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RESUMO

o monóxido de carbono (CO) constitui sério risco à .~aúde de
indivíduos expostos a este gás. Os efeitos nocivos aparecem como conseqüência de
sua combinação com a hemoglobina formando a carboxiemoglobina(COHb). A

avaliação da exposição ao CO pela monitorização biológica é realizada,

preferencialmente, pela determinação da carboxiemoglobinemia. O método

espectrofotométrico proposto, para a determinação de COHb, utiliza a leitura na

região Saret (420 e 432 nm) e fatores de calibração do espectrofotômetro. É

realizado estudo comparativo entre o uso do CO obtido por reação química e o de

cilindro de gás nlpreparo de solução 100% de COHb. O método apresenta boa

precisão (coeficiente de variação de 2 e 6% para 4,98 e 1,01 % de COHb,

respectivamente) e sensibilidade (0,50 % de COHb) adequadas à avaliação da
exposição ao monóxido de carbono. A quantificação da COHb não é comprometida

pelo teor hemoglobínico nem pela opalescência (lipemia) da amostra colhida no

período pós-prandial. É apresentada a carboxiemoglobinemia em fumantes

(n= 119) e não-fumantes (n= 189) que constituem 4 grupos de indivíduos expostos

ocupacionalmente ao CO (n=209) e um grupo controle (n=99); e a análise

estatística dos resultados (teste não-paramétrico).



ABSTRACT

Carbon monoxide (CO) is recognized as a high risk hazard to the

health of exposed workers. Combining with hemoglobin it reduces the oxigen

carrying capacity of the blood. The individual overall exposure may be assessed

through the carboxyhemoglobin (COHb) content of blood samples, as a biological

exposure indexo A spectrophotometric method is proposed using measurements in

the region Soret (420 - 432 nrn) together with calibration factors of the instrumento

A comparative study is made between the use of CO from compressed gas cilinders

and the CO deIivered by a chemical reaction in preparing the saturated COHb

solution. The method presents precision (coefficient of variation is 2 and 6% to 4,98

and 1,01% of COHb, respectively) and sensitivity (0,5% of COHb), which are

adequate to the purpose. HemogIobin and lipidic content of samples showed no

effect in the COHb measurement. Carboxyhiemoglobin leveI of four groups of

exposed workers (n = 209) and a controI group (n = 99) among smokers (n = 115)

and non-smokers (n = 189) were determinated using the method. The statistical

analysis of the results are presented (non-parametric test).
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1. INTRODUÇÃO

A combustão da matéria carbonada é a principal fonte de energia

usada pelo homem há milênios, o que lhe permitiu obter qualidade de vida

adequada e alcançar grande desenvolvimento tecnológico. Entretanto, dessa queima

resulta também gás de conhecida periculosidade, o monóxido de carbono (CO).

Atribuem-se ao filósofo grego Aristóteles (384-322 a.c.) as primeiras observações

sobre os efeitos nocivos do CO. A fumaça da queima do carvão foi usada por gregos

e romanos na execução de criminosos e em suicídios (106-43 a.c.)127.

O uso doméstico da queima do carvão, difundido no século XV,

intensificou a ocorrência de intoxicações pelo· CO; nas condições primitivas de

cozimento dos alimentos, a ventilação insuficiente durante a combustão originava

altas concentrações deste gás. Com o desenvolvimento da mineração, no século

XVI, surgiu a exposição ocupacional aos gases venenosos, freqüentemente

encontrados em minas e ricos em C0127.

No decorrer do século XIX, o risco da exposição doméstica e

industrial aumentou consideravelmente, atribuído à produção do gás de iluminação

(4 a 15% de CO), do gás pobre (30 a 35% de CO) e do gás de água (35 a 45% de

CO). A gravidade da exposição a altas concentrações de CO foi relatada em muitos

escritos médicos. Com o advento dos veículos movidos a gás, após a 2' Guerra

Mundial, foi despertado o interesse sobre os possíveis efeitos do CO em exposições
a baixos níveis127.l36•

O monóxido de carbono é considerado a causa mais freqüente de

intoxicação tanto no meio industrial como no doméstico. Milhares de pessoas

morrem, anualmente, intoxicadas e estima-se a ocorrência de número ainda maior

de casos não fatais, que podem deixar seqüelas permanentes no sistema nervoso
centraI104.l91 .

Os efeitos nocivos do CO aparecem, principalmente, como

conseqüência de sua combinação com a hemoglobina. Em 1895, Haldane

demonstrou a importante relação entre CO e a hemoglobina, a formação da

carboxiemoglobina (COHb) e o comprometimento do fornecimento de oxigênio às
células82.83.127.

Devido à diversidade e à amplitude dos processos industriais, que

produzem ou usam monóxido de carbono, um grande número de trabalhadores se
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expõe diariamente ao CO. Entre eles, podem ser citados, a fundição de metais, o

craqueamento catalítico do petróleo em refinarias, os fornos de calcinação e os de

recuperação de papel, a produção sintética do metanol e de outros compostos a

partir do CO , além da produção de carbonetos e de formaldeído 30,104. Existem

ainda, outras numerosas atividades que podem expor repetidamente os

trabalhadores - bombeiros, guardas de trânsito, motoristas de táxi, operadores de

empilhadeiras, mecânicos e soldadores em operações dentro de tanques - a

concentrações consideravelmente altas de CO, suficientes para formar de 5 a 10%

de COHb, mesmo em não-fumantes. O hábito de fumar constitui outra importante

fonte de exposição humana ao CO, afetando não só o fumante como as pessoas que
aspiram passivamente a fumaça do cigarro15,36.62.96.131.l49,195.

O monóxido de carbono proveniente da combustão interna nos

veículos automotores tem contribuído significativamente para a poluição dos

centros urbanos. Visando ao atendimento dos padrões de qualidade de ar, o

Conselho Nacional do Meio Ambiente, em 1986, instituiu em caráter nacional o

PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES

(PROCONVE) que estabelece os limites máximos de emissão de CO para motores

e veículos automotores em 24,0 , 12,0 e 2,0 g/km rodado para 1990, 1992 e 1997,
respectivamente25 •

O reconhecimento e a avaliação do risco ocupacional da exposição ao

CO tornam obrigatória a adoção de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores,

entre as quais a implementação de programa de Higiene e Medicina do Trabalho

nas indústrias. A monitorização biológica ocupa lugar de destaque, neste programa,

permitindo averiguar a magnitude da exposição humana. A carboxiemoglobina é

um indicador biológico (IB), que avalia a absorção (IB de dose interna) assim como

reflete a intensidade do efeito nocivo do monóxido de carbono no organismo (IB de

efeito).

A determinação de baixos teores de COHb, de ocorrência comum

entre os indivíduos expostos ocupacionalmente e entre os fumantes, por um método

simples, sensível e preciso, aplicável rotineiramente, apresenta dificuldades em

nosso país, o que nos motivou a realizar este trabalho.
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2. ASPECTOS TOXICOLÓGICOS DA EXPOSIÇÃO AO MONÓXIDO DE

CARBONO

o monóxido de carbono é um dos agentes químicos mais perigosos

para o homem e para outros animais. Esta periculosidade está ligada diretamente às

condições de exposição ao xenobiótico. Apesar de ser o mais abundante poluente

gasoso das atmosferas urbanas, não é o de maior risco para a população em geral.

Por outro lado, a exposição no ambiente de trabalho tem sido responsável por

número significativo de intoxicações47
•

o grau da exposição ocupacional ao CO é intensificado pelo tipo de

atividade física exercida no local de trabalho e pela susceptibilidade individual. A

quantidade do xenobiótico absorvida pelo organismo depende também das

características físicas e químicas da substância, da intensidade e freqüência da

exposição e de hábitos pessoais como o de fumar.

o conhecimento dos parâmetros que regem a absorção, distribuição e

eliminação do xenobiótico no organismo é importante para estimar-se a

biodisponibilidade do agente2,4,42,109,llO. Por outro lado, a elucidação do mecanismo

de ação tóxica permite escolher o melhor indicador biológico (lB) para avaliação da

exposição. Na monitorização biológica da exposição ao CO, dispõe-se de três IB: o

CO no sangue, o CO no ar exalado e a carboxiemoglobinemiall2.

2.1. Propriedades físicas e químicas

°monóxido de carbono (CAS 630-08-0] é um gás incolor, inodoro e

insípido, pouco solúvel na água e com densidade menor que a do ar, ao qual se

mistura sem estratificação. É inflamável e sua queima produz CO
2

com chama de

coloração azul brilhantel90.

As principais propriedades físicas Sã05,80.l04.l32.l37.l89:

- peso molecular : 28,01

- ponto de fusão: -205,1 °e
- ponto de ebulição: -191,5 °e
- densidade :

a O°e, 1 atm 1,250 g/l
a 25 °e, 1 atm 1,145 g/L



- peso específico relativo ao ar:

- solubilidade em água, a 1 atm :

a OoC
a lQoC

a 25 °c
a37°C

- limite de inflamabilidade no ar :

inferior
supenor

- temperatura de ignição:

0,%7

3,54 mL/l00mL
2,82 mL/l00mL
2,14 mL/l00mL
1,84 mL/l00mL

12,5 % (v/v)
74,2 % (v/v)

608,9 0 C
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- absorve radiação eletromagnética na região de infravermelho e a principal banda de
absorção é a 4670 nm.

Em condições normais de temperatura e pressão (CNTP), o CO é gás

quimicamente inerte, mas torna-se reativo em temperaturas mais elevadas, podendo

atuar como agente redutor enérgico. A oxidação do CO a CO2 é catalisada por

paládio e por mistura de óxidos de cobre e magnésio. A concentração de CO no ar

pode ser expressa em partes por milhão (ppm), porcentagem em volume (%) ou em

mgjm3
• Os fatores de conversão destas unidades são válidos para determinadas

condições137
• A quantidade de CO e de 02 dissolvida num líquido é freqüentemente

representada pela pressão parcial, pCO e p02' e expressa em milímetros de

mercúrio (nunHg), torricelli (Torr), pascal (Pa) ou milibar (milibar).

As equivalências entre as unidades de concentração de CO no ar e

entre as de pressão constam no (anexo I).

2.2. Fontes naturais e antropogênicas

Entre as fontes naturais produtoras de CO, citam-se, como mais

importantes, a oxidação do metano, a atividade vulcânica e a dos pântanos e as

minas de carvão. Pequenas quantidades de CO são produzidas por vegetais, durante

a germinação da semente e no crescimento da planta, e por certas algas
marinhas127,137,160.

° CO produzido na superfície da terra difunde-se da troposfera à
estratosfera, onde é oxidado a C0

2
104. A permanência do CO na atmosfera é de,
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aproximadamente, 2 meses e meio e os principais mecanismos de transformação

ambiental são a oxidação a CO2 no ar , a absorção pelo solo e pela vegetação e a

dissolução em águas de rios, lagos e oceanos. Esta solubilidade depende,

principalmente, da pressão parcial do gás na atmosfera e da temperatura da água.

A oxidação também ocorre por reações com contaminantes do ar e

por microorganismos presentes no solo. A oxidação por bactérias anaeróbias a

CO2, na ausência de H2, e a redução a metano, em presença de H
2

, também

contribuem para a remoção do CO atmosférico10l.127•

O monóxido de carbono é produzido também pela atividade humana,

através da queima de matéria orgânica - carvão, madeira, papel, óleo, gasolina, ou

qualquer outro material que contenha carbono - quando há insuficiência de

oxigênio. Portanto, as fontes de exposição ao CO podem ser consideradas

onipresentes.

Se o processo de combustão ocorrer com excesso de oxigênio, não há

formação significativa de CO. Contudo, se a chama da queima do material

carbonado entrar em contato com superfície de temperatura inferior à de ignição,

haverá formação de CO.

As fontes que resultam da atividade humana podem ser divididas em

móveis e estacionárias.

As fontes móveis são representadas, principalmente, por veículos com

motores a explosão, responsáveis por cerca de 55% a 66% das emissões artificiais

de C044
• Nos motores a gasolina, com ignição por faísca, o volume de CO na

fumaça liberada para o ar atmosférico pode variar de 1 a 10% e, nos motores a

diesel, com detonação por compressão, emite-se cerca de 0,1% de CO.

Dependendo do ajuste do motor, sobrecarga ou falta de manutenção, as

quantidades podem aumentar consideravelmente104•

A infiltração e o acúmulo dos gases emitidos pelos veículos no seu

interior podem ocorrer, acidentalmente, por deficiência no sistema de eliminação,

expondo assim o homem a concentrações elevadas de C09,lOl,136.

A CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental),

no Relatório de Qualidade do Ar na Região Metropolitana de São Paulo e

Cubatão, estima a contribuição relativa dos veículos a gasolina, álcool e diesel na
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emissão de 1,391 milhões de toneladas de CO (1988) em 60, 12 e 16%,

respectivamente. Os processos industriais e a queima ao ar livre representam

apenas 6%44.

Durante o inverno, as condições meteorológicas são desfavoráveis à

dispersão dos poluentes atmosféricos3,47. O fenômeno de inversão térmica e a

precipitação pluviométrica pouco freqüente aumentam os problemas relacionados à

poluição do ar . Motivada por estes fatores a CETESB implantou a OPERAÇÃO

INVERNO de 1 de maio a 31 de agosto. Neste período, aumenta a vigilância no

controle da qualidade do ar 44.

As fontes estacionárias incluem os processos industriais de produção e

os de uso. O CO é produzido, em escala industrial, por oxidação parcial de

hidrocarbonetos gasosos presentes no gás natural ou pela gaseificação do coque ou

da hulha104
. Na indústria metalúrgica, o CO é usado como agente redutor,

principalmente no processo de recuperação de níquel e nas fundições de ferro30
•

A redução do minério de ferro é realizada em alto forno, de

funcionamento contínuo, carregado periodicamente com minério de ferro, calcário

(CaCO) e coque (carbono). Na decomposição térmica do calcário, produz-se o

óxido de cálcio que reage com as impurezas de sílica e silicato formando-se a

escória de silicato. O ferro fundido e a escória pouco densa saem por aberturas de

separação, localizadas na parte inferior do forno. O ar quente injetado queima o

carbono, formando CO, o principal agente redutor. O gás do alto forno contém,

cerca de 24% de CO, que participa das reações de redução do ferro Ul6
:

SOO°C

CO CO2

Fe ° \, j.2 3

300°C

Fe30 4

CO

~
CO.,

L.. FeO

CO CO2l }
1600°C

.. Fe

Obtém-se assim o ferro gusa que contém, em média, 5% de

impurezas em Si, P, Mn e S. Os diferentes processos de purificação do ferro gusa

diferenciam o tipo de liga metálica formada, quanto ao grau de dureza e de

tenacidade. Estes são determinados pela composição de metais e pela quantidade

de carbono. O processo de purificação é dependente da finalidade de uso da liga

metálical66•
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A fumaça do tabaco é fonte de CO de grande importância, visto a

larga difusão do hábito de fumar na sociedade92,159. GUILLERM et aZS I e

MUMPOWER et a1 1JO
; com base na quantidade média de fumaça inalada, sua

retenção pulmonar e freqüência da tragada, calcularam ser a quantidade inalada

por cigarro comparável à exposição a 450 ppm de CO no ar durante 6 minutos. O

número e o tipo de cigarro, assim como a intensidade da tragada, condicionam a

fração de CO disponível para a absorção pulmonar.

A concentração de CO na fumaça de cigarro é de 3 a 6%, variando

com a temperatura da queima e outros fatores como a porosidade do papel e o tipo

do tabaco? Em cachimbo ou charuto, a sua concentração na fumaça é duas a três

vezes maior, por ser a temperatura da queima inferior à do cigarro. Entretanto, o

usuário de cachimbo ou de charuto tende a estar exposto a menores quantidades do

toxicante, uma vez que, usualmente, a fumaça não é tragada159.

KARNIK & COIN98 simularam a exposição de voluntários

não-fumantes à fumaça de um cigarro, e encontraram o aumento médio de COHb

imediatamente e 20 minutos após a inalação da última tragada, de 0,8 e 0,5 %,
respectivamente.

o monóxido de carbono é produzido, endogenamente, no catabolismo

normal da hemoglobina e de outros heme-compostos (mioglobina e citocromos),

pela conversão do grupo heme a biliverdina, por remoção do átomo de carbono da

metila em posição alfa205
• WOLFF & BIDLACK212 evidenciaram outras possíveis

fontes endógenas, como a peroxidação lipídica.

