemente, a biologia e a genética molecular, assim como 

novas técnicas laboratoriais, vêm se integrando aos métodos 

epidemiológicos, auxiliando a formulação e verificação de hipóteses 

etiológicas (WÜNSCH FILHO e GAnAs 2001; BRANDT e WATSON 2003). 

A extraordinária sensibilidade que muitos biomarcadores possuem permite 

detecções e medições em concentrações reduzidas, o que pode ampliar o 

alcance de caracterizações de dose-resposta para avaliação de efeitos 

subletais (EHRENBERG et aI. 1996; OMS 2001). O fator chave em 

processos de avaliação de risco é a determinação da dose (exposição, 

interna e efetiva) e sua comparação com a curva dose-resposta. 

A determinação de curva dose-resposta, que estabelece a 

probabilidade ou o grau de resposta que pode ser esperado de diferentes 

5 Ver revisão de JACOB e SEI DEL 2002. 
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níveis de exposição (OMS 2001), também é um passo necessário para 

determinação de limites de exposição. Parâmetros como incorporação diária 

aceitável (acceptable dai/y intake), guidelines ambientais e limites de 

exposição ocupacional são em sua maioria extrapolados de curvas dose

resposta, obtidas em estudos experimentais com modelos animais (OMS 

2001). Nestes estudos, o biomarcador de dose interna pode ser usado para 

diminuir as incertezas das extrapolações (SILBERGELD 1993 ; OMS 2001). 

Estudos epidemiológicos fundamentam-se cada vez mais em 

biomarcadores, como medições indiretas de ocorrência de alterações em 

um sistema biológico em conseqüência da exposição a poluentes 

ambientais, fornecendo dados mais confiáveis para aplicação em processos 

de avaliação de riscos à saúde humana. 

A exposição humana a compostos policíclicos aromáticos (CPA), 

incluindo os HPA, pode ocorrer através de várias rotas, como inalação, 

absorção cutânea e ingestão. Em geral, as exposições são proporcionais às 

concentrações dos HPA no ambiente (BRANDT e WATSON 2003), 

entretanto, o padrão de concentrações de diferentes HPA em uma mistura 

pode apresentar uma alta variação em diferentes fontes de emissão, 

podendo também apresentar uma variação temporal na mesma fonte. Por 

isso, generalizações sobre taxas de exposição e sobre a composição 

relativa de misturas de HPA não devem ser adotadas (JACOB e SEIDEL 

2002), sendo necessários estudos de caracterização para cada situação 

estudada. 
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Apesar da exposição humana ocorrer a misturas destes compostos, 

para monitoramento apenas um, geralmente benzo[a]pireno, ou um pequeno 

grupo de oito HPA (benz[a]antraceno, criseno, benzo[b]f1uoranteno, 

benzo[k]f1uoranteno, benzo[a]pireno, dibenzo[ah]antraceno, 

benzo[ghl]perileno e indeno[1 ,2,3-cd]pireno) são usados para representar a 

totalidade de CPA. Este grupo de HPA pode ser usado como marcador para 

o montante de CPA, porque geralmente as concentrações dos compostos 

totais apresentam proporcionalidade às concentrações dos HPA presentes 

no ambiente (HEINRICH et a/1994; BRANDT e WATSON 2003). 

Após o ingresso do agente químico no organismo, existem muitas 

possibilidades para sua detecção. A primeira possibilidade é procurar por 

compostos não modificados (parentais) ou seus metabólitos na urina, 

sangue, fezes, entre outros. Para biomonitoramento em humanos, são 

usados principalmente urina e sangue (OMS 2001; BRANDT e WATSON 

2003), pela sua facilidade de obtenção. 

O metabolismo dos HPA em formas mais solúveis é um passo 

necessário para sua excreção. Em geral, o composto parental é oxidado 

pelas enzimas de fase I, produzindo metabólitos primários, e secundários. A 

principal reação desta fase é a hidroxilação catalisada pelas enzimas 

monooxigenases, também chamadas de citocromos P450. Além destas, 

podem ainda ocorrer reações de hidrólise e redução. Estes metabólitos de 

fase I são conjugados com a glutationa, sulfatos ou ácido glucurõnico para 

formar metabólitos de fase 11, com o objetivo de formar compostos mais 

polares e solúveis em água do que os compostos originais, visando facilitar 
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sua excreção. Os metabólitos e conjugados são excretados via urina e 

fezes, mas conjugados excretados na bile podem ser reabsorvidos no 

intestino (OMS 1998; JACOB e SEIDEL 2002; BRANDT e WATSON 2003). 

A maior parte destas reações resulta em detoxificação, mas podem 

ser produzidos compostos altamente reativos, como os metabólitos 

eletrofílicos de HPA. Estes metabólitos podem formar interações covalentes 

com proteínas e ácidos nucléicos, formando os adutos (OMS 1998; JACOB 

e SEIDEL 2002; BRANDT e WATSON 2003) que podem alterar o 

funcionamento normal da célula, desencadeando uma série de efeitos 

deletérios. 

Se adutos de DNA não forem reparados antes da replicação, uma 

mutação permanente pode se estabelecer. Este tipo de interação é mais 

estudado do que a interação com proteínas pela possibilidade de ocorrência 

de alteração na atividade dos ácidos nucléicos, o que pode ser mais 

facilmente ligado à ocorrência de doenças, como o câncer. As interações 

covalentes entre estes compostos e proteínas podem aumentar seu tempo 

de retenção além de alterar a atividade da proteína ligante (OMS 1998; 

JACOB e SEI DEL 2002; BRANDT e WATSON 2003). 

A fração de HPA excretados sem modificação (compostos parentais) 

é muito menor do que a fração de metabólitos hidroxilados. Estes 

compostos, formados durante a fase I do metabolismo de xenobióticos, são 

excretados na urina principalmente como compostos conjugados. Os 

metabólitos hidroxilados podem ser utilizados como biomarcadores, pela sua 

capacidade de indicar a dose interna recebida (JACOB e SEIDEL 2002). 
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7.3.1 METABÓLlTOS HIDROXILADOS DE HPA 

BIOMARCADORES DE DOSE INTERNA 

o metabólito hidroxilado mais comumente utilizado em exposições a 

HPA é o 1-hidroxipireno, mas outros metabólitos também podem ser 

monitorados, como metabólitos do benz[a]antraceno, 3-

hidroxibenzo[a]pireno e fenantreno, que segundo JACOS e SEIDEL (2002) 

podem apresentar, em algumas circunstâncias, vantagens analíticas sobre o 

metabólito 1-hidroxipireno. Para monitoramento de tabagismo, pode-se 

utilizar a cotinina (metabólito hidroxilado da nicotina) o que permite o 

controle desta variável de interferência em estudos de exposição ambiental 

a HPA (SRANDT e WATSON 2003). 