Estima-se que a concentração de carboxiemoglobina formada pelo

CO endógeno, em adulto sadio, varia de 0,1 a 1,0%, sendo aproximadamente 75%

atribuído ao catabolismo da hemoglobinal60•

Durante a fase progesterônica do ciclo menstrual e durante a

gravidez, podem· ser encontradas concentrações elevadas de CO endógeno.

Mulheres grávidas produzem 0,9 mL/h de CO e as não-grávidas, 0,4 mL/h. Estes

teores parecem estar relacionados com os níveis de progesterona137.

Em algumas condições patológicas ocorre aumento na produção de

CO endógeno como, por exemplo, na anemia hemolítica que origina teores de até

6% de COHb5
,47. Os hematomas, a exposição a agentes hemolíticos, os

traumatismos e as transfusões sangüíneas incrementam os níveis de
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carboxiemoglobinemia76
. A medula óssea pode converter-se em importante fonte de

CO nas hemopatias, como a anemia sideroblástica, imputada ao comprometimento

da eritropoiese206.

A produção total de CO endógeno pode ser acentuada por certos

fármacos como a difenilidantoína e o fenobarbital, em conseqüência da indução do

heme hepático seguido de seu catabolismo. Em casos de porfiria cutânea,

verifica-se efeito similarl60.206.

2.3. Mecanismo de ação

O monóxido de carbono é o exemplo mais conhecido de agente que

interfere na capacidade de transporte de oxigênio do sangue, conduzindo à anoxia

ou hipóxia tissular132·179•

A hipóxia produzida é do tipo anêmica (anoxemia isotônica) e

caracteriza-se pela diminuição da quantidade de O2 transportada pela

hemoglobina, sendo que a pressão parcial de oxigênio e o fluxo sangüíneo podem

permanecer normais ou até elevados8.106.179.

O monóxido de carbono é rapidamente absorvido e liga-se,

reversivelmente, à hemoglobina dos eritrócitos, formando a carboxiemoglobina. Ele

também compete com o oxigênio, em nível tissular, pelo mesmo sítio ativo das

hemeproteínas celulares, que têm em comum a configuração estrutural

tetrapirrólica, tais como a mioglobina, o citocromo-oxidase, o citocromo P-450, a

peroxidase e a catalase. Para tanto, é necessário que o CO do compartimento

intravascular passe, por difusão, para o extravascularS·31.

A hemoglobina, proteína oligomérica, possui quatro cadeias

polipeptídicas e quatro grupos heme - anel porfirínico no qual o átomo de ferro está

no estado ferroso (Fe+ 2). A porção protéica, chamada globina, consiste de 2 cadeias

cr e 2 fi 113,123,144. O grupo heme está ligado à cadeia polipeptídica através de uma

ligação de coordenação do átomo de ferro ao grupo R' de um resíduo" da histidina.

A sexta ligação de coordenação do átomo de ferro de cada heme é livre e pode ser

* Cadeia lateral específica de cada aminoácido

** Unidade de cada aminoácido em um peptídeo
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completada com o oxigênio ou o monóxido de carbono. Portanto, cada molécula de

Hb pode combinar-se com 4 moléculas de 02 ou de CO (figura 1).

(3)

globina

~
~J 1._>

HC~){----~-j ~:

,~~/
heme

H,C,_ /C:H,
UI, CH,

CII
/.(..... / " ......L~

CH,-C C C C-CH,

C-I< I'-C
/ ',,' ,

CII fp--- CH

'c-r--:/ ·N=C
li , • .

rll-c ( ( L-Cll)
,y 'c:""" '. & · ...... c·,

H,C UI

(h)
-o
c~O

CH,

0

0,,(

UI

'CH r

(C) \K.,C, raldllO

IIc - N de

HC. • llimdi1>a
" CH

N/

COou O2

Figura 1 - (a) ligação do oxigênio (O,) ou monóxido de carbono (CO) ao ferro
de um dos quatro grupõs heme da hemoglobina3!; ;

(b) fórmula estrutural do grupo heme ll3 ; ,

(c) geometria de coordenação octaédrica que permite a 511 ligação
do átomo de ferro com o resíduo da histidina da globina e a 6íl

ligação com o CO ou 0/1.113.

Apesar da capacidade de ligação ser de quatro moléculas, a equação

da reação do 02 ou de CO à Hb é usualmente escrita considerando apenas uma

cadeia polipeptídica:

O2 + Hb~ 02Hb

CO + Hb ~ COHb

Na ligação da Hb com 02 (X) ou com o CO (Y), as formas

intermediárias possíveis até à saturação podem ser diagramadas em forma de

triângulo. Na figura 2 a linha horizontal superior representa a ligação com o 02 na

ausência de CO e a linha vertical à esquerda, o inverso. As outras combinações

possíveis dos dois ligantes nos quatro sítios de ligação da Hb estão representadas

nas diagonais do triângulo.

A ligação e dissociação do oxigênio ou do monóxido de carbono às

hemeproteínas são influenciadas por alguns fatores, tais como as pressões parciais
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dos gases e as características estruturais de cada proteína 55.128.

G~e~8~8~8
1~ 1~ H 1~

8~~~Q~8
~yy

8

Figura 2- Diagrama das combinações possíveis
entre os ligantes CO (Y) e O., (X) e a
hemoglobina (Hb)55. -

A curva de dissociação da oximioglobina apresenta o aspecto

sigmóide (figura 3). Na primeira etapa da dissociação, em condições fisiológicas, o

oxigênio é rapidamente dissociado da Hb. A diferença de pOz do sangue arterial

(100 mmHg) para o venoso (40 mmHg) representa a liberação de 0z para os

tecidos de, aproximadamente, 5 mL/100 mL de sangue, proporcionando, portanto,

um excelente fator de segurança no suprimento de 02 aos tecidos ll3
.

Além de transportar o 02 dos pulmões aos tecidos, a Hb transporta

dois produtos finais da respiração celular, o H+ e o COz ' dos tecidos para os

pulmões e rins, órgãos encarregados de excretá-los.

A função característica de cada- hemeproteína está condicionada à sua

conformação. A mioglobina e os citocromos têm estrutura protéica monomérica,

com um sítio de ligação. Estas hemeproteínas intracelulares, apresentam maior

afinidade pelo 0z do que a Hb e exercem a função de reserva e de utilização deste

gás em processos metabólicos.

A hemoglobina possui estrutura tetrâmera, permitindo que os quatro

sítios ativos de ligação com os gases apresentem a interação cooperativa entre si. A

ligação do 02 à Hb é facilitada gradativamente, à medida que os sítios, ativos vão



11

sendo ocupados e, inversamente, a dissociação é dificultada, à medida que o

oxigênio é liberado dos sítios. Neste processo de associação/dissociação do 02 ou

do CO ocorre uma mudança conformacional na estrutura da Hb72
•
151

•
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0.0
:::
C':l
CIl

~

"'O

..J
E
oo-.........

N
O
~

"'O

....l
E

15

5

10

O
60 80 100

0 1 < , , ! I ! !

O 20 40

50

sangue sangue
venoso anerial

1001 1·.::::::::::::<:.::::;:.::::;;1 __ V.hdi20

.-

*--ON
E
8
o

'C':l
VI
C':l
~

::I...
C':l
CIl

pressão parcial de 02 (mm Hg)

Figura 3- Curva de dissociação da hemoglobina
(Hb) a 37°C, (pH=7,4)1l3.

o hidrogênio e o dióxido de carbono não se ligam ao mesmo sítio de

ligação do oxigênio na molécula de Hb. ° hidrogênio liga-se ao grupo R dos

resíduos da lisina 146 das cadeias f3 e a dois resíduos nas cadeias a. ° dióxido de

carbono é captado pelo grupo a-arnino na extremidade amino-terminal de cada

uma das 4 cadeias polipeptídicas da Hb, formando a carbaminoemoglobina.

Nos capilares dos tecidos periféricos, a afinidade da Hb pelo 02

diminui à medida que se liga ao H+ ou ao CO
2
; nos capilares pulmonares ocorre o

inverso, com aumento da afinidade pelo 02 à medida que u CO2 e o H+ são

eliminados. Os íons H+, o CO
2

e o 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) são efetores

alostéricos que modulam a ligação do 02 e do CO à hemoglobina (figura 4).

° efeito do pH na ligação do 02 à hemoglobina, EFEITO BOHR, foi
descoberto pelo fisiologista dinamarquês, Christian Bohr (figura 5) 31.72,113,123,151.196.

Dotada de baixa afinidade pelo 02' significativo efeito Bohr e elevada

afinidade pelo CO, a hemoglobina corresponde perfeitamente às exigências

fisiológicas de transportar 02 às células, fomecendo-o às enzimas de respiração, e
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de remover o CO
2
, produto terminal da atividade metabólica106.113.196.

TECIDO

COou02 ' / H

8;' ,
2,3-DPG cO

2

PULMÃO

co Ou O2 "- J' H

(0
'" "-2,3-DPG CO2

Figura 4-

Figura 5-

Ação dos efetores alostéricos - H+, CO,
e 2,3-difosfoglicerato (2,3-0PG) - na
ligação do 0, ou CO à hemoglobina
(Hb) nos - capilares tissulares e
pulmonares123.
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Efeito da concentração hidrogeniônica
(pH) na curva de dissociação da
oxiemoglobina de sangue humano 
EFEITO BOHR 113.

Outra' função importante da Hb é a de remover o CO produzido

endogenamente na célula. A liberação do CO da Hb e a ~liminação por via

pulmonar depende das diferenças de pressão parcial de CO no sangue venoso e no

ar alveolar31,205.
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A elucidação do mecanismo de ação do CO feita por Claude Bernard,

em 1865, foi formalizada por HALDANE & SMITH83, em 1897 31.179. HALDANE

& DOUGLAS82
, em 1912, propuseram as leis relativas à ligação do CO e do 02 à

hemoglobina humana.

A primeira lei estabelece que a razão entre as moléculas de monóxido

de carbono (Y) e de oxigênio (X) ligadas à hemoglobina é proporcional à razão das

pressões parciais dos dois gases, como expresso abaixo:

y

X
= M x

pco

p02

onde, M é a constante de proporcionalidade denominada coeficiente de partição ou

constante de afinidade relativa3!. Esta relação define quantitativamente a

competição entre o oxigênio e o monóxido de carbono pelo mesmo sítio de ligação

na hemoglobina82.

A constante de afinidade pode ser expressa como sendo o número de

moles de 02 ' para cada moI de CO, necessários à saturação da hemoglobina em

50% de O,Hb. ° valor determinado por HALDANE & DOUGLAS 82 para a

constante M no sangue humano foi de 246. Os valores encontrados na literatura

oscilam entre 200 e 300, o que pode ser atribuído às diferentes condições

experimentais3! (tabela I).



Tabela 1-

M

210 + 2,5

233 a 272

204 + 10

255

218 + 8

Valores da constante de afinidade relativa (M) do
CO e O

2
para a hemoglobina3!.

autor

Sendroy et ai. (1929)

Killick (1936)

Lihenthal & Riley (1946)

Allen & Root (1946)

Rodkeyet ai. (1969)
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Cada espécie animal tem um valor definido para esta constante,

imputado às diferenças na composição das moléculas de Hb 80.179.

A segunda lei que relaciona à ligação do O2 e do CO à Hb, é

conseqüência da primeira e diz que a saturação total (T) é função somente da

pressão parcial de Oz e de CO.

[T] = [Y] + [X] = f(P02 + M pCO)

De acordo com as leis de Haldane, espera-se que a curva de ligação

da Hb com o CO seja paralela à do Oz e que a distância entre as duas seja

correspondente ao valor de M.

HALDANE questionou a diferença entre o estado clínico do paciente
intoxicado pelo CO e o devido à anoxia provocada por diminuição no conteúdo

hemoglobínico com nível de oxigênio no sangue equivalente. O autor observou que,

em situações de pOz baixa, o CO dificulta a dissociação do oxigênio da Hbso. Este

fenômeno, denominado EFEITO HALDANE, indica desvio à esquerda na curva de

dissociação da 02Hb na presença de quantidades crescentes de CO. A forma

sigmóide da curva de dissociação tende à forma parabólica12,31 (figura 6).
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Figura 6- Curva de dissociação da oxiemoglobina
(O,Hb) na presença de diferentes
porcentagens de carboxiemoglobina
(COHb) e em sangue de indivíduo
anêmic031.

A Haldane foi atribuído o mérito do reconhecimento dos dois

mecanismos pelos quais o CO conduz à anoxia :

- a redução no transporte de 02 ao tecido devido à
formação de COHb ;

- a diminuição na liberação de 02' em nível tissular,
pelo desvio da curva de dissociação da 02Hb à
esquerda.

BARCROFf13, em 1928, descreveu uma diferença leve, porém

distinta, entre as curvas de dissociação de 0zHb e COHb no sangue total,

particularmente a baixas saturações. No entanto, os dados disponíveis não eram

suficientemente confiáveis e somente mais tarde, em 1976, sua observação foi

confirmada com maior segurança94,135,162.

ROUGHTON161 confrontou o aspecto teórico da interação da Hb

com o CO ou 02 com base na teoria da formação de compostos intermediários, em

quatro etap~, de Hb4 a Hb(CO)4' através da mesma teoria proposta por ADAIR1

para a ligação da Hb com o 0z'

Cada reação se caracteriza por uma constante de. equilíbrio L que é

obtida pela razão das constantes de velocidade de associação e dissociação I' e 1

respectivamente:
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Hb4 + CO <" COHb LI =1'/11>

COHb4 + CO ,/ (CO)zHb LZ= I'z/lz;:>

(CO)ZHb4 + CO <' ;:> (CO)3Hb L3 =l'i13
(CO)3Hb4 + CO ,/ ;:> (CO)4Hb L4 =l'i14

onde, Hb
4

representa uma molécula de hemoglobina com quatro sítios de ligação.

De acordo com esta hipótese, a equação geral que descreve o

equilíbrio entre hemoglobina livre e ligada ao CO é dada por31
:

y

=
Ll + 2 LILzPz + 3 LILzL3P3 + 4 LI L2L3L4P4

100 4 (1 + 4P + LtLZPz + L1LzL3P3 + LILzL3L44P4 )

Nesta equação, Y/100 indica a porcentagem de saturação da Hb com

o CO, P a pressão parcial de CO em mmHg e L a constante de equilíbrio, de 1 a 4,

correspondente aos 4 estágios intermediários.

Considerando esta base teórica, ROUGHTON et ai. 164 desenvolveram

métodos analíticos mais sensíveis para construir a curva de dissociação da

oxiemoglobina e carboxiemoglobina, calculando em seguida as constantes de

equilíbrio LI' ~, L3 e L 4•

Dispondo dos valores das constantes de equilíbrio para o monóxido

de carbono (L), ROUGHTON163 verificou que a primeira lei de Haldane podia

manter-se confirmada somente quando a Hb está saturada (com 4 ligantes) :

M =
L4

K4

=
I' X k44

k' X 144

onde, L4 e K4 representam a constante de equilíbrio do 4Q estágio da reação da Hb

com CO e O2 respectivamente; 1'4 e k'4 são as correspondentes constantes de

velocidade e de associação e 1
4

e k
4

as de dissociação.
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DI CERA et ai. 54 compararam as curvas de ligação da Hb com o CO e

o Oz nas mesmas condições, próximas às fisiológicas, e demonstraram que não são

paralelas, o que corrobora a restrição da validade das leis de HALDANE para a

ligação entre CO e Oz à Hb humana.

As velocidades de ligação e dissociação do oxigênio à hemoglobina

são maiores que as do CO; no entanto, a de dissociação é significativamente maior.

Segundo FORSTER69
, a razão das constantes de velocidade de associação da

hemoglobina com o CO e o 0z é da ordem de 1/6, enquanto que, para a

dissociação, a razão diminui para 1/1800.

A constante M, determinada a pressões parciais elevadas, está de

acordo com estudos prévios de HALDANE, mas está diminuida a baixas pressões

parciais dos gases54
•

BISHOP & GIUz determinaram os valores de M. isoladamente, paras

as cadeias a e {3. Estes valores foram concordantes com os de 123 ± 34 e 241 ± 19,

obtidos por DI CERA et aI. 54 para a hemoglobina antes e após a transição

conformacional, respectivamente. Com base nestes dados estes autores sugerem que

a ligação do primeiro ligante ocorre, preferencialmente, na cadeia a.

Apesar de ser aparentemente simples, o mecanismo de ligação do CO

à Hb envolve os efeitos da estrutura quaternária, da geometria do ligante e das

diferenças nas cadeias polipeptídicas moduladas por interações do heme não ligado

e pelo impedimento estérico. A variação da conformação da cavidade de

localização do heme na hemoglobina, que acompanha a transição do íon ferro da

desoxiemoglobina (número de coordenação 5) para a forma ligada (número de

coordenação 6), aumenta o impedimento estérico distaI para o ligante.

As diferenças entre as constantes_LI' L2, L3 e L4 dependem também

de forças intramoleculares resultantes da interação dos ligantes entre si, ou entre

outras porções da molécula de hemoglobinal28.

DI CERA et aI. 54 e GILL et aI. 73 observaram que as espécies de

hemoglobina triplamente ligadas com CO e/ou 02 formavam-se em pequena

proporção. Com base no mecanismo estereoquímico proposto por PERUTZ143
, os

autores sugerem que este comportamento seja devido a uma propriedade intrínseca

da molécula de Hb.
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A variação da constante de afinidade relativa do O2 e do CO, em

função das pressões parciais dos gases, para a hemoglobina de indivíduo adulto e

para a hemoglobina fetal, quando representada graficamente, gera uma superfície

não plana54 (figura 7).

M

Figura 7 -

M

Constante de afinidade relativa (M) do
CO e 0, para a hemoglobina normal de
adulto (HbA) e para a fetal (HbF) em
função das pressões parciais dos gases54

•

Em resumo, com base nas constantes de equilíbrio da ligação da Hb

com o O2 e o CO e nas leis termodinâmicas, os autores comprovaram que a

validade das leis de Haldane se restringe a moléculas de Hb com 4
ligantes22,54,55,128,163.

O monóxido de carbono se liga à mioglobina (Mb) em menor

proporção que à hemoglobina. A Mb é uma hemeproteína formada por uma cadeia

polipeptídica com apenas um sítio de ligação; portanto, não apresenta efeito de

cooperatividade215•

A reação da Mb com o O
2

apresenta equilíbrio químico e pode ser
expressa por 31,137:

Mb + 02~ 02Mb K =k'/k

onde k' e k são, respectivamente, as constantes de velocidade de associação e



19

dissociação.

A constante de partição (M') entre O2 e CO para a mioglobina

também é dada pela primeira lei de Haldane:

COMb
= M' x

°2Mb

onde M' tem valor de aproximadamente 40.

pCo

p02

A curva de dissociação da 02Mb apresenta a forma hiperbólica e não

é influenciada pela concentração hidrogeniônica.

COBURN et a/.40 determinaram a razão entre o CO no tecido

muscular e no sangüíneo como função da P02 arterial. Esta razão foi de 1 para o

músculo esquelético e de 3 para o cardíaco. Assim, um indivíduo com 10% de

COHb pode apresentar 30% de COMb no músculo cardíacolOl. 127,137.

As conseqüências funcionais da saturação da Mb pelo CO não estão

bem definidas187. WILKS208 relata que a Mb além de armazenar O2, exerce a

função de facilitar a difusão do O2para o interior das fibras musculares.

Dentre as outras hemeproteínas com as quais o CO pode se ligar, as

de maior importância são o citocromo-oxidase, o citocromo P-450, a catalase e a

peroxidase.

A reação do monóxido de carbono com a enzima citocromo-oxidase,

na forma reduzida, pode inibir a função respiratória na mitocôndria, diminuindo a

utilização total de oxigênio em nível celular. Nestas condições, ocorre a formação

de peróxido de hidrogênio (H20 2) e o radical peróxido (:02-), os quais são tóxicos à

célula por danificarem a estrutura da membrana. O citocromo-oxidase é

responsável pela transferência de elétrons na cadeia respiratória e somente ele

pode reagir diretamente com o oxigênio.

COOPER et al. 46 relataram que a proporção de CO e O2 necessária à

inibição de 50% da atividade enzimática se aproxima de 1 para o citocromo-oxidase

e de 2,2 a 2,8 para o citocromo a
3

• A importância do efeito do CO sobre as

hemeproteínas intracelulares é ressaltada pela hipótese de serem suas afinidades
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pelo CO aumentadas em condições de pOz tissular diminuída.

o aumento de 10% de COHb pode tornar mais significativa,

fisiologicamente, tal ligação, ainda que o consumo de O2 possa permanecer

inalterado com 50% de inibição do citocromo a
3

69.

De maneira similar, o citocromo P-450, considerado o maiS

importante sistema enzimático envolvido nas reações dafase I de biotransformação,

pode reagir com o CO. TRELA et aI. 193.194 demonstraram in vitro que as reações

das diferentes isoenzimas do citocromo P-450 não são influenciadas de igual

maneira pelo CO. Este fato explica a variação na inibição da biotransformação de

diferentes fármacos após a exposição ao monóxido de carbono 176.

A reação do CO com a peroxidase e a catalase é pouco significativa,

porque ocorre com as formas reduzidas das enzimas e estas são prontamente

oxidadas no organismo.

2.4. Absorção, distribuição, biotransformação e eliminação

A absorção do CO através da membrana alveolar é rápida, sendo

praticamente nula nas vias aéreas superiores5.173• Cerca de 80% do CO absorvido se

liga reversivelmente à Hb e o restante à mioglobina (15%) e às outras

hemeproteínas (5%), particularmente as hepáticas. Em situação de hipóxia tissular,

ocorre aumento na porcentagem de CO ligado à mioglobina6•
1Z7

.191.

A velocidade de absorção e o correspondente aumento na

concentração de COHb dependem, principalmente, do tempo de exposição e da

concentração de CO no ar. O tipo de atividade física altera o ritmo respiratório e,

conseqüentemente, a ventilação alveolar, fator importante na absorção pulmonar

do CO. No estado de repouso físico é absorvida apenas a metade da quantidade
inalada (figura 8)5.1Z7.18Z.

Desta forma, numa exposição a concentração constante de CO, o

tempo necessário para atingir o equilíbrio entre a absorção e a eliminação será

influenciado pela ventilação pulmonar; o aumento mais significativo na % de·

COHb ocorre nas 3 primeiras horas de exposição5.137.179•
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.

o estudo da cinética da absorção e da eliminação do CO tem

fornecido a base necessária para a proposição de modelos matemáticos, que

permitem estabelecer relações entre os níveis de exposição e a quantidade de gás no

sangue3l
.

Vários autores descrevem equações matemáticas com as quais é

possível, considerando-se as variáveis físicas e fisiológicas, estimar a absorção de

CO e a formação da COHb em função do tempo de exposição 39.68.1l4.l38(anexo 11).

A equação de FORBES et aL 68 é uma das mais simples e, portanto, a

mais usada na prática. Esta relaciona a concentração de COHb como função linear

da concentração de CO no ar inalado [ % CO ] e do tempo de exposição (t) em

minutos. Antes de se estabelecer o equilíbrio, a -variação na porcentagem de COHb

numa determinada exposição pode ser calculãda por:

6. COHb (%) = K x [CO] x t

O valor de K varia de acordo com o tipo de atividade física, sendo de

3, 5, 8 e 11 para as condições de repouso, trabalho leve, moderado e pesado,

respectivamente, para a concentração de CO deve ser expressa em %.

A carboxiemoglobinemia decorrente da produção endógena ou do
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hábito de fumar influi na velocidade de absorção de CO antes de ser estabelecido o

equilíbrio, uma vez que a absorção é regida pelas pressões parciais dos gases no ar

e no sangue lOl
.

Cerca de 80% do CO formado na queima do cigarro, que corresponde

aproximadamente a 7 mL de CO por cigarro, é absorvido. A concentração de

COHb em indivíduos fumantes varia em média de 3,8 a 6,8%. Em fumantes de vida

sedentária, o nível pode ser ainda mais elevado, tendo sido detectados teores de até

15% 137.

Indivíduos idosos podem apresentar diminuição da absorção e/ou

eliminação pela alteração da capacidade de difusão da membrana alveolar,

ocasionada por enfisema ou outra doença pulmonar obstrutiva crônica 137.

Menos de 1% do CO absorvido é oxidado a dióxido de carbono, e

eliminado pelos pulmões, juntamente com o agente tóxico inalterad09
.
16.

° monóxido de carbono não se acumula no organismo sendo

eliminado após cada exposição, mantendo o equilíbrio com o ar ambiente. Se este

não contiver CO, a sua eliminação dar-se-á completamente, até os níveis de

carboxiemoglobinemia decorrentes da produção endógena104
.
179

.

. Em contraste às detalhadas informações sobre a absorção de CO,

existem poucos estudos experimentais relativos à sua eliminação em humanos ou

em animais. Entretanto, os mesmos fatores determinantes da absorção devem atuar,

também, na eliminação137
.

A maioria dos autores aceita que a eliminação se faz segundo uma

curva exponencial. Os valores da meia-vida biológica (T 1/2), para a condição de

repouso, variam de 3 a 4 horas; com a inalação de oxigênio puro, esse tempo cai

para 1 hora ou para 23 minutos se a pressão for de 3 atmosferas16,74.l27,202.

MALORNY et al119 avaliaram a influência de diferentes

composições de ar inspirado no tempo de eliminação de 50% do CO em animais

com elevada carboxiemoglobinemia (60 a 74%). As T 1/2 de eliminação obtidas

foram de 41, 28 e 19 minutos, respectivamente, para as condições de inalação de ar

ambiente, oxigênio puro e mistura de 0z com 5% de COZo

PETERSON & STEWARTl46 expuseram 39 voluntários a
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concentrações de CO que variaram de 1 a 1000 ppm, durante 0,25 a 24 horas, com

colheita de amostras de sangue até 23 horas após a exposição. Os autores

reportaram T 1/2 de eliminação média de 5,3 horas concluindo que a mesma não

depende do teor inicial de COHb no sangue, da duração da exposição, do número

de exposições ou da concentração no ar inalado5•

As evidências experimentais sugerem que a velocidade de eliminação

vana de acordo com o sexo, sendo maior para as mulheres. RODE et al. 156

criticaram o fato de se determinar a T 1/2 de eliminação indistintamente para

homens e mulheres. Com base em análise de dados de indivíduos fumantes

propuseram valores de 3,7 horas para homens e de 2,5 horas para mulheres.

A meia-vida biológica da COHb varia inversamente com a P02 no ar

ambiente. Em indivíduo adulto, sadio, sedentário e ao nível do mar, é de 4 a 5

horas, podendo ser reduzida por um aumento da ventilação alveolar-l·16.l60.

2.5. Efeitos tóxicos

A formação da carboxiemoglobinemia e o aparecimento de sinais e

sintomas clínicos depende, principalmente, da concentração do monóxido de

carbono no ar, do tempo de exposição, do· tipo de atividade física e da

susceptibilidade individual. Os efeitos do monóxido de carbono estão diretamente

relacionados à concentração de carboxiemoglobina no sangue e com o grau de

hipóxia ou anoxia tissular (tabela 11).

A intoxicação aguda, observada em acidentes ou suicídios, é relatada

por vários autores149,174,203. A exposição a concentrações elevadas de CO pode levar

à perda da consciência quase que instantaneamente. Concentrações de 10000 a

40000 ppm de CO levam à morte em poucos minutos e acima de 50000 ppm pode

ocorrer morte por arritmia cardíaca antes do aumento - significativo da

carboxiemoglobinemia127,160. A tabela 111 relaciona o tempo mínimo de exposição,

em diferentes concentrações de CO no ar, aos sinais e sintomas observados.

Os órgãos críticos à ação de CO são o cérebro e o coração, que

dependem de suprimento contínuo e ininterrupto de oxigênio. O coração é afetado

por dois mecanismos: trabalho aumentado para prover a demanda periférica de

oxigênio e redução no seu próprio suprimentolOZ.l04.l87,191.
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Complicações neurológicas ou cardiovasculares podem resultar de

episódios de intoxicação aguda, evidentes após a recuperação do paciente86
•

Tabela 11 - Principais sinais e sintomas relacionados à carboxiemoglobinemia104
•

carboxiemoglobinemia
(%)

0,3 a 0,7

2,5 a 5,0

5,0 a 10,0

10,0 a 20,0

20,0 a 30,0

30,0 a 40,0

50,0 a 60,0

60,0 a 70,0

70,0 a 80,0

sinais e sintomas'

Nenhum sinal ou sintoma. Níveis normais de COHb
devido à produção endógena.

Nenhum sintoma. Aumento compensatório no fluxo
sanguíneo a certos órgãos vitais. Pacientes com doença
cardiovascular grave podem ter necessidade da reserva
compensatória. Angina pectoris é provocada ao menor
esforço físico.

Percepção visual diminuída.

Tensão frontal. Ligeira cefaléia. Resposta anormal ao
estímulo visual. Possivelmente falta de respiração ao
esforço físico. Pode ser letal para o feto e para pacientes
com doença cardíaca grave.

Cefaléia leve ou prolongada e latejamento nas têmporas.
Rubor. Náusea. Destreza manual fina anormal.

Cefaléia forte, vertigem, náusea e vômito. Fraqueza.
Irritabilidade e diminuição do discernimento.

Possivelmente coma com convulsões intermitentes e
respiração tipo "cheyne-stokes".

Coma com convulsões intermitentes. Respiração
diminuída e ação cardíaca. Possivelmente morte.

Pulso fraco e respiração lenta. Depressão do centro
respiratório levando à morte.

(*) Existe considerável variação individual na ocorrência dos sintomas.
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Tábela IH - Tempo mínimo de exposição, em minutos, às diferentes
concentrações de monóxido de carbono no ar para o aparecimento de
sinais e sintomas85

•104.

sinais e
sintomas 200

concentração de monóxido de carbono no ar (ppm)
500 800 1600 3200 6400 12800

dor de cabeça 50 a 180 20 a 120
tontura e náusea 20 a 120
perda da consciência
morte

45
45
120

20
20
120
120

5 a 10
5 alO

30
30

1a2
1a2

15
15

1a3
1a3

Estudos histopatológicos, em casos fatais, mostram a predominância

de lesões no tecido branco do SNC, ao contrário das lesões em nível neuronal

encontradas em pessoas após intoxicações não fatais 104.141.191. Pneumonia pode ser

desenvolvida poucas horas ou dias após o episódio da intoxicação; também pode

ocorrer glicosúria ou albuminúria temporária. Distúrbios renais agudos que

complicam a recuperação do intoxicado são de rara ocorrência, assim como as

manifestações cutâneas. Estudos com animais indicam que a hipotensão pelo CO

pode comprometer o fluxo sangüíneo e exacerbar a acidose metabólicaI04
,141.

Após uma intoxicação aguda pelo CO, o paciente apresenta algumas

vezes, edema pulmonar ou cerebral de extensão variável, com dano

irreversíveI14
1.1

91
• Após a recuperação, pode apresentar efeitos retardados como a

alteração do comportamento, confusão, desorientação, febre e distúrbios

neurológicos. Estes são, principalmente; ataxia, tremores lembrando a doença de

Parkinson, incoordenação e fraqueza, com evolução progressiva, podendo culminar

com a morte em poucas semanas 8.104. Nos primeiros estágios da intoxicação, o

paciente parece pálido; posteriormente, a pele, a base das unhas e as mucosas

podem se tornar vermelho-cereja devido à COHb aumentada. Este sinal pode ser

observado em concentrações acima de 30% de COHb embora não seja confiável

nem constante. O paciente apresenta pulso acelerado e hiperpnéia leve ou ausente,

mesmo em níveis superiores a 50% de COHbI04,141.

As intoxicações que não levam à perda de consciência podem, no

entanto, resultar em morte de células cerebrais com alguns sintomas, tais como,

cefaléia, tontura, irritabilidade e prejuízo da memória; pode ainda sobrevir

mudança de personalidade ou estado de fraqueza nos membros. Grande número de

casos não chegam a ser diagnosticados como intoxicação pelo C089
•
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PENNY 141 concluiu que a intoxicação aguda por CO resulta em

progressiva hipotensão, provavelmente como resultado da profunda vasodilatação

periférica. O batimento cardíaco usualmente aumenta no início da exposição,

diminuindo com o aumento da % de eOHb. A taquicardia, presumivelmente,

resulta da estimulação simpática geral como resposta reflexa da queda da pressão

arterial, enquanto a bradicardia parece ser devida à hipoxia no miocárdio.