Os métodos desenvolvidos para medição direta de concentrações de 

metabólitos específicos de HPA excretados na urina fornecem dados que 

permitem uma estimativa mais acurada quanto ao ingresso total de HPA, se 

comparado a medições ambientais, uma vez que essas estimativas de dose 

interna consideram a exposição total, por várias rotas de ingresso, incluindo 

absorção cutânea e respiratória (JACOS e SEIDEL 2002). 

De acordo com JACOS e SEIDEL (2002), para a eleição do 

metabólito urinário mais adequado a cada situação analisada, deve-se 

considerar entre os HPA presentes, o constituinte mais comum a todas as 

emissões consideradas. Quando o padrão de HPA apresenta uma grande 

variação, mais de um metabólito deve ser adotado, visando diminuir os erros 
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desta estimativa. Entre os principais compostos presentes nas misturas de 

HPA, destaca-se o pireno, presente na maioria das emissões de HPA. 

o 1-hidroxipireno é o principal metabólito do pireno formado em 

mamíferos (BOYLAND e SIMS 1994 citados em JACOB e SEI DEL 2002; 

JONGENEELEN 1997; SORENSEN et ai. 2003). O 1-hidroxipireno urinário é 

um biomarcador de exposição sensível, pois apresenta correlações 

significantes com as exposições a HPA, constituindo um método analítico 

robusto (LEVIN 1995 citado em OMS 2001). Recentemente, muitos autores 

têm repetidamente concordado com essas afirmações6
, indicando o 1-

hidroxipireno urinário como o parâmetro mais relevante nas estimativas de 

exposição individual a HPA. 

Em estudos de monitoramento humano, tem sido descrito que a 

meia-vida de 1-hidroxipireno na urina pode variar entre 4-48h (BRANDT e 

WATSON 2003). Esses dados sugerem que o tempo entre a exposição e o 

recolhimento de amostras de urina é um fator importante que pode ser uma 

fonte de incertezas. A abordagem mais utilizada para exposições 

ocupacionais é a coleta no término do período de trabalho. Para exposições 

ambientais, coletas a cada 24h demonstram a melhor correlação com as 

concentrações externas (JONGENEELEN 2001; BRANDT e WATSON 

2003). 

Segundo JONGENEELEN (2001) para avaliação de exposições 

ambientais deve-se estabelecer os valores basais de 1-hidroxipireno para 

cada população avaliada, uma vez que o valor basal para excreção de 1-

6 Jongeneelen 2001; Viau et ai. 2004; Tsai et ai. 2004; Siwinska at ai. 2004; Hansen at ai. 
2004. 
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hidroxipireno pode variar consideravelmente. Neste mesmo estudo, os 

autores estabeleceram um guideline com valores referenciais de 

concentrações de 1-hidroxipireno para algumas exposições ocupacionais, 

visto que nestes cenários, existe pouca variação do padrão de exposição, 

onde as proporções das diferentes formas de HPA permanecem 

relativamente constantes. Entretanto, para exposições ambientais, onde as 

concentrações podem variar muito, é necessária a caracterização do padrão 

de exposição para cada situação analisada (JONGENEELEN 2001). 

7.3.2 ADUTOS DE DNA-HPA - BIOMARCADORES DE DOSE 

EFETIVA 

A contribuição dos HPA na indução de carcinogênese humana é 

indiscutível. Técnicas epidemiológicas têm sido empregadas para 

demonstrar a associação entre redução de exposições a HPA e prevenção 

de câncer. Entretanto, a utilização destas técnicas é restringida pela 

necessidade de uso obrigatório de um grande número de voluntários e pela 

necessidade de dados quantitativos de exposição (JACOB e SEIDEL 2002; 

GODSCHALK et aI. 2003). 

A indução química de carcinogênese é um processo complexo, com 

múltiplos estágios que envolvem mutações em genes reguladores do 

crescimento celular (proto-oncogenes) e em genes supressores de tumor 

(WÜNSCH FILHO e GATIÁS 2001; BRANDT e WATSON 2003; 
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GODSCHALK et aI. 2003). O passo inicial é a interação de metabólitos 

eletrofílicos com o DNA, que podem resultar em uma seqüência modificada 

de nucleotídeos, levando a modificações na expressão do gene, que podem 

culminar na disruptura do processo de regulação normal do crescimento 

celular (HALL e GROVER 1990 citados em GODSCHALK et aI. 2003). 

A dose interna de HPA pode ser avaliada pela medição de 

concentrações de seus compostos parentais ou metabólitos eletrofílicos em 

fluidos corpóreos, entretanto, estas medições não representam 

necessariamente a dose efetiva. A utilização da epidemiologia molecular 

fornece uma ampla gama de possíveis biomarcadores que podem ser 

utilizados em estudos que contemplem exposições a HPA (GODSCHALK et 

aI. 2003). 

Para determinação da dose efetiva de compostos carcinogênicos, a 

medição de adutos de DNA demonstra-se um dos biomarcadores mais 

promissores, por levar em conta diferenças individuais quanto à exposição, 

absorção e distribuição de agentes químicos, sua metabolização a formas 

reativas ao DNA, sua detoxificação em intermediários reativos, assim como 

a reposição celular e o reparo de danos ao DNA. 

Existem várias evidências sobre o papel dos adutos de HPA-DNA na 

transformação de uma célula normal em uma célula cancerosa, obtidas a 

partir de experimentos com cultivo celular de exposições in vitra, de estudos 

com modelos animais, particularmente com roedores e de estudos in vivo, 

com voluntários humanos sadios (expostos em situações ocupacionais ou 

ambientais) e pacientes com câncer (GODSCHALK et aI. 2003). 
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Em uma recente revisão, GODSCHALK et aI. (2003) afirmam que 

considerando os dados in vitro e in vivo disponíveis, existem evidências 

suficientes para assumir que adutos de DNA estão relacionados a risco de 

câncer em humanos, e que é possível sua utilização não apenas para 

avaliação de exposição, mas também para avaliação de risco de câncer em 

humanos. Entretanto, para um uso efetivo e exeqüível de adutos de DNA, 

vários aspectos precisam ser considerados. 

Questões éticas limitam os tipos de tecido disponíveis para análises 

de adutos de DNA em humanos. A maioria dos órgãos alvo de 

carcinogênese induzida por HPA não é acessível em amostragens de rotina. 

Por isso, adutos de DNA têm sido estudados predominantemente em 

tecidos substitutos, com células de fácil obtenção, onde o principal exemplo 

são os leucócitos circulantes (GODSCHALK et aI. 2003). 