Ao contrário da intoxicação aguda, a ocorrência de intoxicação em

exposição prolongada a baixas concentrações de CO é muito discutida na literatura

e pouco documentada102,170.203. HANIG & HERMAN86 relatam que nestas

condições o CO pode afetar a estrutura dos vasos sangüíneos, o que pode promover

o desenvolvimento da ateroesclerose.

Os estudos experimentais de exposição a longo prazo em animais são

de difícil extrapolação para o homem, pois, além das diferentes respostas

interespécies, há variação na ventilação pulmonar que altera significativamente a

absorção de CO lll ,

Indivíduos que são repetidamente expostos ao CO podem desenvolver

mecanismos de compensação semelhantes àqueles submetidos à hipóxia decorrente

de altitudes elevadas l78.204.

Os principais mecanismos de adaptação à hipóxia envolvem

alterações na curva de dissociação do oxigênio da hemoglobina, no fluxo sangüíneo

e no teor de hemoglobina. O desvio à direita, observado em indivíduos que moram

em altitudes elevadas, pode ser provocado pelo aumento da concentração de

2,3-difosfoglicerato na célula vermelha. Desvio similar é observado em pacientes

com doenças arteriocoronárias. A liberação de O2 para os tecidos periféricos pode

ser preservada por aumento de fluxo sangüíneo, que constitui o principal

mecanismo de adaptação à hipóxia12,204.

Nos últimos anos vêm sendo realizados estudos sobre os efeitos do

monóxido de carbono em exposições prolongadas a baixas concentrações (teores de

eOHb < 10%) em indivíduos sadios ou com distúrbios cardiovasculares ou

pulmonares52.104.125. Os sistemas nervoso central, cardiorrespiratório e límbico são os

mais estudados nessas condições. No cêrebro as áreas mais susceptíveis são os

gânglios basais e o hipotálamo8•86•

O neurônio é uma célula de alta taxa de metabolismo, mas com pouca
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capacidade para metabolismo em anaeróbiose. O consumo de oxigênio dos

neurônios é dez vezes maior que o do tecido glial. Os danos aos neurônios

começam poucos minutos após a interrupção do fluxo sangüíneo ao cérebro e a

morte de alguns neurônios ocorre anteriormente à falta total de O
2

, Certas células

são mais susceptíveis à anoxia de que outras; em ordem crescente têm-se neurônios,

oligodentrócitos, astrócitos, mieroglia e células do endotélio capilar8.

Episódios repetidos de anoxia afetam a barreira hematencefálica e

conduzem ao desenvolvimento de esclerose difusa da matéria branca, ou

leucoencefalopatia. Ainda em condições de hipóxia, o coração é solicitado a

aumentar a força de contração e a freqüência cardíaca no intuito de suprir o

fornecimento do oxigênio aos tecidos periféricos; este aumento na atividade do

miocárdio demanda quantidade de oxigênio ainda maior através da circulação

coronáriana132
•

Em condição de repouso, os tecidos periféricos absorvem, em média,

25% do conteúdo de oxigênio e o miocárdio, 75%. O sangue venoso dos tecidos

periféricos tem p02 de 40 mmHg, enquanto o da circulação coronária é de

20 mmHg. Desta forma, o metabolismo aeróbico do miocárdio é mantido até

determinada condição de hipóxia. Nesta condição, o miocárdio tende a aumentar

somente o fluxo sangüíneo, enquanto que os tecidos periféricos aumentam a

absorção de oxigênio. Assim sendo, um indivíduo com doença coronanana

torna-se mais susceptível à hipóxia do tecido muscular cardíaco 132
.

A influência das variações circadianas nos efeitos tóxicos das

substâncias entre estas, o monóxido de carbono, tem sido amplamente estudada nos

últimos anos, sendo reportadas variações tanto do ponto de vista da toxicocinética

(capacidade de difusão pulmonar ao CO e ventilação pulmonar) como da

toxicodinâmica (concentração de hemoglobina e ciclo sono-vigília)37.117.154,184.185.192.

2.6. População susceptível

A população considerada susceptível aos efeitos do monóxido de

carbono pode ser dividida em dois grupos. O primeiro grupo, caracterizado pela

susceptibilidade individual, tem capacidade diminuida de transporte de O2 ou

elevada ventilação pulmonar e o segundo grupo é identificado pela exposição ao

CO em altitudes elevadas65
•
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Os efeitos do CO e a hipoxia induzida pela altitude são similares. A

diminuição da pressão parcial de 0z no ar ambiente e o aumento de COHb no

sangue produzem efeitos fisiológicos por mecanismos diferentes, com relação à pOz

sangüínea, à afinidade da Hb pelo 0z e ao grau de saturação da hemoglobina. A

hipóxia provocada pelo CO desloca a curva de dissociação da oxiemoglobina para a

esquerda, enquanto a diminuição da pOz do ar ambiente desloca-a para a
direita104,137.

A atividade física em altitudes elevadas requer acentuada ventilação

pulmonar, o que favorece a absorção e a subseqüente eliminação de CO. No

entanto, a retenção de CO é favorecida pela menor pressão parcial de oxigênio no

ar ambiente. As populações que vivem em tais altitudes, além de mais susceptíveis

aos efeitos do CO, estão sujeitas a maior exposição ocasionada pela combustão

incompleta da matéria carbonada em atmosfera rarefeita.

Os portadores de doença cardiovascular ou respiratória, anêmicos ou

portadores de hemoglobinopatias, hipertireodismo, gestantes, fetos, crianças e

idosos constituem grupos de indivíduos susceptíveis ao CO IOZ.l
91

•

Pacientes com doenças cardiovasculares e/ou respiratórias, segmento

significativo da população em geral e de grande importância na exposição

ocupacional, apresentam deficiência de oxigenação dos tecidos devida à própria

doença e à ineficiência dos mecanismos de compensação, com o aumento de fluxo
sangüíneoll,191.

° indivíduo anêmico tem, além do prejuízo inicial no transporte de

0Z' maior porcentagem de COHb em relação ao não anêmico, para a mesma

pressão de CO no ar ambiente.

As crianças e as gestantes constituem também grupos susceptíveis,

principalmente à exposição aguda ao CO, por terem uma ventilação pulmonar

aumentada. Adicionalmente, as gestantes têm produção endógena do CO maior e

uma tendência à anemia137•

A velocidade de absorção e eliminação do CO pelo feto é equivalente

a 1/3 da do adultoS. Na exposição a curto prazo a concentração máxima de COHb é

menor no feto que na mãe, mas por outro lado, é mantida por tempo maior. Os

efeitos tóxicos observados no feto são acentuados pela baixa pOz arterial e por não
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existir, na circulação fetal, mecanismos de compensação137
,

2.7. Monitorização biológica

A monitorização biológica é definida como" a avaliação sistemática e

periódica do toxicante ou de seus produtos de biotransformação em material

biológico, para estimar a exposição e o risco à saúde do indivíduo, por comparação

dos resultados com um valor de referência apropriado" 213

É necessário o conhecimento da toxicocinética e/ou da

toxicodinâmica do xenobiótico para se determinar o indicador biológico apropriado

à avaliação do risco da exposiçã087,109. Uma vez estabelecido o IH, a monitorização é

condicionada à facilidade de se obter e conservar o material biológico em que se

encontra o indicador, ao conhecimento dos fatores que interferem na interpretação

dos resultados, à disponibilidade de método de análise, exato, preciso e sensível e à

existência de padrões de segurnaça (Limites biológicos de exposição)129.

2.7.1. Indicadores biológicos e seus limites

o indicador biológico da exposição ao monóxido de carbono mais

utilizado é a carboxiemoglobina no sangue16.32. Este parâmetro constitui excelente

indicador, tanto de dose interna quanto de efeito. Como indicador de dose interna

reflete a absorção e a quantidade do xenobiótico ligado ao seu principal sítio de

ação e exposição recente18
.

Outro indicador biológico é o monóxido de carbono no sangue. Visto

que a quantidade de CO dissolvida no sangue representa uma fração desprezível,

em relação à quantidade ligada à hemoglobina, a porcentagem de COHb pode ser

estimada indiretamente, pela medida do CO.

A determinação da concentração de CO no ar expirado (ar alveolar),

não é muito usada devido às dificuldades da colheita da amostra e outras

desvantagens relacionadas à metodologia analítica, que serão descritas no item

2.7.2.. O monóxido de carbono no ar exalado não deve ser usado como indicador

biológico de exposição em indivíduos com doenças pulmonares crônicas.

Para interpretar os resultados obtidos na monitorização biológica da
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exposlçao ao CO é necessário o conhecimento dos valores encontrados em

indivíduos não expostos a esse gás. Abaixo, são mostrados estes níveis em algumas
situações5,105,147,181:

%deCOHb

produção endógena

0,4 - 0,7

4 - 6

exposição:

à fumaça de cigarro

5 - 6

7 - 9

em áreas urbanas

>5

ao cloreto de metileno
3 - 5

CO no ar
exalado
(ppm)

<2

30

30 - 35

45 - 50

30

15 - 30

observações

anemia hemolítica

um maço por dia

dois a três maços por
dia

concentração de CO no
ar ambiente de 25 ppm
(em inversões térmicas
pode chegar a 100 ppm)

concentração de 100 ppm de
CH2Cl2 no ar.

No âmbito ocupacional, em nosso país, a Portaria 3214/78 do

Ministério do Trabalho fixa o limite de tolerância (LT) para o. CO no ambiente de

trabalho em 39 ppm (43 mg/m3
), considerando a exposição de até 48 horas

semanais. Este valor é baseado na concentração de CO no ar ambiente que não

resulte em nível sangüíneo de carboxiemoglobina superior a 5%, sendo este

considerado o Limite de Tolerância Biológico (LTB) para não-fumante. Os valores

para os outros indicadores não constam na legislação brasileira.

As amostras de sangue, para a determinação dos Teores de COHb ou

de CO no sangue, devem ser colhidas no final da jornada de trabalho ou durante a
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exposição a altas concentrações.

Não existem dados disponíveis que possam indicar um valor limite

adequado à população susceptível, como em trabalhadores com atividade física

exagerada, ou portadores de doenças cardiovasculares e/ou respiratórias crônicas,

em gestantes e em populações localizadas em altitudes elevadas. Desta forma,

aconselha-se a manutenção da vigilância médica paralelamente à monitorização da

exposição.

o limite biológico de exposição ao CO no ar alveolar, recomendado

pela ACGIH, é de 40 ppm 5,95. Para refletir a exposição ao CO, as amostras devem

ser colhidas no final da jornada de trabalho e não antes de 3 horas após o início

desta ou até 10 minutos após o final da jornada de trabalho.

A monotorização biológica fornece resultados complementares à

monitorização ambiental, esta última auxília na avaliação da exposição e envolve

estratégias de amostragem que devem ser criteriosamente estabelecidas para que os

resultados sejam significativos e possam ser comparados aos padrões de segurança
10,28.34.63.91,145,152.155. Os limites máximos permissíveis de CO no ar e os limites

biológicos de exposição são mostrados nos anexos IH e IV.

2.7.2. Metodologia analítica

A disponibilidade de metodologia analítica adequada à quantificação

de determinado indicador biológico é condição importante na monitorização

biológica108 • A escolha do método deve ser fundamentada nos parâmetros de

especificidade, precisão, exatidão, sensibilidade, praticabilidade, tempo de execução

e custo.

A técnica de colheita da amostra tem papel importante, e quando não

executada adequadamente, pode invalidar um resultado analiticamente exat04
•

A colheita do ar exalado requer técnica complexa e não é tão bem

definida como a colheita da amostra de sangue. A porção de ar amostrado bem

como a ventilação pulmonar do indivíduo modificam significativamente os

resultados obtidos. Por isso alguns autores sugerem a análise simultânea de alguns

parâmetros que sejam indicadores da taxa de respiração, como por exemplo, o CO2

60,21,211



32

Pelo fato do ar na via respiratória não ser homogêneo na sua

composição, a técnica mais comum envolve a colheita de ar alveolar de indivíduo

em repouso, com freqüência respiratória normal. Para tal, o indivíduo deve, após

uma inspiração total, manter-se em apnéia durante 20 segundos e, em seguida,

proceder uma prolongada e ininterrupta expiração. A porção final desta expiração

forçada, cerca de 200 mL, corresponde ao ar alveolar61.70.112.120.

Os tipos de coletores variam desde sacos plásticos especiais a cateter

nasofaríngeo. Outros, como tubos de vidro, tubos com seringas acopladas (tubo de

Haldane-Priestley), tubos de alumínio e máscaras faciais são descritos por vários
autores, sendo quase que específicos a cada um84,169.197.211.

As dificuldades na colheita da amostra do ar exalado juntamente com

o custo elevado e a complexidade dos amostradores dificultam seu emprego em

análises de rotina. Além disso, são requeridas técnicas de quantificação muito

sensíveis visto os baixos teores de CO neste tipo de amostra.

A concentração de CO seja no ar alveolar, no ar ambiente ou no

sangue é determinada, praticamente, com as mesmas técnicas de identificação,

sendo de uso mais comum: a espectroscopia de absorção de infravermelho não

dispersiva (IRND) na análise contínua de CO no ar ambiente; a cromatografia

gasosa com detectores de ionização de chama ou de condutividade térmica na

análise instantânea do gás no ar ambiente, rio ar alveolar ou liberado da COHb26; a

colorimetria, técnica semiquantitativa, na determinação instantânea no ar

ambiente com o uso de tubos indicadores59,64.122.

A colheita de sangue apresenta a desvantagem de ser processo

mvaslVO e requerer pessoas qualificadas para executá-la. Na determinação da

carboxiemoglobinemia a amostra pode ser de sangue venoso ou arterial e deve ser

colhida em recipiente fechado contendo anticoagulante (heparina ou o sal dissódico

do ácido etilenodiaminotetracético) sendo o mais usado os tubos para colheita a
VáCU014,29.33,41,43,150,168.

A carboxiemoglobinemia pode ser determinada diretamente por
métodos espectrofotométricos 20,29,53,118.142,158, ou indiretamente, pela quantificação

do CO liberado da COHb38,41,49,92,133.
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A tabela IV reune os principais métodos de análise de COHb no

sangue. O seu número é restrito devido à escassez de trabalhos de desenvolvimento

e padronização. A maioria compara os resultados obtidos por dois ou mais métodos,

previamente descritos, ou aplica a metodologia a determinados grupos de

indivíduos expostos ao monóxido de carbono.

Os métodos espectrofotométricos diferem entre si nas faixas de

comprimento de onda de leitura das absorvâncias, no número de derivados

hemoglobínicos quantificados e, principalmente, no processo de quantificação. Este

tem por base o quociente das absorções em determinados comprimentos de onda ou

o espectro de absorção diferencial, ou ainda, o espectro derivativo.

Os métodos que envolvem a relação das absorções máxima e mínimas

dos pares carboxiemoglobina e oxiemoglobina ou carboxiemoglobina e
hemoglobina reduzida são os mais comuns 20.56.99.103.150.

RODKEYet ai. 158 propuseram um método com base na comparação

dos espectros de Hb reduzida (Hbred) e de COHb. A redução das hemoglobinas

para a otenção do sistema bicomponente, é obtida pelo uso do hidrossulfito de

sódio (ditionito), e a absorvância determinada em 420 e 432 nm. As razões das

absorvâncias nestes comprimentos de onda são particularmente sensíveis à

quantidade de COHb presente na amostra. A porcentagem de COHb é calculada

correlacionando-se as absorvâncias da amostra com os coeficientes de

absortividade molar da Hbred e da COHb nos comprimentos de onda apropriados.

O método é trabalhoso em termos de cálculos matemáticos, mas os resultados são

exatos e reprodutíveisl58•

WIGFIED et aL 207 reproduziram o método de RODKEY et aL

considerando-o de escolha frente a outros por eles estudados. BEUTLER &

WEST 20 introduziram modificações que permitiram a exposição da amostra ao ar,

o que tornou a técnica mais prática.

O segundo processo de quantificação nos métodos

espectrofotométricos é o da obtenção de espectro diferencial, desenvolvido por

vários autores29,43,66,I86. O método descrito por COMMINS & LAWTHER43 em

1965, revalidado por LILy ll5 em 1972, tem a vantagem de utilizar somente 0,01 mL

de sangue que pode ser obtido por punção digital. A concentração de COHb é

calculada pela diferença de dois espectros de absorção na faixa de comprimento de

onda de 415 a 430 nm. A figura 9 mostra os espectros de absorção das soluções de

oxiemoglobina e carboxiemoglobina e o espectro diferencial.
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tempo de
método sangue análise resolução CV(COHb) referência

(mL) (min) (ml/dL) (%)

ESPECTROFOTOMÉTRICO

espectro de absorção 0,003 10 - 0,6 (101,8) RODKEY et aI. (1974)158

6,5 (6,99)
119,0 (0,26)

BEUTLER & WEST (1984)200,025 10 - 0,97 (7,23)
9,4 (1,28)

espectro diferencial
0,01 20 - 10,6 (0,7) COMMINS & lAWfHER

2,2 (5,0) (1965)43

1,9 (20,3)
4,0 (33,8)

BUCHWALD (1969)290,03 25 - -
CO - oxímetro

0,40 3 - - MAAS (1970)

0,30 3 - - DENNIS & VALERI (1980)53

espectro derivativo
SANDERSON (1978)1680,10 7 - 2,9 (15)

0,01 15 - 3,3 (50) PARKS & WORTH (1985)140

GASOMÉTRICO
1,0 15 0,03 6 HARVATH & ROUGHTON

(1942)

0,5 30 0,02 2a4 ROUGHTON & ROOT (1945)

CROMATOGRÁFICO

condutividade térmica 0,25 3 0,006 1,5 (1,30) DAHMS & HORWATH

5,1 (0,13) (1974)49

1,5 10 - - HESSEL & MODGLIN
(1967)92

1,0 30 0,001 2,0 AYRES (1966)

1,0 20 0,005 1,8 McCREDIE (1967)

ionização de chama
COLLlSON et ai. (1968:t10,1 20 0,002 1,8

2,0 30 0,06 1,8 COBURN et a/o (1964)

adaptado de DAHMS & HORVATH49
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Figura 9- Espectro de absorção das soluções de
oXlemoglobina, carboxiemoglobina e o
espectro diferencial41

•

COMMINS & LAWTHER obtiveram boa correlação (r = 0,94) entre
os valores de COHb esperados e os encontrados. WIGFIELD et aI. 207, estudando

este método, relataram não obter a mesma linearidade reportada pelos autores,

detectando valores elevados para baixas % de COHb, valores baixos para as altas

concentrações e valores equivalentes para teores médios de COHb.

Este método foi mais tarde simplificado por BUCHWALD29(1969).

FENTON66(1972) aponta que falsos resultados podem ser encontrados pela

presença de traços de detergente, levando a erros de até 200% .

Os métodos chamados multicomponentes usam a técnica diferencial e

permitem a determinação simultânea da concentração de vários derivados

hemoglobínicos, incluindo hemoglobina reduzida, oxiemoglobina,
carboxiemoglobina e metaemoglobina78,201.215.
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Esta técnica, automatizada, é encontrada no aparelho CO-oxímetro,
usado por vários autores4S.53.200.214, principalmente, em estudos com grande número

de amostras. O aparelho determina simultâneamente a hemoglobina,

oxiemoglobina e metaemoglobina e requer apenas 300 J,LL de sangue. O conteúdo

total de O2 é também fornecido pelo aparelho. A leitura das absorvâncias é feita em

quatro comprimentos de onda 535,0, 585,2, 594,5 e 626,6 nm, à temperatura

controlada de 37°C. A figura 10 mostra a disposição eletrônica e mecânica do
aparelhos3•

lámpada
calodo

oco

--::j
-'I delcclor-l: i
-'-4 (referência --

i

região de temperatura conrrolada (37 °e)
....... • •••••••••• o •• i

Figura 10 - Esquema simplificado do CO-oxímetro
(IL-282), usado na determinação da
carboxiemoglobinemiaS3

.

Esse tipo de análise segue a lei de Lambert-Beer. Se os componentes

da mistura não interagirem, a solução que contenha n componentes, com espectros

de absorção suficientemente diferentes, pode ser analisada pela medida da

absorvância em pelo menos n comprimentos de onda. A concentração de cada

componente da mistura pode ser determinada se a absortividade molar de cada um

for conhecida77•

Apesar de prático, o CO-oxímetro apresenta algumas desvantagens.

BARETA et ai. 14, relatam que um problema freqüentemente encontrado é a

dificuldade do ajuste do zero entre as leituras, por deficiência no processo de

limpeza automática da câmara da amostra. A presença da hemoglobina fetal, nesta

técnica, pode hiperestimar os resultados da % de COHb214•

Nos últimos anos, tem sido desenvolvida a técnica de derivação

matemática dos espectros de absorção com o objetivo de evidenciar a absorção
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mínima de determinado componente presente em misturas com absorção de fundo

elevada, aumentando a seletividade da técnica. Atualmente são disponíveis

espectrofotômetros que permitem obter até a quarta derivada do espectro de

absorção, automaticamente.

Os procedimentos com derivação dos espectros de absorção foram

desenvolvidos com o intuito de aumentar a seletividade dos métodos
espectrofotométricos121.124,140,168,188.

A primeira derivada pode eliminar ou minorar a contribuição da

absorvância de fundo que não varie com o comprimento de onda. Adicionalmente,

a 23 derivada tem a vantagem de diminuir ou eliminar a influência das substâncias

com espectros de absorção que variam com o comprimento de onda, cujas

curvaturas são pequenas quando comparadas às dos espectros de interesse. Em

outras palavras, um componente com um pico de absorção achatado 124
•

PERRIGO & YOYNT142 estudaram vários métodos que usam a

técnica de derivação na medida espectrofotométrica da COHb na região Soret (380

a 450 nm), comparando-os com os sem derivação e encontraram excelente

correlação entre os resultados obtidos pelos dois métodos. Entretanto não

relataram vantagem no uso do espectro derivativo, ressaltando que a possibilidade

teórica de se ter um resultaQo mais exato por esta técnica não é evidente no caso da

determinação da COHb, porque depende do tipo da absorção característica da

substância a ser quantificada. A figura 11 mostra os espectros de absorção e os

derivados obtidos por PERRIGO & YOYNT para as soluções de 0,50 e 100% de
COHb. .

Os métodos até aqui descritos constituem os de determinação direta

da carboxiemoglobina.

Outros métodos existem em que a carboxiemoglobinemia é

determinada indiretamente através da quantificação do CO liberado da COHb, o

que torna necessário o conhecimento do conteúdo hemoglobínico da amostra16.17.

Nos métodos indiretos predomina a técnica de cromatografia gasosa com detectores

de condutividade térmica, ionização de chama e infravermelho; são também usadas

a espectrofotometria na faixa do infravermelho. Todas elas utilizam um agente

liberador de CO que varia segundo o autor (tabela V).
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A técnica de identificação colorimétrica do CO liberado do sangue é

uma das mais antigas. O gás liberado da COHb pelo ácido su~fúrico na célula de

microdifusão (câmara de Conway), reduz o cloreto de paládio com a formação de
íons H + 116,129,210:

CO + PdCl2 + H20 -~... Pd + CO2 + 2HCI

A quantificação pode ser feita por titulação dos íons H+,

determinação colorimétrica do PdC1
2

residual ou espectrofotométrica após a adição

de solução neutra de iodeto de potássio116
•

Nas técnicas cromatográficas em fase gasosa, o monóxido de carbono

e outros gases liberados são conduzidos por um gás de arraste através do



Tabela V - Reagentes usados na liberação do monóxido d~farbono da
hemoglobina e as técnicas para identificá-lo .
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técnica de
identificação

colorimétrica

gasométrica

reagente

ácido sulfúrico
ácido sulfúrico
ácido sulfúrico
ácido sulfúrico (10%)

ferricianeto de potássio
bicarb,onato de potássio
saponma

ferricianeto de potássio
ácido lático
sapomna

ferricianeto de potássio
tampão acetato (4:1).

autor

BERKA
CONWAY
GRAY & SANDIFORD
NOBEL & RlKER

SCHOLANDER &
ROUGHTON

SENDROY & LIU

ROUGHTON & ROOT

espectrofotométrica ferricianeto de potássio COBURN et aI.
tampão acetato (pH-6,O) (3:1)

cromatográfica ácido lático, ácido clorídrico, AINSWORTH et aI.
água (2:1:1).

ferricianeto de potássio. COLLISON et aI.

ferricianeto de potássio, McCREDIE et aI.
ácido lático.

ferricianeto de potássio, BLACKMORE
tampão bicarbonato (pH=9,5),
saponina.
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cromatógrafo e a separação dos gases é geralmente feita por colunas de peneira

molecular (pedras de polímero poroso).

Apesar do detector de ionização de chama (DIC) não apresentar

resposta ao CO, seu uso foi proposto por RUSSEV167 para a análise de gases

inorgânicos, em condições especiais. Os métodos que utilizam o
DIC1.58.67,79,148,157.167J71.186,199,Z09 em geral necessitam de modificações, como a

inserção de unidade catalítica entre a coluna de separação e o detector (figura 12).

hidrogênio I i

gas de
arraste

coluna
(peneira molecular)

unidade
catalitica
(nique!)
~

Figura 12 - Esquema do sistema cromatográfico para
análise de CO após a conversão de CO
liberado da carboxiemoglobina a CH

4
e

usando um detector de ionização de
chama.

Para tornar o DIC mais eficaz na determinação, propõe-se adicionar,

continuamente, pequenas quantidades de hidrocarboneto à chama para aumentar a

intensidade da corrente de fundo , permitindo o aparecimento de um sinal inverso

ou negativo na passagem do COm. Outro recurso, muito empregado, é converter o

CO a metano pela passagem de Hz em catalisador de níquel, anteposto ao DIC; o

sinal resultante é positivo.

O detector de condutividade térmica (DCf, Katarômetro) é o mais

freqüentemente usado e os limites de detecção, para gases inorgânicos, variam
consideravelmente com o tipo de célula 33,49,75,92,93,133.165.167.

STEHER et al180 adaptaram um detector eletroquímico para o CO

ligado (em série) a um detector de condutividade térmica o detector p.Jp.trnn111Tn;l'n
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é usado no aparelho portátil Ecolyser. °detector eletroquímico é composto por um

eletrodo catalítico de platina que converte CO em CO2• A corrente gerada pela

reação é diretamente proporcional à concentração de CO pres(;nte na amostra.

Em geral, as técnicas cromatográficas têm-se mostrado exatas na

determinação da carboxiemoglobinemia. Entretanto, são demoradas e trabalhosas

na etapa de liberação do gás do sangue e de sua introdução no sistema

cromatográfico49
•

DIJK.HUIZEN et aL 56 usaram a titulometria para a determinação do

CO no sangue. O CO ligado à hemoglobina é liberado e oxidado a CO2 em forno

contendo CuO a 400°C. O gás é recolhido em solução alcoólica de cloreto de bário

e, subseqüentemente, titulado com solução de hidróxido de sódio.

A preparação do padrão de COHb sangue (método direto) e de CO

em ar (método indireto) é etapa importante que reflete diretamente na exatidão do
método.

SUNDSTROMl86 cita 3 maneiras diferentes de preparação da solução

com 100 % de COHb. O primeiro, pelo estabelecimento do equilíbrio entre sangue

total e 1 % de volume de CO em tonômetro. O segundo, pela mistura de solução de

hemoglobina com 1% de volume de CO em N2 numa seringa; a baixa pressão

parcial do CO resulta em pequena quantidade de gás dissolvido. A terceira, pela

mistura da solução de hemoglobina e CO puro numa seringa, seguido pela lavagem

comN2·

BEUTLER & WEST20 recomendam a preparação dos padrões de

100% COHb e 100% 02Hb pelo borbulhamento dos gases puros CO e 02 em

sangue diluído. SUNDSTROMl86 mostra a importância dos cuidados a serem

tomados para evitar a presença de CO dissolvido, na solução e a de derivados

hemoglobínicos que não se ligam ao CO, como a sulfaemoglobina e a

metaemoglobina. Nestes casos a determinação de COHb, baseada na relação entre

CO liberado e a concentração de hemoglobina total, forneceria resultados errôneos.

Esta relação é feita pelo fator teórico de que um grama de hemoglobina pode se

ligar a 1,39 mL de CO.
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Resumidamente pode-se concluir que os métodos

espectrofotométricos apresentam a vantagem de requerer pequeno volume de

amostra, pouco tempo de análise e não necessitar de modificações nos aparelhos e a

desvantagem da interferência de substâncias presentes na amostra que tenham

espectros de absorção semelhantes, ou seja, menor especificidade. Apresentam

precisão semelhante aos métodos cromatográficos, mas menor sensibilidade. Os

métodos cromatográficos, apesar da maior sensibilidade, são limitados pela

desvantagem da pré-reação de liberação de CO da COHb presente no sangue, da

necessidade de quantificação, em paralelo, de, Hb total e da necessidade de

modificações nos cromatógrafos para conversão de CO em CH~, uma vez que a

sensibilidade do detector de ionização de chama é mínima para gases inorgânicos.
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3. OBJETIVO

o principal objetivo deste trabalho é de otimizar um método analítico

adequado à determinação da carboxiemoglobina no sangue, para uso rotineiro em

monitorização biológica da exposição ocupacional ao monóxido de carbono. Para

atender esta finalidade o método deve ser sensível, preciso, exato e simples.

o plano de trabalho consta das seguintes etapas:

- revisão bibliográfica de métodos analíticos para a

determinação da carboxiemoglobinemia;

- seleção e otimização de método analítico adequado à

monitorização biológica da exposição ocupacional ao

monóxido de carbono;

estudo da interferência de constituintes da matriz

biológica na quantificação da carboxiemoglobina

pelo método estudado;

• aplicação do método otimizado à determinação da

carboxiemoglobina em amostras de sangue de

indivíduos expostos ocupacionalmente ao monóxido

de carbono, fumantes e não fumantes;

- análise estatística dos resultados obtidos.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Otimização da determinação
carboxiemoglobinemia

4.1.1. Material

4.1.1.1. Amostras

espectrofotométrica da

As amostras de sangue usadas para a otimização do método foram

obtidas de indivíduos não-fumantes não-expostos ocupacionalmente ao CO.

Utilizaram-se tubos VacutainerR contendo heparina sódica para a colheita. As

amostras foram armazenadas sob refrigeração de 4 a 8 De.

4.1.1.2. Aparelhos e acessórios

- espectrofotômetro Beckman, modelo DU-70, monofeixe;

- espectrofotômetro lntralab, modelo DMS-80, duplo feixe;

- impressora Beckman;

- cilindros de gás comprimido de oxigênio medicinal, de monóxido de carbono (grau
de pureza 99,99%) e de nitrogênio R do Oxigênio do Brasil SA.; .

- tubos Vacutailler contendo heparina sódica (143 unidades para 7 mL de sangue);

- pipetas automáticas Eppendorf de 100 e 200 ~L;

- repipetadores automáticos Dispenser LN de 10 e 20 mL da Labnew.

4.1.1.3. Reagentes

tampão fosfato (KH.,P04/K,HP04), 0,1 M, pH=6,85. Esta solução é estável
quando conservada em recipiente plástico à temperatura de 4 a 8°C;

- ditionito de sódio (N~S204);

- formiato de sódio;

- ácido sulfúrico concentrado;

- solução hemolisante: diluir o tampão fosfato (KHl04/K,HP04) de 1:10 com água
desionizada. Preparar semanalmente e conservar em récipiente plástico, entre 4
e 8°C;
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- solução redutora: adicionar 25mg de ditionito de sódio a 20 mL de tampão
KH2P04/~HP04.Preparar imediatamente antes de usar.

Todos os reagentes usados foram de grau p.a., da Merck .

As soluções foram preparadas com água destilada e desionizada.