Outra crítica a este modelo é que estas células substitutas não são 

necessariamente alvos para HPA e nem sempre as mais sensíveis para 

formação de adutos, o que levanta questionamentos sobre a confiabilidade 

das estimativas in vivo. Resultados conflitantes com relação à formação de 

adutos HPA-DNA em leucócitos têm sido encontrados. Alguns estudos de 

exposição ocupacional (PELUSO et ai. 2001; GODSCHALK et ai. 2003) 

demonstram a ocorrência destes adutos também em indivíduos não 

expostos. Estudos em grupos de fumantes (PHILLlPS et ai. 1990; 

GODSCHALK et ai. 2003), não demonstram alterações significativas na 

formação destes adutos em relação ao grupo controle, sugerindo outra 

poss\ve\ fonte além do tabagismo. A\guns estudos têm demonstrado que a 
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exposição dérmica (HERBERT et aI. 1990) e a ingestão de HPA 

(GODSCHALK et aI. 2003) podem ser mais significativos do que a inalação 

para formação de adutos HPA-DNA em leucócitos circulantes. 

A possibilidade de múltiplas vias de exposição pode trazer 

dificuldades na avaliação da correlação entre os níveis de adutos nos 

tecidos alvos e os níveis observados nas células substitutas. Para a correta 

interpretação das diferentes contribuições de várias vias de exposição 

envolvidas em um evento estudado, é necessária a avaliação das diferentes 

subpopulações de leucócitos. Segundo GODSCHALK et aI. (2003), em 

estudos com humanos a relação entre formação de adutos de DNA em 

leucócitos e células pulmonares não foi inicialmente observada (PHILLlPS et 

aI. 1990). Entretanto, estudos posteriores (WIENCKE et aI. 1995; 

GODSCHALK et aI. 2003) evidenciaram a existência de correlação apenas 

nas células mononucleares (fração dos leucócitos correspondente aos 

linfócitos e monócitos), demonstrando que a formação de adutos em frações 

celulares de leucócitos podem refletir níveis de adutos em órgãos alvo 

relevantes, permitindo sua utilização no monitoramento e avaliação de risco 

de desenvolvimento de câncer. 

Os leucócitos podem ser subdivididos em monócitos (5-10% do total 

de leucócitos), linfócitos (20-40%) e granulócitos (40-75%). O período de 

permanência dos linfócitos (de dias a anos) pode qualificar estas células 

para avaliação de exposições em longo prazo. Por outro lado, monócitos e 

granulócitos possuem uma permanência muito menor (de horas adias), 

representando apenas exposições recentes (GODSCHALK et aI. 2003). A 
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variabilidade no período de permanência dos subtipos de leucócitos faz com 

que após um período de tempo, os adutos existentes nos leucócitos totais 

sejam incertos. Qualquer distúrbio imunológico, como um resfriado comum, 

pode afetar profundamente o número e o tempo de permanência destas 

células (GODSCHALK et aI. 2003). 

Outros tipos de tecidos substitutos têm sido usados para avaliar 

exposição a HPA. DE FLORA et aI. (1993) sugerem a utilização de células 

obtidas por lavagem bronco-alveolar para estudo de exposição a 

carcinógenos especificamente por inalação, principal rota de exposição 

humana a HPA. O tipo celular predominante neste modelo são os 

macrófagos alveolares, originados de monócitos circulantes. A aplicabilidade 

de tecidos substitutos em estudos de campo é amplamente dependente de 

sua acessibilidade e assim, as subpopulações de leucócitos circulantes 

demonstram maiores vantagens sobre os macrófagos alveolares. 

Entretanto, é possível a obtenção de macrófagos alveolares através de 

indução de escarro, técnica de fácil aplicação e relativamente pouco 

invasiva (BESARATINIA et aI. 2000). Os níveis mais elevados de adutos de 

DNA foram observados, respectivamente, nas células alveolares, nos 

monócitos mononucleares circulantes e nos granulócitos, o que sugere que 

as medições de adutos nestas duas primeiras células permitem uma análise 

mais sensível para avaliação de exposições por inalação a HPA 

(GODSCHALK et aI. 2003). 

O entendimento das relações entre dose-resposta e a persistência 

de adutos é indispensável para os estudos de monitoramento de exposições 
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que usem adutos de DNA como parâmetro, fornecendo informações sobre 

de que forma e com que velocidade os níveis de adutos podem mudar em 

resposta a mudanças nos padrões de exposição. 

A relação dose-resposta entre a exposição a HPA e a formação de 

adutos tem sido estudada para avaliar a aplicabilidade de adutos de DNA 

para distinguir dois ou mais níveis de exposição (GODSCHAlK et ai. 2003), 

visando a sua fundamentação como metodologia auxiliar nas estimativas de 

exposição. Estudos com modelos animais mostram uma forte relação dose

resposta em exposições a doses reduzidas, o que nem sempre é 

encontrado em humanos. Em tecido pulmonar de fumantes, foi encontrada 

uma correlação entre o nível de adutos e a quantidade de cigarros 

consumidos por dia, mas a curva dose-resposta das subpopulações de 

leucócitos tende a nivelar-se em altas doses, de mais de 20 cigarros diários 

(DAlllNGA et ai. 1998). De maneira geral, altos níveis de adutos e/ou 

grandes proporções de indivíduos com níveis de adutos detectáveis são 

encontrados, mas pode ocorrer saturação em altas doses (GODSCHAlK et 

ai. 2003). 

o potencial destas células em metabolizar carcinógenos, incluindo 

os HPA, é bastante descrito pela literatura. Entretanto, individuos diferentes 

expostos a níveis similares de exposição podem apresentar diferenças nos 

níveis de adutos formados. Estas variações provavelmente estão 

relacionadas ao polimorfismo genético das enzimas envolvidas na ativação 

ou detoxificação de HPA (ex. glutationa-s-transferase, citocromo P450) e no 

mecanismo de reparo do DNA. Esta variação interindividual é responsável 
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por diferenças na suscetibi/idade ao desenvolvimento de cânceres e vários 

estudos têm sido direcionados à identificação dos genes responsáveis por 

tais diferenças (SCHOKET et ai. 2001; GODSCHALK et ai. 2003; NORPPA 

2004). Variações intra e interindividuais também podem ser observadas e 

estão relacionadas principalmente à intermitência do padrão de exposição, 

além da ação de outros fatores de interferência, como tabagismo, diferenças 

no padrão alimentar e diferenças sazonais na biodisponibilidade dos 

compostos, entre outros. Desta forma, variações intra e interindividuais 

devem ser caracterizadas antes que os adutos de HPA-DNA possam ser 

aplicados como marcadores de exposição em estudos de larga escala 

(SCHUL TE e PERERA 1993; GODSCHALK et ai. 2003; SCHOKET et ai. 

2001; NORPPA 2004). 

BRANDT e WATSON (2003) citam que, adutos de DNA podem ser 

determinados por vários métodos, entre os quais o mais sensível é o 32p_ 

post-Iabeling assay, método originalmente desenvolvido por RANDERA TH 

et ai. (1981) e usado em associação a técnicas de imunoensai07
• 

7.3.3 ALTERAÇÕES CITOGENÉTICAS • BIOMARCADORES 

DE EFEITO PRECOCE 

Em cultivo celular de linfócitos periféricos, alterações citogenéticas 

como aberrações cromossômicas, troca de cromátides irmãs e micronúcleo 

7 Técnica recentemente revista por Phillips et aI. 2000 . 
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têm sido aplicados por muitos anos como biomarcadores de exposição e 

efeito precoce em exposições a carcinógenos genotóxicos (ALBERTINI et aI. 