4.1.2. Métodos

4.1.2.1. Procedimento analítico

Foi utilizado o método de BEUTLER & WEST (1984)20 sem

modificações:

- adicionar 100 J.LL de sangue a 12,0 mL de solução hemolisante, em tubo de ensaio
(100 X 13 mm);

- tampaf. o tubo e homogeneizar, por inversão, 2 a 3 vezes;

- deixar em repouso por 10 minutos;

- pipetar 200 J.LL desta solução para tubo de ensaio (77 X 10 mm) contendo 2,3 mL
de solução redutora;

- tampar o tubo e homogeneizar, por inversão, 2 a 3 vezes;

- deixar em repouso por 10 minutos;

- ler as absorvâncias em 420 e 432 nrn, usando a solução redutora como referência.

o esquema da seqüência analítica é mostrado na figura 13.
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sangue
(100 J.LL)

hemolisado
(200 J.LL)

+ 12 mL de solução hemolisante
homogeneizar
deixar em repouso 10 minutos

+ 2,3 mL de solução redutora
homogeneizar
deixar em repouso 10 minutos

ler as absorvâncias em
420 e 432 nm

Figura 13 - Esquema da seqüência analítica usada na determinação
da concentração de carboxiemoglobina.

A concentração da carboxiemoglobina é obtida através da equação:

l- (AR x FI)

%COHb = AR ( F
2
-F

1
) - F

3
+ 1

x 100

onde, AR é a razão entre as absorvâncias da solução em 420 e 432 nm; FI' F2 e F3

representam as razões entre duas absortividades molares ou, ~implificadamente, a

razão das absorvâncias das soluções com 100% de hemoglobina reduzida e 100% de

carboxiemoglobina, em 420 e 432 nrn. Estes fatores podem ser determinados para

cada aparelho e os valores cálculados pelas absortividades molares de referência
são20,158:

A Hbred
432

F =1 A Hbred
420

= 1,3330 '.
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4.1.2.2. Determinação dos fatores de calibração do espectrofotômetro

- adicionar 500 J.LL de sangue a 60 mL de solução hemolisante; pipetar 3 mL desta
solução em 16 tubos de ensaio (100 X 13 mm);

- nos primeiros 10 tubos borbulhar CO proveniente de cilindro de gás por 3 minutos
usando um borbulhador', com agitação frequente da solução; tampar os tubos
imediatamente após o borbulhamento;

- nos 6 tubos restantes borbulhar O? por 15 minutos por meio de um borbulhador;
tampar os tubos imediatamente ãpós o borbulhamento;

- submeter as soluções com 100% de COHb e 100% de O?Hb à corrente de N2 por
2,5 minutos, usando o borbulhador; tampar os tubos imediatamente após o
borbulhamento; .

- transferir exatamente 2,0 mL de cada solução para balões volumétricos de 25 mL;
completar o volume com solução redutora, tampar e homogeneizar;

- ler as absorvâncias em 420 e 432 nm imediatamente após a diluição para as
solucões com 100% de COHb e após 10 minutos, para as soluções com 100% de
Hbreâ

;

- calcular os fatores F l' F2' F3 segundo as fórmulas descritas no item 4.1.2.1.

Os tempos de borbulhamento dos gases para a preparação das

soluções saturadas devem ser padronizados.

- Preparação das soluções de carboxiemoglobina e de hemoglobina reduzida.

Para determinar o tempo de borbulhamento de CO e O2 adequado à

preparação da solução com 100% de COHb e 100% de Hbred foram diluídos 500 ILL

* Tubo de vidro (110 x 5 mm) com placa de vidro poroso numa extremidade, com o qual se obteve o
fluxo de 50 mL/min de 02 e do CO e de 30 mL/min de N2
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de sangue em 60 mL de solução hemolisante.

Alíquotas de 3,0 mL do hemolisado foram submetidas à corrente de

monóxido de carbono, proveniente de cilindro de gás comprimido, durante os

tempos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 minutos; para a saturação com o 0Z' os tempos de

borbulhamento foram de 10, 15, 20, 30, 45 e 60 minutos.

A seguir, foi passada corrente de Nz por 2,5 minutos em todas as

alíquotas e 2,0 mL de cada uma foram diluídos, a 25,0 mL com solução redutora em

balão volumétrico.

As leituras das absorvâncias das soluções de COHb foram feitas

imediatamente após a diluição, enquanto das soluções de Hb red foram feitas 10

minutos após a diluição.

Os ensaios, para cada tempo estudado, foram realizados em triplicata

para as soluções de COHb e em duplicata para as de OzHb.

. Uso do monóxido de carbono obtido por reação química na preparação da

solução de carboxiemoglobina.

Por via química, o CO pode ser obtido pelo tratamento de formiato

de sódio com ácido sulfúrico. Num funil de separação de 125 mL, colocar 25 mL de

H2SO4 e adaptá-lo a um kitassato de 125 mL contendo 20g de formiato de sódio e

pérolas de vidro. O monóxido de carbono formado deixa o sistema pela saída lateral

do kitassato, ligada a um tubo de borracha com uma pipeta Pasteur na extremidade.

Esta deve tocar o fundo de um tubo de ensaio (100 x 13 mm) contendo 3 mL do

hemolisado. (figura 14).

Para determinar o tempo de borbulhamento de CO adequado à

preparação da solução com 100% de COHb, foram preparado~ cinco hemolisados

. de 24 mL, dividindo-se cada um em alíquotas de 3,0 mL (5 séries). Para cada

reação de geração de CO, as alíquotas de uma série foram submetidas

seqüencialmente ao borbulhamento durante tempos diferentes. A soma dos tempos

de borbulhamento nas alíquotas de uma série corresponde ao tempo de geração

contínua de CO de uma reação.
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As concentrações de COHb obtidas em cada alíquota, após o

borbulhamento, foram determinadas em duplicata.

. . "., -.

'--'-_:

,;. -----~ --=-~.

Figura 14 - Esquema do sistema para produção de
monóxido de carbono.

A série de tempos de borbulhamento para cada reação foi:

série A - 5, 10, 15, 20, 30 e 30 min;

série B - 10, 10 e 15 min;

série C - 20, 20 e 30 min;

série D - 10, 15, 15, 15, 15 e 30 min;

série E-lO, 30 e 15 mino

. Deslocamento de monóxido de carbono dissolvido em solução

Várias alíquotas do hemolisado com 100% de COHb foram

submetidas à passagem de corrente de nitrogênio, em diferentes tempos, para

verificar qual seria o adequado ao deslocamento do CO dissolvido em solução. Os

tempos de borbulhamento estudados foram de 0,5 - 1,0 - 2,0 - 2,5 e 3,0 minutos.
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As leituras das absorvâncias das soluções antes e após o

borbulhamento de N2, foram efetuadas para averiguar a real concentração da

solução com 100% de COHb.

Em seguida, estas soluções foram diluídas para obter-se 50% de

COHb usando o hemolisado com 100% de 02Hb, previamente submetido à

passagem de corrente de N2 por 2,5 minutos.

A preparação das soluções contendo 50% de COHb foi feita pela

adição de 100 J.LL do hemolisado com 100% de 02Hb a 2,3 mL da solução redutora

e, após 10 minutos, a adição de 100 J.LL do hemolisado com 100% de COHb,

fazendo-se, imediatamente, as leituras das absorvâncias.

4.1.2.3. Linearidade da técnica de quantificação

Para verificar a linearidade da resposta e o paralelismo entre as

concentrações esperadas e as encontradas de COHb foram feitas misturas das

soluções com 100% de COHb e 100% de Hbred de modo a obterem-se

concentrações na faixa de O a 100% de COHb (tabela VI). Para este estudo foram

preparadas 3 séries, sendo que concentração foi preparada em duplicata.

As absorvâncias das soluções foram lidas em 420 e 432 nm,

obtendo-se os rêspectivos valores de AR, com os quais foram calculadas as

concentrações de COHb.
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Tabela VI - Volume das soluções reduzidas de carboxiemoglobina
(COHb) e hemoglobina reduzida (Hb red

) usados na preparação das
diferentes concentrações de COHb.

solução (mL)
%COHb

esperada
1000/0 Hbred 100% COHb

O 5,00 0,00
1 4,95 0,05
2 4,90 0,10
4 4,80 0,20
6 4,70 0,30
8 4,60 0,40

10 4,50 0,50
14 4,30 0,70
20 4,00 1,00
40 3,00 2,00
50 2,50 2,50
60 2,00 3,00

100 0,00 5,00

4.1.2.4. Precisão do método

o estudo da precisão intra-série foi efetuado pela análise de 6

amostras autênticas de diferentes concentrações de carboxiemoglobina. Cada

amostra foi analisada 9 vezes em média.

Para avaliar, isoladamente, a influência das etapas de diluição na

precisa0 do método foram preparados 10 hemolisados de sangue de indivíduo

fumante, e a diluição seguinte, de um destes hemolisados, foi repetida 14 vezes.

Para estudar a influência da técnica de pipetagem foi comparado o

uso de pipeta automática e repipetador ao uso de pipeta comum. A determinação

da carboxiemoglobinemia foi feita em um indivíduo fumante e um não-fumante,

usando-se as duas técnicas. Foram feitas em média, 11 determinações de cada
amostra.



52

A determinação do valor mínimo confiável foi fundamentada nos

coeficientes de variação obtidos em concentrações decrescentes de COHb.

4.1.2.5. Estabilidade das leituras de absorvância

Para este estudo foram preparadas concentrações de O, 2 ,5 , 10, 15 ,

25 , 50 e 100% de COHb, de maneira similar à descrita no item 4.1.2.3.

As soluções finais, para a leitura das absorvâncias foram mantidas à

temperatura ambiente em cubetas abertas e as absorvâncias lidas de 10 em 10

minutos, perfazendo o tempo de 90 minutos.

4.1.2.6. Estabilidade da carboxiemoglobinemia nas amostras

A estabilidade da COHb nas amostras de sangue foi estudada

determinando-se sua concentração, até oito dias após a colheita, em 3 amostras de

sangue de indivíduo não-fumante e em 5 de fumante. De cada doador foram

colhidas no mesmo ato, em seqüência, 3 amostras (a, b, c), das quais a primeira (a)

foi analisada, dia após dia, até o 8Q dia; a segunda (b) foi mantida em vácuo até o 3Q

dia, para a partir de então ser analisada diariamente; a terceira (c) foi conservada

em vácuo até o 8° dia, quando todas as amostras foram analisadas.

4.1.3. Influência da matriz biológica

4.1.3.1. Conteúdo hemoglobínico

A influência do conteúdo hemoglobínico na derc;:rminaçâo da % de

COHb foi estudada de duas maneiras:
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- pela determinação da % COHb em amostras preparadas com valores

de hemoglobina total variáveis. Para tanto uma amostra de sangue foi

dividida em 5 alíquotas de 2,0 mL (A a E) às quais foram adicionados

ou retirados volumes diferentes de plasma de maneira a se obterem,

respectivamente, valores menores e maiores de hemoglobina total.

Em cada alíquota, além da % de COHb, foram determinadas as

concentrações de hemoglobina total e o valor do hematócrito, pelo

método da cianometaemoglobina 35 e de microematócrito 48,183

respectivamente;

pela determinação da % COHb em 3 amostras de sangue após

diluições em diferentes proporções com a solução hemolisante. Para

se obterem soluções de sangue hemolisado com teores de

hemoglobina variáveis, 100 J.'L de cada amostra foram diluídos em

volumes variáveis - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 14,0 - 16,0 - 18,0 e 20,0 mL - de

solução hemolisante. Desta forma, para cada amostra, foram obtidas

sete soluções de sangue hemolisado de conteúdo hemoglobínico

diferente.

4.1.3.2. Lipemia

Para avaliar a influência do plasma lipêmico na determinação da

concentração de COHb foram colhidas duas amostras de três indivíduos, sendo uma

em condição de jejum e outra, uma a duas horas, após a refeição. A concentração

de lipídios totais foi determinada em todas as amostras pelo método de FRINGS et

a/.71
•

A determinação da % COHb das amostras colhidas em jejum foi feita

também após a adição, à solução de sangue hemolisado, de 100 e 200 J.'L de plasma

de amostra do mesmo indivíduo colhido após a refeição.
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4.2. Determinação da carboxiemoglobinemia em indivíduos expostos
ocupacionalmente ao monóxido de carbono.

4.2.1. Material

4.2.1.1. População estudada

A determinação da carboxiemoglobina foi realizada em amostras de

sangue de indivíduos expostos ocupacionalmente ao CO. As amostras foram

colhidas em tubo VacutainerR contendo heparina sódica e armazenada sob

refrigeração, de 4 a 8°C, no máximo por cinco dias após a colheita.

Os grupos e subgrupos estudados foram:

grupo controle - de indivíduos não-expostos ocupacionalmente ao
CO, sendo:

não-fumantes
fumantes

80 amostras
19 amostras

grupo I - indivíduos que trabalham em fornos de fundição de
minérios de metais de 3 empresas, subdivididos em:

Ia- não-fumantes
fumantes

Ib- não-fumantes
fumantes

I - não-fumantesc
fumantes

23 amostras
34 amostras

14 amostras
7 amostras

42 amostras
30 amostras

grupo 11- indivíduos que trabalham na regulagem de motores de
combustão Interna de veículos:

não-fumantes
fumantes

30 amostras
29 amostras

Nos grupos de indivíduos expostos ocupacionalmente ao CO, a

colheita das amostras foi realizada no final da jornada de trabalho, sendo que nos

subgrupos Ia e Ib foram colhidas, também, no início da jornada.

Paralelamente à colheita do sangue, foram obtidas dos trabalhadores

algumas informações, necessárias à interpretação dos resultados de
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carboxiemoglobinemia, como:

- dados pessoais: nome, idade e hábito de fumar (número médio de
cigarros fumados por dia e no dia até o momento da
colheita da amostra, marca do cigarro)

- dados profissionais: tempo de serviço na empresa, cargo ou função
atual, descrição da atividade exercida e uso de
equipamento de proteção individual.

As amostras dos fumantes do grupo controle foram colhidas,

aproximadamente, 6 horas após o início das atividades diárias e as dos não

fumantes em horário variável. As informações registradas foram referentes aos

dados pessoais, incluindo as do hábito de fumar e do uso de medicamentos, e a

exclusão de possível exposição ocupacional ao CO ou ao diclorometano. O grupo é

composto por estudantes e funcionários da Universidade de São Paulo.

4.2.1.2. Aparelhos e acessórios

- espectrofotômetro lntralab modelo DMS 80, duplo feixe;

- tubos Vacutainer com heparina sódica (143 unidades para 7 mL de sangue);

- pipetas automáticas Eppendorf de 100 e 200 J.lL;

- repipetadores automáticos Dispenser LN de 10 e 20 mL da Labnew.

4.2.1.3. Reagentes

Os reagentes usados foram os descritos no item 4;1.1.3.

4.2.2. Métodos

Foi utilizado o método descrito em 4.1.2.1. e a porcentagem de

COHb calculada com os fatores de calibração determinados, periodicamente, para

o espectrofotômetro usado.
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5. RESULTADOS

5.1. Otimização da determinação espectrofotométrica da

carboxiemoglobinemia

5.1.1. Preparação das soluções de carboxiemoglobina e de

hemoglobina reduzida

As tabelas VII e VIII apresentam as concentrações de COHb obtidas,

respectivamente, nas soluções de carboxiemoglobina e de hemoglobina reduzida,

após os diferentes tempos de borbulhamento de CO e de 02 provenientes de

cilindros de gás comprimido.