2000; NORPA 2004). 

Permuta entre cromátides irmãs é a troca de produtos de replicação 

de DNA entre cromátides irmãs em lócus gênicos aparentemente 

homólogos. O mecanismo de formação de permutas não está bem 

estabelecido, mas podem ser conseqüência de erros na replicação do DNA 

(BRANDT e WATSON 2003; NORPPA 2004). Aberrações cromossômicas 

são anormalidades no número ou estrutura dos cromossomos, visíveis 

durante a metáfase da divisão celular. São em geral, resultado de quebras 

cromossômicas ou quebras e rearranjos entre cromossomos diferentes. Por 

causa de sua forte correlação com câncer, aberrações cromossômicas são 

vistas como marcadores de risco de câncer (BRANDT e WATSON 2003; 

NORPPA 2004). Micronúcleos são pequenos corpos nucleares formados por 

separação do núcleo principal durante a divisão celular. Em geral, contém 

um fragmento cromossômico ou um cromossomo completo que é separado 

pelo efeito tóxico sobre as proteínas do fuso envolvidas na separação de 

cromátides durante a divisão celular (BRANDT e WATSON 2003; NORPPA 

2004). 

Como a maioria dos biomarcadores de genotoxicidade, alterações 

citogenéticas em linfócitos são estimativas obtidas em tecidos substitutos, 

onde se presume que representem alterações cromossômicas mais 

específicas, importantes na carcinogênese dos tecidos alvo. Evidências têm 

sido acumuladas de estudos que mostram uma alta freqüência de 

59 



aberrações cromossômicas, mas não de permuta ou micronúcleo em 

linfócitos periféricos como parâmetros preditivos de incremento de risco de 

câncer (BONASSI et aI. 1995; BRANDT e WATSON 2003; SMERHOVSKY 

et aI. 2001,2002; NORPPA 2004). A relevância do incremento de freqüência 

de alterações citogenéticas como biomarcadores de risco de câncer tem sido 

corroborada por estudos epidemiológicos, que tem sugerido a alta 

freqüência de aberrações cromossômicas como o melhor parâmetro 

preditivo para incremento de risco de câncer (BRANDT e WATSON 2003; 

NORPPA 2004). 

Segundo NORPPA (2004), a complexa exposição a HPA tem sido 

extensivamente investigada em vários cenários ocupacionais e em 

fumantes. Outros estudos examinam exposições a um único agente químico. 

Os biomarcadores de exposição mais amplamente utilizados são os adutos 

de DNA; as técnicas 32p-postlabelling e imunoensaios são os métodos mais 

freqüentemente aplicados para sua medição. Biomarcadores de efeito 

precoce, principalmente parâmetros citogenéticos, são usados para 

monitoramento de exposições a genotóxicos. Os alelos P4501A1Mspl, 

P4501A111e462Val e GSTM1, são os mais freqüentemente incluídos nos 

estudos de polimorfismo em associação a níveis de biomarcadores de 

exposição. Nestes estudos, são investigadas as correlações entre 

carcinógenos/adutos de DNA e 1-hidroxipireno urinário e genótipos das 

enzimas de fase I e 11, envolvida no metabolismo de HPA. 
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7.3.4 POLIMORFISMO GENÉTICO - BIOMARCADORES DE 

SUSCETIBILlDADE 

Uma atenção crescente tem sido direcionada a poli morfismos 

genéticos que podem modular a resposta humana em exposições a agentes 

genotóxicos. O papel do polimorfismo genético na suscetibilidade a 

genotóxicos específicos pode ser mais facilmente estudado através da 

utilização de biomarcadores, como as alterações citogenéticas (NORPPA 

2004). 

Qualquer polimorfismo que altere o metabolismo de xenobióticos ou 

a resposta celular a danos no DNA pode alterar a suscetibilidade individual a 

carcinógenos genotóxicos. Estudos de epidemiologia molecular têm sido 

usados para estudar esta questão (AU et aI. 2001; GARTE 2001; NORPPA 

2004). 

Os estudos de polimorfismo genético dependem do tipo de material 

biológico examinado, da exposição e da composição étnica da população de 

estudo. Como os níveis de exposição individual geralmente variam muito, 

estimativas de exposição confiáveis são cruciais para a correta interpretação 

da interação genótipo-exposição. Como os marcadores citogenéticos podem 

representar exposições ocorridas meses antes da amostragem de tecido, 

simples medições de metabólitos urinários ou de concentrações ambientais 

podem não ser representativas para o período de exposição mais relevante 

(NORPPA 2004). 
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Quando ocorrem diferentes níveis de exposição, devem-se dividir 

os indivíduos expostos em diferentes categorias. Na maioria dos estudos é 

necessária uma comparação entre estes grupos e um grupo controle, para 

que seja possível a distinção de interações exposição-genótipo de valores 

basais do biomarcador (NORPPA 2004). 

Diferenças genotípicas nos grupos expostos que não são vistas no 

controle sugerem efeitos genotípicos específicos da exposição. Efeitos 

vistos tanto em expostos quanto em controles, ou apenas nos controles, 

provavelmente representam efeitos genotípicos no nível basal do 

biomarcador citogenético (NORPPA 2004). 

Outro fator importante que determina se o efeito do polimorfismo 

genético pode ser visto como um biomarcador citogenético é a expressão de 

diferenças genotípicas na célula ou tecido examinado. Como exemplo, 

glutationa-s-transferase M1 (GSTM1) e T1 (GSTT1) detoxificam vários 

agentes químicos reativos e são expressos em leucócitos e eritrócitos 

(NORPPA 2004). Indivíduos que possuem pelo menos uma cópia para os 

alelos GSTM1 A ou GSTM1 B possuem atividade da GSTM1, mas aqueles 

que são homozigotos para deleção do gene GSTM1 (genótipo GSTM1 nulo) 

não possuem esta atividade (STRANGE et aI. 2000). A freqüência do 

genótipo GSTM 1 nulo é de aproximadamente 50% na população caucasiana 

(GARTE et aI. 2001). De maneira semelhante, a deleção em homozigose do 

gene GSTT1 (genótipo GSTT1 nulo), encontrado em 13-28% dos 

caucasianos, os torna inábeis para detoxificação mediada por GSTT1 

(GARTE et aI. 2001; NORPPA 2004). Conseqüentemente, dano citogenético 
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induzido por substratos genotóxicos de GSTM1 ou GSTI1 podem ser 

esperados como sendo elevados nas células do sangue em indivíduos 

GSTM1 e T1 nulo, que perderam totalmente as respectivas atividades 

enzimáticas (NORPPA 2004). 

KNUDSEN et ai. (1999) observaram que motoristas de ônibus (não 

fumantes) GSTM1 nulo, expostos a poluição aérea urbana, apresentavam 

uma alta freqüência de aberrações cromossômicas se comparados a 

motoristas GSTM1 positivos. 

Estudos de adutos de DNA têm sugerido que o genótipo GSTM1 nulo 

predispõe os portadores a efeitos genotóxicos do ar poluído por HPA 

(BRESCIA et ai. 1999; SRÁM et ai. 1999; NORPPA 2004). ICHIBA et ai. 

(1994) observaram que a freqüência de micronúcleo em linfócitos está 

correlacionada com o nível de adutos de DNA apenas em indivíduos GSTM1 

nulo. 

Muitas das enzimas monooxigenases, também chamadas citocromos 

P450, são polimórficas e alguns genótipos são associados com alta 

atividade enzimática, sendo que uma alta indução é esperada quando 

exposta a agentes químicos. Os principais alelos variantes do gene 

citocromo P450 1A (CYP1A1) incluem os alelos 2A, 2C, 2B e 4 (HUNG et ai. 

2003). Estudos sobre o efeito do polimorfismo do citocromo P450 sobre 

danos cromossômicos são restritos, e sua interpretação é complicada pela 

pouca clareza das associações entre o genótipo de citocromo P450 e a 

expressão fenotípica dos raros alelos variantes (NORPPA 2004). 
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Biomarcadores citogenéticos refletem os efeitos celulares de 

carcinógenos genotóxicos. Altos níveis de aberrações cromossômicas em 

linfócitos periféricos têm sido observados para predição do incremento de 

risco de câncer tanto para tabagismo quanto para exposição ocupacional a 

carcinógenos. 

Vários poli morfismos de enzimas de metabolismo de xenobióticos têm 

indicado um efeito indutor sobre os biomarcadores citogenéticos. Por 

exemplo, existem evidências sobre o elevado nível de alterações 

citogenéticas em fumantes com o genótipo GSTM1 nulo e um aumento basal 

da freqüência de aberrações cromossômicas do gene NAT2 "s/ow 

acety/ators" (genótipo 2 para a enzima de fase II N-acetiltransferase) e 

aumento da freqüência de permutas e aberrações cromossômicas em 

indivíduos GSTT1 nulo (NORPPA 2004). 

A importância de vários poli morfismos genéticos na determinação do 

nível de alterações citogenéticas depende do parâmetro citogenético, do 

agente químico e da composição étnica da população de estudo. 

Biomarcadores citogenéticos podem ser usados para identificar subgrupos 

sensíveis a carcinógenos. Investigações sobre estes genótipos em estudos 

de biomarcadores citogenéticos têm como objetivo ajudar no controle da 

variabilidade individual na detecção de efeitos de exposição (NORPPA 

2004). 
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8 APLICAÇÕES RECENTES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

As técnicas tradicionais de epidemiologia têm sido empregadas para 

demonstrar associações entre exposição a substâncias perigosas e 

desenvolvimento de doenças, como o câncer. A respeito do câncer, os 

parâmetros para as investigações são usualmente, mortalidade e incidência 

de doença. Entretanto, essa abordagem tradicional apresenta limitações 

(BONASSI e AU 2002), como a aplicação dos resultados da investigação a 

toda a população, visando à implementação de ações de prevenção de 

doenças, sem a consideração das variações interindividuais. Como muitas 

dessas variações têm um papel significativo na determinação da 

suscetibilidade individual, essas variáveis precisam ser incorporadas aos 

estudos para melhorar sua confiabilidade. Dessa forma, modificações devem 

ser integradas à abordagem tradicional para aumentar a sensibilidade e 

especificidade dos estudos epidemiológicos (ALBERTINI 2001; BONASSI et 

aI. 2001; BONASSI e AU 2002). 

Entre as abordagens propostas para melhorar os protocolos 

epidemiológicos, a proposta de PERERA e WEINSTEIN (1982), citado em 

BONASSI e AU (2002), tem sido uma das mais adotadas. Esses autores 

sugerem a incorporação de técnicas analíticas laboratoriais aos tradicionais 

surveys epidemiológicos para elucidar a base bioquímica ou molecular da 

etiologia das doenças (BONASSI e AU 2002). Muitos estudos têm sido 

conduzidos de acordo com essa proposta, o que tem propiciado a obtenção 

de dados analíticos úteis como as doses de exposição interna e efeitos 
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biológicos, principalmente por meio das alterações citogenéticas, como 

medições de adutos de DNA, aberrações cromossômicas e mutações 

genéticas, entre outras. Assim, surgiu o novo campo da epidemiologia 

molecular que utiliza biomarcadores como parâmetros (endpoints) biológicos 

intermediários (BONASSI e AU 2002). 

Segundo revisão recente de BONASSI et aI. (2005), a avaliação de 

aberrações cromossômicas (AC) e micronúcleo (MN) como parâmetros 

intermediários em estudos transversais tem sido realizada para avaliar os 

efeitos de dano ao DNA, resultantes de uma ampla gama de exposições. 

Estes estudos podem ser usados para fornecer insights mecanísticos sobre 

as relações de exposição-doença e para suplementar de maneira sugestiva, 

porém ainda inconclusiva, evidências de carcinogenicidade de uma 

exposição. Além disso, esses estudos podem avaliar quando um dano 

cromossômico está ou não relacionado a novas exposições que não estão 

presentes tempo suficiente para que seja avaliada sua associação com 

câncer, através dos estudos epidemiológicos longitudinais. 

Entretanto, é necessária precaução para interpretação desses 

parâmetros. Uma associação positiva entre a exposição e as freqüências de 

AC e MN pode ser informativa, mas uma associação nula não certifica a 

ausência de efeito carcinogênico, que pode estar ocorrendo por meio de um 

mecanismo não relacionado à indução de AC e MN (BONASSI et aI. 2005). 

A vantagem marcante da aplicação de biomarcadores aos estudos 

transversais é que informações detalhadas e acuradas podem ser obtidas a 
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respeito dos padrões atuais de exposição, dos possíveis fatores de confusão 

(confounders) e dos efeitos específicos (BONASSI et aI. 2005). 

Como as freqüências de AC e MN não são fixas, mas mudam de 

acordo com o padrão de exposição e outros fatores como a idade 

(ALBERTINI et aI. 2000), a informação obtida pode evidenciar uma relação 

temporal relevante (BONASSI et aI. 2005). A pouca estabilidade das AC e 

MN determina sua permanência por meses, enquanto que as translocações 

podem permanecer estáveis por vários anos (TUCKER 2002). Com estudos 

transversais é possível o processamento de amostras para análise de AC e 

MN em um período relativamente curto de tempo após a coleta, aumentando 

a viabilidade celular e diminuindo, deste modo, a probabilidade de erros de 

medição. Entretanto, o processamento de amostras de sangue para análise 

de AC e MN é laborioso e a avaliação simultânea de um grande número de 

amostras pode ser problemática (BONASSI et aI. 2005). 