Tabela VII - Valores de absorvâncias, respectivas razões (AR) e concentrações de
carboxiemoglobina (COHb) das soluções de COHb obtidas após
diferentes tempos de borbulhamento de CO proveniente de
cilindro de gás comprimido. As concentrações de COHb foram
calculadas ~os fatores do espectrofotômetro (a) e pelos de
referência (b).

tempo de
borbulhamento absorvância COHb (%)
de monóxido de AR
carbono (mio) 420nm 432nm a b

1 0,7759 0,88% 0,8722 8,79 9,35
0,9536 0,7336 1,2999 34,73 34,82
1,3769 0,3236 4,2549 99,88 100,93

2 1,3830 0,3240 4,2685 100,01 101,07
1,3569 0,3179 4,2683 100,01 101,06
1,3847 0,3249 4,2619 99,95 101,00

3 1,3934 0,3262 4,2716 100,04 101,io
1,3916 0,3265 4,2622 99,95 101,00
1,3758 0,3214 4,2807 100,13. 101,19

4 1,3648 0,3204 4,2597 99,92 100,98
1,3759 0,3227 4,2637 99,% 101,02
1,35% 0,3185 4,2689 100,01 101,07

5 1,3988 0,3295 4,2452 99,78 100,83
1,3893 0,3276 4,2408 99,74 100,78
1,3697 0,3220 4,2537 99,87 100,92

6 1,3460 0,3167 4,1238 98,66 99,67
1,3734 0,3225 4,2586 99,91 100,97
1,3712 0,3226 4,2506 99,84 100,88
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Tabela VIII - Valores de absorvâncias, respectivas razões (AR) e concentrações de
carboxiemoglobina (COHb) das soluções de hemoglobina
reduzida obtidas após diferentes tempos de borbulhamento de
02' As concentrações de COHb foram calculad~8elos fatores
do espectrofotômetro (a) e pelos de referência (b) .

tempo de

borbulhamenlO absorvância COHb(%)

de oxigênio AR
(min) 420nm 432 nm a b

10 0,7172 0.9369 0,7655 0,43 1,24

0.7370 0,9645 0,7641 0.31 1,13

15 0,7266 0,9556 0,7604 0.00 0,93

0,7160 0,9401 0,7616 0.11 0,83

20 0.7188 0.9450 0,7606 0.02 0,84

O,71TI 0,9449 0,7596 ..0.06 0,76

30 0,7195 0,9460 0,7606 0,02 0,84

0,7142 0,9392 0,7604 0,00 0,83

45 0,7172 0,9439 0,7598 ..0,05 0,78

0,7120 0,9367 0,7601 ..0,02 O,SO

60 0,7206 0,9491 0,7592 ..0,10 0,73

0,7138 0,9373 0,7616 ..0,11 0,93

As concentrações de COHb foram calculadas a partir dos valores das

absorvâncias e suas razões, usando-se os fatores do espectrofotômetro Intralab e os
de referência158.

Os tempos de borbulhamento dos gases, suficientes para promover a

formação de 100% de COHb e 100% de Hbred foram de 3 e 15 minutos

respectivamente.
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5.1.2. Uso do monóxido de carbono obtido por reação química na
preparação da solução de carboxiemoglobina

o monóxido de carbono gerado por reação química foi usado na

preparação de soluções 100% de COHb.

Na tabela IX estão dispostas as % de COHb calculadas a partir das

absorvâncias em 420 e 432 nm das soluções de COHb obtidas após diferentes séries

de tempos de borbulhamento de CO.

Tabela IX - Concentrações de carboxiemoglobina (COHb), absorvâncias e
respectivas razões (AR) das soluções obtidas após diferentes
séries de tempos de borbulhamento de CO gerado por reação
química.

absorvância
série

A

B

c

D

E

tempo de
borbulhamento

de CO
(min)

5
10
15
20
30

10
10
15

20
20
30

10
15
15
15
15
30

10
30
15

tempo
de reação

(min)

5
15
30
50
80

10
20
35

20
40
70

10
25
40
55
70
100

10
40
55

420 nm

1,0794
1,2063
1,2011
1,2089
1,2131

1,1981
1,2185
1,2098

0,9081
1,1706
1,2484

1,2084
1,1906
1,2266
1,2138
1,2196
1,2271

1,2262
1,2470
1,2363

432nm

0,4168
0,2984
0,2999
0,3145
0,3137

0,2770
0,3060
0,3034

0,4198
0,2906
0,3138

0,3006
0,2859
0,3041
0,3022
0,3077
0,3050

0,2994
0,3047
0,3081

AR

2,5897
4,0426
4,0050
3,8439
3,8671

4,3253
3,9820
3,9875

2,1632
4,0282
3,9783

4,0200
4,1644
4,0335
4,0165
3,963

4,0233

4,0955
4,0923
4,0127

COHb

77,49
99,60
99,19
97,35
97,62

102,52
98,93
98,99

67,22
99,44
98,89

99,35
100,90
99,50
99,31
98,73
99,39

100,17
100,14
99,27
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A figura 15 mostra a variação nas concentrações de COHb obtidas

nas repetições da reação química, com diferentes séries de tempos de

borbulhamento (A a E).

o tempo necessário à saturação da solução de COHb foi de 15

minutos, excluindo-se os primeiros 5 minutos da produção do gás.
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Figura 15 - Relação entre carboxiemoglobina e
tempo de reação após diferentes séries de
tempos de borbulhamente (séries A a E)
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5.1.3. Deslocamento do monóxido de carbono dissolvido em solução

Na tabela X encontram-se as concentrações de COHb das soluções

com 100% de COHb (teórico) após serem submetidas a diferentes tempos de

borbulhamento de N2, empregando-se os fatores de calibração do

espectrofotômetro duplo feixe. Os valores de COHb determinados nas soluções de

concentração esperada de 50% são, também, mostrados nesta tabela.

Tabela X - Concentrações de carboxiemoglobina (COHb) obtidas nas soluções com 
100% de COHb após terem sido submetidas a diferentes tempos de
borbulhamento de N2 e nas soluções com 50% de COHb,
preparadas pela dilmção com a solução 100% 02Hb de
hemoglobina reduzida.

tempo de
borbulhamento
de nitrogênio

(min)

solução 100% COHb

AR COHb
(%)

AR

solução 50% COHb

COHb (%)
encontrada esperada

° 4,144 98,80 4,098 98,13 49,40
4,149 4,066

0,5 4,115 98,57 4,104 98,27 49,29
4,135 4,087

1,0 4,139 98,58 4,035 97,61 49,29
4,112 4,020

1,5 4,159 98,78 4,019 98,60 49,39
4,131 4,044

2,0 3,936 %,36 1,912 58,86 48,18
3,906 1,911

2,5 4,083 98,03 1,628 48,99 49,02
4,062 1,626

3,0 4,039 97,62 1,685 51,13 48,81
4,028 1,683

AR = razão das absorvâncias em 420 e 432 nrn.
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5.1.4. Fatores de calibração do espectrofotômetro

A tabela XI mostra as absorvâncias das soluções com 100% de COHb

e 100% de Hbred
• em 420 e 432 nm, usadas para a determinação dos fatores de

calibração, medidas nos espectrofotômetros Intralab DMS-80 e Beckman DU-70.

Os fatores de calibração FI' F2 e F3, calculados a partir dos valores

médios de absorvância e determinados para cada aparelho, estão apresentados na

tabela XII. Nesta tabela estão relacionados também os fatores de referência158.

A figura 16 mostra os espectros de absorção correspondentes às

soluções com 100% de 02Hb, 100% de Hbred
. e 100% COHb.

Tabela XI - Absorvâncias das soluções de carboxiemoglobina (COHb) e de
hemoglobina reduzida (~) usadas na determinação dos fatores
de calibração dos espectrofotômetros.

Beckman DU-70 Illtralab DMS-80
solução

420 nm 432 nm 420 nm 432 nm

100% COHb 1,2155 0,2867 1,220 0,300
1,2068 0,2880 1,213 0,300
1,2178 0,2938 1,222 0,303
1,2055 0,2875 1,216 0,300
1,2115 0,2944 1,209 0,295
1,2158 0,2938 1,220 0,303
1,1945 0,2937 1,215 0,305
1,2227 0,3035 1,203 0,319
1,2447 0,3210 1,225 0,309
1,2008 0,3121 1,200 0,308

x ·1,2136 0,2975 1,2123 0,3047
s 0,0138 0,0114 0,0090 0,0066

100% Hbred 0,6365 0,8294 0,640 0,840
0,6382 0,8368 0,640 0,848
0,6380 0,8348 0,641 0,851
0,6405 0,8384 0,643 0,852
0,6421 0,8392 0,640 0,851
0,6422 0,8377 0,646 0,854

x 0,6396 0,8361 0,6417 0,8493
s 0,0024 0,0036 0,0024 0,0050
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Tabela XII - Fatores de calibração obtidos experimentalmente para os
espectrofotômetros e os de referência.

fatores
espectrofotômetro

Beckman DU-70

Intralab DMS-80

Referência'58

F1

1,3072

1,3235

1,3330

F2

0,4651

0,4741

0,4787

F3

1,8974

1,8923

1,9939

AHbred ACOHb ACOHb
432 432 420

F = F = F =1 AHbred 2 AHbred 3 Allbred
420 420 420

1.90. i

.:~ COHb

1.52

~

u
c:
(~

2:,..,
v
(/)

.c
~

1.14

0.76

0.38

l '
I \
I \. I

I '

02Hb,.. ;!-"". \./..-.,.Hb
red

// >/\ '\\// x, \.

-' . / ,. \,
,.." //'/ \ \,.../ '. \

~. .~

~~\,"" .../' ,.•\
..-.-' \"-"'>' \~,......---- ~

---~

o ' !

380 394 408 422 436 450

comprimento de onda (nm)

Figura 16 - Espectro de Absorção das soluções com
100% de carboxiemoglobina (c..OHb),
100% de oxiemoglobina (C?7rHb) e 100%
de Hemoglobina reduzida (HbTe

)



63

5.1.5. Linearidade da técnica de quantificação

Os valores da % de COHb obtidos nas três séries de concentrações

estão relacionados na tabela XIII. São apresentados, também, os valores de COHb

esperados e corrigidos, tendo em vista que as soluções de 100% de COHb usadas na

preparação das 3 séries mostravam teores de 92,46 / 93,16 e 105,27% o que levou

aos fatores de correção de 0,93 / 0,93 e 1,05, respectivamente. A figura 17A

representa graficamente estes resultados. A correlação entre as concentrações de

COHb obtidas e os respectivos valores de AR estão mostrados na figura 17B.

A figura 17A representa graficamente estes resultados. A correlação

entre as concentrações de COHb obtidas e os respectivos valores de AR são

mostrados na figura 178.

Tabela XIII Concentrações de carboxiemoglobina (%COHb) obtidas
experimentalmente pela análise de 3 séries de soluções de
diferentes concentrações e os respectivos valores teoricamente
esperados e corrigidos.

%COHb % COHb esperada corrigida(*) % COHb obtida

esperada 1 2 3 média 1 2 3 média

1 0,93 0,93 1,05 0,97 0,48 1,10 2,00 1,19
2 1,85 1,85 2,10 1,93 0,86 2,12 2,23 1,74
4 3,71 3,71 4,21 3,88 3,17 3,15 3,62 3,31
6 5,56 5,56 6,31 5,81 4,35 5,26 5,82 5,14
8 7,41 7,41 8,42 7,75 5,86 6,33 8,64 6,91

10 9,26 9,26 10,52 9,68 8,54 7,25 10,81 8,89
14 12,96 12,96 14,73 13,55 12,84 . 11,88 14,65 13,12
20 18,53 18,53 21,04 19,37 16,84 16,17 22,13 18,38
30 27,79 27,79 31,57 29,05 25,99 24,62 33,06 27,69
40 37,01 37,01 42,09 38,70 34,07 33,35 41,42 36,28
50 46,32 46,32 52,61 48,42 43,48 42,58 51,10 45,72
60 55,58 55,58 63,13 58,10 52,69 51,31 60,82 54,94

(*) pelos fatores 0,93 , 0,93 e 1,05
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5.1.6. Precisão do método

A Tabela XIV, mostra os valores médios obtidos nas determinações

da COHb e os respectivos intervalos nas amostras utilizadas no estudo da precisão

do método. São também apresentados os valores do desvio-padrão do coeficiente de

variação.

Os coeficientes de variação e os desvios-padrão referentes às

concentrações de COHb determinadas nas 10 soluções hemolisadas e nas 14

alíquotas diluídas, preparadas para o estudo da influência de cada etapa da técnica

na precisão, estão na tabela XV.

Da mesma forma os coeficientes de variação e os desvios-padrão

obtidos na determinação da % de carboxiemoglobina, para comparar o uso de (

pipeta automática e repipetador, ao uso de pipetas comuns, estão na tabela XVI.

Tabela XIV - Coeficiente de variação intra-série para as diferentes concentrações
de carboxiemoglobina (COHb).

%COHb
amostra n S CV(%)

x (intervalo)

1 10 7,42 (7,21 a 7,59) 0,10 1,48

2 10 4,98 (4,78 a 5,09) 0,09 1,83

3 10 1,01 (0,96 a 1,08) 0,06 6,19

4 8 0,53 (0,40 a 0,59t 0,06 11,86.
5 8 0,15 (0,06 a 0,28) 0,07 46,67

6 8 0,01 (0,09 a 0,07) 0,07 700,00

* = valor mínimo confiável
n = número de determinações
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Tabela XV - Coeficientes de variação dos valores de carboxiemoglobina (COHb)
obtidos nas etapas de diluição do método; diluição do sangue com
a solução hemolisante (1 íl) e diluição do hemolisado com solução
redutora (2ª).

etapa

hemólise e
redução

redução

n

10

14

%COHb

X(intervalo)

4,98 (4,49 a 5,12)

5,08 (5,03 a 5,11)

s

0,08

0,02

CV(%)

1,70

0,04

n = número de determinações

Tabela XVI - Coeficiente de variação obtidos na determinação do teor de
carboxiemoglobina (COHb) em amostras de sangue (a e b)
utilizando pipetas automáticas e repipetadores ou pipetas
comuns.

pipeta

comum

amostra

a

b

n

13

10

COHb(%)

X(intervalo)

4,54 (4,37 a 4,73)

0,93 (0,76 a 1,03)

s

0,08

0,09

CV(%)

1,82

9,73

a 12 4,77 (4,62 a 4,95) 0,08 1,69

automática
e repipetador

b 10 1,16 (1,07 a 1,37) 0,08 7,07

n = número de determinações
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5.1.7. Estabilidade das leituras de absorvância

A tabela XVII mostra os valores de COHb obtidos com as leituras das

absorvâncias, em diferentes tempos após o preparo das soluções com concentrações

crescentes de COHb. A Figura 18 representa esses valores em função do tempo.

Tabela XVII - Valores de carboxiemoglobina (COHb) obtidos após períodos de
tempo crescentes entre a preparação da solução reduzida e a
leitura das absorvâncias.

COHb
esperada 10 20

tempo (min)
30 40 50 60 90

2 1,98 2,07 2,02 2,15 2,04 2,01 2,18

4 4,19 4,17 4,36 4,25 4,20 4,37 4,19

6 6,25 6,04 6,09 6,17 6,27 6,33 6,21

10 11,24 10,93 10,54 10,96 11,10 10,59 11,01

15 15,78 16,16 15,88 15,50 15,26 15,34 15,03

25 27,08 26,77 27,64 25,99 25,96 25,51 25,02

50 52,50 51,72 51,05 50,78 50,00 49,29 48,23

100 94,06 93,64 92,41 91,76 91,03 89,90 87,27
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Figura 18 - Variação das concentrações de
carboxiemoglobina (COHb) em função
do tempo entre a preparação da amostra
e a leItura das absorvâncias; Soluções
mantidas em células abertas.
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5.1.8. Estabilidade da carboxiemoglobinemia nas amostras

As concentrações de COHb obtidas em análises diárias das 8

amostras estudadas são mostradas na tabela XVIII. Cada valor de COHb representa

a média de três determinações.

Tabela XVIII - Concentrações de carboxiemoglobina nas alíquotas (a, b e c) de 8
amostras de sangue, determinadas em dias subseqüentes.

carboxiemoglobina (%)
amostra

dias após a colheita
1 2 3 4 7 8

1 a 3,41 3,36 3,26 3,35 3,65 3,53
b 2,91 3,43 3,58 3,72
c 3,57

2 a 2,63 3,01 3,02 2,76 2,72 3,30
b 2,67 2,74 2,74 2,60
c 2,66

3 a 4,54 4,62 4,59 4,73 4,77 4,43
b 4,73 4,68 4,66 4,68

4,72

4 a 0,87 0,94 0,94 0,98 1,16 0,84
b 0,97 1,00 0,92 1,02
c 1,11

5 a 0,99 1,2 1,21 1,21 1,10 1,32
b 1,34 1,25 1,21 1,33
c 1,46

6 a 1,73 1,99 2,10 2,16 2,14 1,95
b 2,09 2,18 1,97 2,26
c 2,11

7 a 1,79 2,10 1,95 2,36 1,91 2,01
b 2,05 2,17 2,02 2,22
c 2,01

8 a 0,85 0,77 0,68 0,84 0,70 0,98
b 0,79 0,78 0,70 0,93
c 0,98
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5.1.9. Influência da matriz biológica

5.1.9.1. Conteúdo hemoglobínico

Os resultados obtidos na determinação da % de carboxiemoglobina

em amostras de sangue preparadas com conteúdo variável de hemoglobina são

mostrados na tabela XIX.