Até o momento, muitos estudos de identificação de risco tem sido 

direcionados para situações onde existe um contraste suficiente entre 

expostos e controles que permita a utilização de amostras relativamente 

pequenas (n < 100 indivíduos) (BONASSI et aI. 2005). Entretanto, pesquisas 

direcionadas ao estudo de relações dose-resposta, especialmente em 

situações de baixos níveis de exposição, demandam um tamanho amostrai 

maior. Nestas condições, a logística a cerca do processamento de sangue 

pode tornar-se complexa, sendo algumas vezes necessário a 

crio preservação do sangue total ou dos linfócitos isolados para análise 

posterior (BONASSI et aI. 2005). Um estudo recente demonstrou a 
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recuperação de linfócitos viáveis de sangue total criopreservado (HA YES et 

aI. 2002), enquanto que outros têm demonstrado sucesso apenas na 

criopreservação de linfócitos isolados (BECK et aI. 2001). Entretanto, foi 

demonstrado que a criopreservação das amostras pode induzir o incremento 

de AC e diminuir a viabilidade celular (CHENG et aI. 2001), o que pode 

causar um efeito adverso sobre o estudo. 

O uso de AC e MN em estudos de coorte prospectivos, adequados 

para validação por fornecerem informações importantes relativas a 

causalidade na relação dose-resposta, tem sido aplicado de modo limitado. 

Ambos os biomarcadores podem teoricamente ser utilizados como 

parâmetros intermediários para avaliação de dose-resposta, mas sua 

principal aplicação usualmente é como parâmetro para validar a avaliação 

de exposição (BONASSI et aI. 2005). 

Enquanto os estudos de coorte possuem a coleta seriada de amostras 

através do tempo como uma vantagem teórica, na prática, estudos muito 

longos impõem limitações quanto à coleta e preservação de amostras, o que 

traz algumas restrições. As AC e MN assim como as principais aberrações 

genéticas refletem apenas os últimos meses de exposição, podendo não 

apresentar representatividade para a exposição elou doença em 

consideração (BONASSI et aI. 2005). Neste caso, o estudo de translocações 

pode ser mais adequado, pois são alterações genéticas que persistem por 

décadas (TUCKER 2002). 

Estudos de coorte com AC e MN como parâmetros precoces de risco 

de câncer em populações humanas têm sido realizados principalmente pelo 
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método ad hoc (BONASSI et aI. 1995; SMERHOVSKY et aI. 2001), que são 

estudos realizados a partir de amostras obtidas de vários pequenos estudos 

de biomonitoramento, onde as principais limitações são as diferenças quanto 

às técnicas analíticas adotadas em cada estudo e a falta de informações 

detalhadas sobre os fatores de confusão e possíveis efeitos específicos nas 

populações amostradas (BONASSI et aI. 2005). 

Segundo BONASSI et aI. (2005), dois fatores principais direcionam a 

crescente expansão da aplicação de biomarcadores citogenéticos. O 

primeiro é a inovação tecnológica. Seguindo o decréscimo no uso dos 

antigos biomarcadores de dano cromossômico, o desenvolvimento das 

técnicas analíticas têm transformado as aplicações de ensaios que 

inicialmente limitavam-se apenas ao monitoramento de exposições e agora 

podem ser usados como ferramentas altamente específicas capazes de 

fornecer valiosos insights sobre estágios precoces de doenças crônicas, 

especialmente o câncer (BONASSI et aI. 2005). 

De maneira similar, o potencial para estudar células interfásicas tem 

transformado o ensaio MN, não apenas em um teste rápido e simples para 

genotoxicidade, mas também em uma ferramenta para avaliar eventos 

importantes como a amplificação gênica (TORAASON et aI. 2004). 

As vantagens mais evidentes esperadas para os próximos anos são o 

aumento da confiabilidade na avaliação de exposição e na detecção de 

danos precoces em populações expostas tanto a níveis reduzidos quanto a 

misturas complexas de agentes genotóxicos (BONASSI et aI. 2005). A 

identificação de variações genéticas ligadas a danos cromossômicos está 
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aumentando a sensibilidade e o poder destes estudos. Estas realizações 

serão facilitadas pela redução de custos das técnicas moleculares e pelo 

aumento do uso de automação, que tornarão exeqüíveis os estudos de 

grandes populações, aumentando assim a sensibilidade para detecção de 

efeitos de exposição (BONASSI et aI. 2005). 

O segundo aspecto que tem contribuído para o sucesso dos 

biomarcadores citogenéticos é sua validação como parâmetros precoces na 

predição de câncer (BONASSI et aI. 2005). A relação causal entre AC e risco 

de câncer tem sido descrita em vários estudos de coorte (BONASSI et aI. 

2004). Um grande estudo internacional de coorte sobre a associação de 

freqüência de MN em indivíduos saudáveis e incidência de câncer está em 

desenvolvimento a alguns anos (FENECH et aI. 1999), e em breve será 

finalizado. Outros estudos internacionais que também incluem avaliações 

por coorte para avaliação de efeitos de exposição ambiental a agentes 

químicos, em especial através do ar poluído, são o AULlUS Project e o 

EXPOLlS8
, ambos realizados em países europeus. 

Alguns estudos internacionais têm sido direcionados a investigação 

de efeitos de poluentes ambientais em crianças, visto que estas fazem parte 

do grupo de maior risco, considerando a elevada suscetibilidade que 

apresentam. 

Em duas recentes revisões, NERI et aI. (2005a,b) demonstraram que 

os biomarcadores de dano genético são capazes de detectar efeitos 

biológicos precoces em crianças e recém-nascidos expostos a poluentes do 

8 www.ktl.fi/expolis 
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ar ambiente. Esses biomarcadores apresentaram um aumento consistente 

para exposições pré-natais e pós-natais à fumaça de cigarro e em 

exposições pós-natais a poluentes do ar urbano. Estes autores sugerem que 

os programas de biomonitoramento serão muito beneficiados pela inclusão 

de biomarcadores. A detecção de alterações dos biomarcadores poderá ser 

usada como uma evidência consistente e biologicamente fundamentada 

para a identificação de prioridades de intervenção em saúde ambiental 

direcionada a proteção da saúde da criança (NERI et aI. 2005a). 

Na última década, estudos epidemiológicos moleculares forneceram 

novas perspectivas aos estudos de riscos ambientais em populações 

pediátricas, fundamentando cada vez mais o fato já amplamente 

reconhecido de que as crianças podem ser mais suscetíveis a tóxicos do 

que adultos (NERI et aI. 2005b). Proteção à saúde de crianças é uma 

prioridade social em muitos locais, como EUA e Europa, onde programas 

específicos de pesquisa têm sido iniciados com esse objetivo. Entre os 

vários objetivos destes programas, destacam-se o desenvolvimento de 

ferramentas específicas para interpretação e validação de biomarcadores e 

de métodos para extrapolação dos resultados dos biomarcadores em 

estratégias de intervenção e integração com dados de monitoramento 

ambiental (NERI et aI. 2005b). 

Durante a realização dos levantamentos bibliográficos para execução 

desta dissertação, nenhum projeto ou proposta semelhante às acima 

descritas foi encontrado em desenvolvimento no Brasil. 
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A aplicação de biomarcadores citogenéticos na predição de risco de 

câncer em indivíduos saudáveis é um desafio considerável. A grande 

incerteza na predição de risco em nível individual e a complexidade dos 

temas éticos talvez atrasem o desenho e planejamento de estudos de 

caracterização individual para câncer com esses ensaios (BONASSI et aI. 

2005). Apesar disso, já é possível a adoção de biomarcadores validados em 

políticas de prevenção e em programas de caracterização de efeitos em 

populações em grande risco, devido à exposição exógena ou a 

predisposição genética. Estes parâmetros (AC e MN) já estão 

suficientemente fundamentados para serem aplicados a estudos 

transversais para caracterização de efeitos carcinogênicos precoces 

(BONASSI et aI. 2005). 

A aplicação de biomarcadores citogenéticos para screening de 

indivíduos é de primordial importância, uma vez que representam o próximo 

passo necessário para estabelecer programas de vigilância em 

regulamentações nacionais para segurança ocupacional e ambiental 

(BONASSI et aI. 2005). 
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9 CONCLUSÕES 

A aplicação de biomarcadores aos processos de avaliação de risco 

ambiental, em especial à saúde humana, tem-se ampliado continuamente. 

Os biomarcadores são aplicados há vários anos como parâmetros 

intermediários para extrapolações de dados entre efeitos em modelos 

animais e humanos, fundamentado a determinação de parâmetros de 

concentração e exposição ambiental. Mais recentemente, verificou-se uma 

ampliação desta aplicação. Os biomarcadores estão sendo utilizados como 

parâmetros intermediários também na avaliação de situações específicas. 

Tal aplicação tem-se mostrado possível graças aos avanços obtidos nos 

estudos que visam à caracterização e validação de biomarcadores. Ainda 

que esses estudos tenham gerado uma quantidade significativa de 

informações que fundamentem sua utilização, devem ser adotados critérios 

consistentes quanto aos estudos de caracterização prévia da área e 

população de estudo para que os biomarcadores possam ser utilizados de 

maneira adequada e produzir informações confiáveis. 

Entre os estudos recentes sobre validação de biomarcadores de HPA, 

pode-se verificar que, entre os biomarcadores disponíveis para avaliação em 

humanos expostos a HPA, destacam-se como metodologia já validada para 

monitoramento de exposição, a aplicação do 1-hidroxipireno urinário e como 

marcador de dose efetiva os adutos HPA-DNA em linfócitos. Entre os 

biomarcadores mais promissores até o momento, ainda em processo de 
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validação, destacam-se como marcadores citogenéticos de efeito precoce a 

avaliação de freqüência de AC e de indução MN. 

As perspectivas para aplicação futura dos biomarcadores para 

avaliação de risco ambiental de exposições a HPA são promissoras. Os 

avanços esperados para os próximos anos são: 1) o aumento da 

confiabilidade na avaliação de exposição e na detecção de danos precoces 

em populações expostas tanto a níveis reduzidos quanto a misturas 

complexas de agentes genotóxicos; 2) aumento da sensibilidade destes 

estudos pela identificação de variações genéticas ligadas a danos 

cromossômicos; 3) redução de custos das técnicas moleculares e aumento 

do uso de automação, o que facilitará a adoção desta abordagem de estudo. 

74 



10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos biomarcadores mostrarem-se uma das abordagens mais 

promissoras como auxílio à avaliação de riscos, sua aplicabilidade tem sido 

questionada, principalmente devido à necessidade de desenvolvimento de 

estudos de validação, necessários para que os dados obtidos tenham a 

relevância necessária para interferir nos processos decisórios de gestão 

ambiental. 

Mesmo após sua validação, biomarcadores necessitam de estudos de 

caracterização, sendo necessária a construção de dados referenciais 

específicos para cada situação. Este requisito dificulta sua adoção, uma vez 

que para sua correta elaboração são necessários profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento, considerando que biomarcadores atuam de maneira 

interdisciplinar, o que requer obrigatoriamente a mesma abordagem para 

sua aplicação e análise. Esta visão permite uma fundamentação maior 

quanto à relevância dos estudos, entretanto, traz impedimentos, 

considerando-se o custo que envolve a efetivação dos estudos de validação 

e caracterização e a formação, treinamento e articulação de um corpo 

técnico interdisciplinar. 

O uso dos biomarcadores, quando confrontado com os métodos 

atuais baseados na definição de padrões que apontam limites máximos de 

exposição a agentes químicos, pode, em um primeiro momento, ser de 

aplicação mais difícil e de custo mais elevado. Entretanto, as medidas de 

concentrações ambientais, embora importantes como ponto de partida da 
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análise, permitindo uma visão ampla quanto à magnitude do impacto em 

relação à concentração do agente químico e oferecendo uma certa facilidade 

nas decisões, por consistirem em valores mundialmente reconhecidos, não 

consideram as especificidades locais, como a presença de populações 

suscetíveis, a interação entre diferentes agentes químicos e as 

características físico-químicas diferenciais do ambiente analisado e, 

principalmente, não garantem a inexistência de efeitos adversos. 

Apesar das dificuldades em se desenvolver os estudos de 

caracterização, em especial no Brasil, onde os recursos e a estrutura 

disponível são limitados, deve-se salientar que a possibilidade de 

entendimento das especificidades locais é justamente o maior avanço que 

os biomarcadores fornecem. Entretanto, sua característica de 

interdisciplinaridade requer necessariamente a mesma abordagem para 

sua correta interpretação, o que pode se contrapor à estrutura tradicional 

centralizadora, ainda muito presente em muitos processos de gestão 

ambiental. 

A maior fonte de informações sobre efeitos de agentes químicos em 

humanos é o estudo de exposições ocupacionais, pois, por motivos éticos, 

exposições experimentais não podem ser realizadas. Entretanto, este 

padrão de exposição (usualmente altas concentrações de um ou poucos 

agentes químicos em um intervalo de tempo relativamente curto) não 

coincide com o padrão de exposição ambiental (usualmente baixas 

concentrações de muitos agentes químicos em um longo intervalo de tempo) 

e por este motivo, nem sempre é possível extrapolar dados entre estes 
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diferentes padrões, sendo necessários estudos para definição de critérios 

que permitam essas extrapolações. 

Entre os biomarcadores mais promissores até o momento, disponíveis 

para avaliação em humanos expostos a HPA, destacam-se como marcador 

de exposição o 1-hidroxipireno urinário e como marcador de dose efetiva os 

adutos HPA-DNA em linfócitos circulantes. Para avaliação de risco de 

câncer após exposições aos HPA, destacam-se, entre os marcadores 

citogenéticos, a avaliação de freqüência de Aberrações Cromossômicas 

(AC) e de indução de Micronúcleo (MN). 

Considerando as vantagens e desvantagens do monitoramento 

biológico e ambiental para definir exposição a compostos aromáticos, 

incluindo os HPA, os adutos de DNA possuem algumas vantagens sobre as 

metodologias tradicionais, que são (GODSCHALK et aI. 2003): 1) adutos de 

DNA são considerados como tendo papel significante na causa de alguns 

tipos de câncer e representam uma medida de exposição assim como de 

risco; 2) estas análises podem contribuir para diminuir as incertezas da 

variabilidade extrema de exposição, típico nas exposições a agentes 

químicos ambientais, permitindo uma diminuição dos esforços de 

monitoramento físico-químico; 3) essa avaliação considera as múltiplas rotas 

de ingresso; 4) podem demonstrar as diferenças interindividuais nos 

processos de ingresso, eliminação, distribuição, metabolismo e reparo em 

indivíduos expostos. 

Por outro lado, limitações analíticas como as imprecisões do ensaio 

podem contribuir significativamente para erros de medição. Desta forma, 
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futuros progressos na aplicação de adutos de DNA dependem do 

desenvolvimento e uso sistemático de técnicas analíticas de alta resolução, 

como eletroforese capilar combinada à detecção de fluorescência ou 

espectrometria de massa (GODSCHALK et ai. 2003). 

o entendimento das relações entre dose-resposta e a persistência 

de adutos é indispensável para os estudos de monitoramento de exposições 

que usem adutos de DNA como parâmetro, fornecendo informações sobre 

de que forma e com que velocidade os níveis de adutos podem mudar em 

resposta a mudanças nos padrões de exposição. As variações intra e 

interindividuais devem ser caracterizadas antes que os adutos de HPA-DNA 

possam ser aplicados como marcadores de exposição em estudos de larga 

escala. Entre os principais fatores associados à variação interindividual, 

destaca-se o polimorfismo genético das enzimas envolvidas na detoxificação 

de HPA e no mecanismo de reparo do DNA. 

Para a caracterização de biomarcadores para avaliação de indução 

de carcinogênese, estão sendo utilizados estudos transversais para avaliar 

os efeitos de dano ao DNA resultantes de uma ampla gama de exposições, 

incluindo os HPA. Nestes estudos, os principais parâmetros intermediários 

utilizados são a freqüência de AC e de indução de MN. Apesar de não 

permitirem a determinação de causalidade entre exposição e carcinogênese, 

estes estudos transversais têm fornecido informações importantes quanto ao 

mecanismo que envolve a relação exposição-doença, auxiliando a 

formulação de uma base teórica mais fundamentada para realização futura 

de estudos longitudinais prospectivos, mais adequados para validação. 
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Levando-se em consideração as limitações e os avanços que estes 

biomarcadores apresentam, recomenda-se como complemento às análises 

físico-químicas já utilizadas para determinação de concentrações ambientais 

de agentes químicos, a utilização integrada de biomarcadores de dose 

interna e efetiva para diminuição das incertezas das estimativas de 

exposição; para determinação de dose interna de HPA o 1-hidroxipireno 

urinário e para dose efetiva os adutos de DNA-HPA. Visando diminuir as 

incertezas relativas a variações interindividuais devido a diferenças 

genéticas, recomenda-se a adoção conjunta de caracterização de 

polimorfismo genético, objetivando a identificação do padrão genético da 

população estudada, em especial quanto aos genes responsáveis pela 

produção de enzimas de detoxificação e reparo de danos ao DNA. 

Em complemento a estes estudos acima citados, recomenda-se 

também, a verificação de alterações citogenéticas, como quebras 

cromossômicas, micronúcleo e aberrações cromossômicas, como 

biomarcadores de efeito precoce, que, mesmo ainda não validados, podem 

fornecer informações importantes para avaliação dos mecanismos 

envolvidos no desenvolvimento de doenças, em especial o câncer. 

Esta utilização integrada de biomarcadores, em um momento inicial 

deve visar à caracterização do cenário de estudo, fornecendo informações 

para construção de um banco de dados referenciais. 

Em um segundo momento, quando já disponível uma quantidade 

suficiente de informações que permitam a caracterização da população de 

estudo quanto ao padrão de exposição, constituição genética e principais 
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efeitos precoces observados, devem-se desenvolver estudos observacionais 

(epidemiológicos). Estes estudos epidemiológicos associados às 

informações previamente obtidas permitirão a verificação da ocorrência de 

correlações e associações entre o padrão de exposição e os efeitos 

precoces e possíveis efeitos tardios, como câncer ou outras doenças. Tais 

indícios de causalidade poderão, então, fundamentar ações regulatórias 

como os limites de emissão de poluentes para exposição humana, ambiental 

ou ocupacional. 

A análise da literatura recente demonstra que, de maneira geral, já 

existem dados que fundamentem a adoção deste modelo de avaliação 

integrada de biomarcadores em série acima citado. 

Apesar das dificuldades quanto à aplicação de biomarcadores, deve

se considerar que a prevenção ainda continua sendo a forma mais eficiente 

de atenção à saúde, pois muitos danos quando estabelecidos, dificilmente 

podem ser recuperados em sua totalidade. Associado a isso deve-se 

considerar que o custo elevado para a adoção de medidas de mitigação de 

impactos muitas vezes inviabiliza sua implementação. É importante destacar 

que os biomarcadores representam perspectivas importantes para a 

ampliação das pesquisas científicas no campo da saúde ambiental e da 

saúde pública. Em todo mundo é crescente o investimento em pesquisas 

científicas voltadas à identificação, avaliação e validação de biomarcadores 

para uso em avaliações de riscos de exposições ambientais. No Brasil, 

entretanto, estes estudos ainda são muito incipientes. 
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Os estudos de biomarcadores podem fornecer informações relevantes 

para a melhoria efetiva da qualidade ambiental e de saúde, bem como para 

a preservação dos ecossistemas nacionais. Assim, é importante o 

investimento em estudos específicos para o desenvolvimento e a validação 

de biomarcadores adequados à realidade brasileira, considerando-se as 

características ambientais, econômicas e sociais regionais. 

O Brasil já acumula uma experiência de mais de 20 anos de aplicação 

da Política Nacional de Meio Ambiente, baseada essencialmente no 

enquadramento a padrões de emissão de poluentes e de qualidade 

ambiental estabelecidos. Neste período, as ações, programas e 

investimentos desenvolvidos têm sido marcados pela busca do atendimento 

aos objetivos dessa Política, como a principal forma de garantir a 

preservação da saúde humana e a proteção dos ecossistemas. 

Nesse contexto, o estudo dos biomarcadores configura-se como uma 

ferramenta importante para a checagem da efetividade ou não dos padrões 

estabelecidos, possibilitando a avaliação e adequação de seus valores, 

fornecendo respostas mais confiáveis sobre as condições da saúde humana 

e dos ecossistemas. 
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