Tabela XIX - Valores de hemoglobina, hematócrito e concentração de
carboxiemoglobina (COHb) em 5 alíquotas de amostras de
sangue preparadas para conteúdo variável de hemoglobina total.

alíquota hemoglobina hematócrito COHb
(g%) (%) (%)

A 22,7 64 1,12

B 19,0 54 1,14

C 14,9 42 1,22

*D 14,8 42 1,06

E 2,8 8 1,16

x 1,14
S 0,06
CV(%) 5,12

(*) teor da amostra obtido sem a alteração da hemoglobinemia
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Os resultados obtidos na determinação da concentração de

carboxiemoglobina e de hemoglobina total após as diferentes diluições de 100 J.LL de

3 amostras de sangue, em volumes variáveis de solução hemolisante, são mostrados

na tabela XX.

Tabela XX - Concentrações de hemoglobina (Hb), em g%, e carboxiemoglobina
(COHb), em %, em soluções obtidas pela diluição de sangue
(100 J.LL) em volumes variáveis de solução hemolisante.

volume de amostra de sangue
solução _

hemolisante 1 2 3
(mL)

Hb COHb Hb COHb Hb COHb

8,0 24,8 1,55 25,4 5,67 25,7 10,6
10,0 19,9 1,35* 20,4 5,59* 20,6 10,0*
12,0 16,6 1,51 17,0 5,56 17,2 10,2
14,0 14,3 1,42 14,6 5,52 14,8 9,7
16,0 12,5 1,31 12,8 5,90 12,9 9,7
18,0 11,1 1,54 11,4 5,52 11,5 9,7
20,0 10,0 1,43 10,2 5,42 10,4 9,6

x 1,44 5,64 9,93
S 0,09 0,19 0,36

CV(%) 6,47 3,43 3,66

(*) teor da amostra obtido sem alteração do teor hemoglobínico
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5.1.9.2. Lipemia

A tabela XXI mostra os valores da concentração de

carboxiemoglobina, hemoglobina, hematócrito e de lipídios totais encontrados nas

amostras de sangue colhidas em jejum e entre uma a duas horas após a refeição.

A tabela XXII mostra o resultado obtido na determinação da

COHb em amostra adicionada de quantidades diferentes de plasma lipêmico.

A figura 19 mostra o espectro de absorção correspondente a

uma amostra colhida em jejum e os da mesma amostra adicionada de 100 a 200 /.LL

de plasma, de amostra colhida após a refeição, do mesmo indivíduo.

Tabela XXI - Teores de lipídios totais, hemoglobina (Hb) e hematócrito (Ht) em
amostras de sangue colhidas em jejum(a) e entre uma e duas
horas após a refeição (b); teores de carboxiemoglobina (COHb)
nas amostras colhidas em jejum.

amostra lipídios Hb Ht COHb
(mg%) (g%) (%) (%)

a 507 17,9 49 4,67
1

b 845 16,6 46

a 507 14,4 41 3,83
2

b 782 13,9 40

a 523 16,1 44 3,17
3

b 815 15,1 42
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Tabela XXII - Concentrações de carboxiemoglobina (COHb) e lipídios totais de
amostras de sangue colhidas em jejum (a) e adicionadas de
100 ~L (b) e 200 ~L (c) de plasma lipêmico.

amostra
lipídios

totais
(mg %)

COHb
(%)

a 507 4,67
1 b 1352 4,70

c 2197 4,88

a 507 3,83
2 b 1287 3,83

c 2071 4,03

3 a 523 3,17
b 1338 3,25
c 2153 3,44

1.0

0.8.

'"·ü 0.6.
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Figura 19 - Espectro da absorção de amostra de
sangue colhida em jejum (a) e após a
adição de quantidades crescentes de
lipídios (b) e (c).
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5.2. Carboxiemoglobinemia em indivíduos expostos ocupacionalmente ao
monóxido de carbono

Os resultados obtidos na determinação da concentração de COHb em

trabalhadores de fornos de fundição de minérios de metais, do subgrupo Ia,

fumantes, são mostrados na tabela XXIII. A tabela XXIV apresenta os resultados

obtidos para os não-fumantes do mesmo grupo.

Tabela XXIII - Concentração de carboxiemoglobina (COHb) em amostras de
sangue de trabalhadores do subgrupogrupo Ia, fumantes,
determinada no início (i) e no final (f) da jornada de trabalho.

idade COHb (%)
.

consumo
amostra (ano) diário de

cigarro i f (f-i)

1 44 2 0,17 0,39 0,22
2 41 20 0,90 0,48 0,42
3 42 5 0,39 0,61 0,22
4 27 20 1,26 0,95 0,31
5 31 20 0,76 1,00 0,24
6 33 20 3,43 1,09 2,34
7 36 20 1,55 1,18 0,37
8 36 20 1,03 1,29 0,26
9 29 10 0,98 1,36 0,38

10 32 6 1,33 1,45 0,12
11 30 17 1,42 1,62 0,20
12 34 20 1,22 1,90 0,68
13 30 20 2,12 2,16 0,04
14 30 13 1,00 2,26 1,26
15 28 10 1,48 2,31 0,83
16 27 15 2,44 2,32 0,88
17 29 io 0,58 2,53 1,95
18 26 40 2,01 2,57 0,56
19 30 7 2,50 2,80 0,30
20 37 60 1,45 3,14 1,69
21 30 20 2,01 3,18 1,17
22 41 30 2,40 3,30 0,90
23 29 20 2,00 3,40 1,40
24 26 15 4,07 3,69 0,38
25 31 20 3,24 4,17 0,93
26 35 20 2,70 4,29 1,59
27 27 13 3,60 4,40 0,80
28 35 20 2,62 4,46 1,84
29 46 20 4,09 5,06 0,97
30 24 15 4,07 5,90 1,83
31 49 20 3,33 5,95 2,64
32 33 30 5,20 6,00 0,80
33 29 20 1,80 6,03 4,24
34 28 20 4,00 7,10 3,10

x 33 19 2,15 2,95 0,78
S 6 10 1,26 1,84 1,20

(*) valor mínimo confiável 0,50%
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Tabela XXIV - Concentração de carboxiemoglobina (COHb) em amostras de
sangue de trabalhadores do grupo Ia, não-fumantes,
determinada após a jornada de trabalho.

amostra

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

x
s

(*) valor mínimo confiável 0,50%

idade COHb*
(ano) (%)

28 0,26
37 0,48
34 0,49
34 0,51
36 0,52
26 0,54
33 0,56
29 0,60
32 0,60
29 0,62
23 0,68
25 0,70
26 0,71
30 0,75
40 0,76
33 0,90
55 0,92
37 1,00
46 1,10
46 2,05
44 2,10
30 2,20
28 5,99

-
34 1,09

8 1,19

Os resultados obtidos na determinação da concentração de

COHb em trabalhadores de fornos de fundição de minérios de metais, do subgrupo

Ib, são mostrados nas tabelas XXV e XXVI, fumantes e não-fumantes,

respectivamente.
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Tabela XXV - Concentração de carboxiemoglobina em amostras de sangue de
trabalhadores do grupo Ib, fumantes, determinada no início (i) e
no final (f) da jornada de trabalho.

área cigarro carboxiemoglobina(%)
de amostra idade

trabalho (ano) consumo marca 1 f (f-i)
diário

fornos

1 33 25 Continental 4,20 4,60 0,40
2 22 20 Carlton 4,22 4,67 1,11
3 50 20 Belmont 5,41 6,50 1,09
4 39 20 Hollywood 4,73 6,70 1,97

vazamento

5 24 5 Continental 1,34 1,03 -0,31
6 35 10 Monterey 3,32 3,31 -0,01
7 45 20 Continental 4,86 4,78 -0,08

x 35 17 4,01 4,51 0,60
S 10 7 1,34 1,93 0,83

Tabela XXVI - Concentração de carboxiemoglobina (COHb) em amostras de
sangue de trabalhadores do grupo Ib, não-fumantes,
determinada no final de jornada de trabalho.

área de idade COHb
trabalho amostra (ano) (%)

fornos
1 43 1,09
2 57 1,11
3 37 1,16
4 42 1,24
5 46 1,26
6 42 1,30
7 48 1,34

vazamento
8 49 0,86
9 32 1,10

10 41 1,10
11 29 1,11
12 42 1,20
13 41 1,23
14 46 1,48

x 43 1,18
S 7 0,15
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As tabelas XXVII e XXVIII, mostram os resultados obtidos

na determinação da concentração de COHb em trabalhadores de fornos de

fundição de minérios de metais do subgrupo Ic, fumantes e não-fumantes,

respectivamente.

Tabela XXVII - Concentração de carboxiemoglobina (COHb) em amostras de
sangue de trabalhadores do subgrupo Ic, fumantes, determinada
no final da jornada de trabalho.

área de cigarro COHb
amostra idade

trabalho (ano) consumo marca (%)
diário

fornos
1 46 4 V 1,59
2 43 3 Minister 2,08
" 27 15 V 2,33.)

4 38 10 Hollywood 2,98
5 57 20 V 4,01
6 44 20 Continental 5,48
7 19 7 Hollywood 5,78
8 33 35 Tropical 5,79
9 46 20 Mustang 6,29

10 58 10 Plaza 7,06
11 36 36 Minister 9,25

vazamento
12 20 3 Plaza 0,57
13 34 1 Plaza 0,70
14 31 1 Hollywood 1,24
15 27 8 V 2,59
16 29 7 Hollywood 2,63
17 36 7 Plaza 2,86
18 41 20 Hollywood 3,08
19 25 7 Plaza 3,36
20 39 7 Belmonte 4,13
21 44 15 Continetal 4,31
22 23 20 Plaza 4,36
23 42 20 Hollywood 4,71
24 45 30 Hollywood 4,87
25 41 20 Continental 4,98
26 36 15 Hollywood 5,03
27 45 20 Hollywood 5,80
28 29 20 Hollywood 6,00
29 32 20 Belmont 7,77
30 28 15 V 8,08

- 37 15 4,32x
S 10 9 2,19

V = variável
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Tabela À'XVIII - Concentração de carboxiemoglobina (COHb) em amostras de
sangue de trabalhadores do subgrupo Ic, não-fumantes,
determinada no final da jornada de trabalho.

área de idade COHb*
trabalho amostra (ano) (%)

fornos 1 42 0,20
2 29 0,25
3 39 0,29
4 35 0,30
5 33 0,31
6 38 0,31
7 40 0,32
8 41 0,34
9 60 0,39
10 30 0,44
11 40 0,51
12 47 0,53
13 29 0,54
14 35 0,68
15 34 1,02
16 40 1,04
17 36 1,18
18 40 1,24
19 36 2,53

vazamento
20 48 0,19
21 43 0,21
22 31 0,28
23 45 0,43
24 43 0,46
25 34 0,61
26 48 0,67
27 31 0,72
28 25 0,74
29 26 0,76
30 28 0,81
31 38 0,81
32 22 0,84
33 29 0,85
34 19 0,87
35 38 0,91
36 27 0,99
37 34 1,06
38 39 1,06
39 34 1,14
40 42 1,53
41 23 2,87
42 27 6,83

-
x 36 0,91
S 8 1,09

(*) Valor mínimo confiável 0,50%
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Os resultados obtidos na determinação da carboximeglobinemia em

indivíduos que trabalham na regulagem de motores de veículos, do grupo 11, são

mostrados nas tabelas XXIX e XXX, respectivamente, para indivíduos fumantes e

não-fumantes.

Tabela XXIX - Concentração de carboxiemoglobina (COHb) em amostras de
sangue de trabalhadores do grupo lI, fumantes, determinada no
final da jornada de trabalho.

cIgarro

idade consumo marca COHb
amostra

(ano) no dia por dia (%)

1 33 1 2 Shelton 2,17
2 19 2 5 Marlboro 2,86

3 25 5 18 Marlboro 4,85
4 26 18 40 Shelton 5,07
5 29 4 6 Carlton 5,12
6 36 6 10 Marlboro 5,22
7 43 1 2 Shelton 5,77
8 34 8 20 Winston 6,09
9 41 4 10 Ritz 6,25
10 26 9 17 Ritz 6,80
11 56 14 15 Leuxer 7,15
12 28 10 20 Belmont 7,45
13 20 8 15 Marlboro 7,53
14 29 7 10 Plaza 7,82
15 27 12 10 Galax 7,84
16 35 12 15 Shelton 7,91
17 23 20 20 Free 7,96
18 37 6 10 Free 8,43
19 24 10 20 Plaza 8,43
20 25 8 10 Marlboro 8,54
21 42 10 20 Hollywood 8,68
22 19 6 8 Hollywood 8,83
23 30 5 10 Minister 8,93
24 22 8 15 Marlboro 9,18
25 42 10 15 Plaza 9,44
26 33 10 20 Hollywood 9,62
27 34 8 25 Hilton 9,88
28 18 9 13 Marlboro 10,95
29 41 10 20 Free 11,99

x 31 8 15 7,48
S 8 4 8 2,22
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Tabela XXX - Concentração de carboxiemoglobina (COHb) em amostras de sangue
de trabalhadores do grupo lI, não-fumantes, determinada no
final da jornada de trabalho.

amostra
idade
(ano)

COHb
(%)

1 44 1,81
2 32 1,97
3 20 2,08
4 26 2,09
5 33 2,18
6 42 2,27
'1 26 2,61I

8 35 2,70
9 40 2,83
10 20 3,02
11 21 3,03
12 20 3,28
13 57 3,37
14 42 3,69
15 20 3,95
16 25 4,12
17 32 4,46
18 29 4,86
19 36 4,92
20 21 5,65
21 37 5,88
22 20 6,67
23 49 6,83
24 43 7,26
25 42 7,32
26 25 7,45
27 40 8,38
28 30 8,61
29 39 8,95
30 18 9,28

x 32 4,72
S 10 2,38

Os resultados na determinação da concentração de COHb em

indivíduos controle, não-expostos ocupacionalmente ao CO, fumantes e não

fumantes são mostrados nas tabelas XXXI e XXXII respectivamente.
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Tabela XXXI - Concentração de carboxiemoglobina (COHb) em amostras de
sangue de indivíduos fumantes do grupo controle.

cigarro

*
idade consumo marca

amostra diário COHb (%)
(ano)

1 13 8 Free 2,35
2 26 14 Hollvwood 2,69
3 22 15 Galáxy 2,78
4 23 11 Hollywood 2,96
5 22 20 Galaxy 3,02
6 24 20 Galaxy 3,64
7 30 8 Carlton 3,65
8 15 15 Marlboro 3,73
9 15 15 Marlboro 4,56

10 29 10 Marlboro 4,72
11 26 15 Galaxy 5,15
12 21 10 Marlboro 5,22
13 26 20 Galaxy 5,22
14 21 12 Marlboro 5,30
15 22 10 Hollvwood 5,75
16 28 20 HollYwood 5,83
17 25 12 Minister 6,83
18 21 10 Marlboro 7,33
19 28 30 Luis XV 8,32

-
x 23 15 4,69
S 5 6 1,67

(*) colhida 6 horas após o início das atividades diárias
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Tabela XXXII - Concentração de carboxiemoglobina (COHb) em amostras de
sangue de indivíduos do grupo controle, não-fumantes.

* ** -
amostra idade COHb amostra idade COHb

(ano) (%) (ano)

1 28 0,10 43 20 0,74
2 42 0,14 44 14 0,75
3 29 0,20 45 25 0,76
4 29 0,20 46 50 0,78
5 18 0,25 47 43 0,81
6 34 0,25 48 23 0,83
7 21 0,29 49 68 0,84
8 25 0,30 50 50 0,85
9 23 0,31 51 50 0,85

10 33 0,32 52 21 0,87
11 37 0,34 53 42 0,89
12 49 0,34 54 23 0,94
13 22 0,35 55 20 ·0,94
14 20 0,37 56 67 0,95
15 58 0,38 57 33 0,96
16 12 0,40 58 22 1,02
17 24 0,42 59 32 1,04
18 36 0,45 60 28 1,04
19 19 0,47 61 21 1,04
20 32 0,49 62 64 1,06
21 30 0,49 63 31 1,27
22 33 0,51 64 41 1,38
23 53 0,52 65 24 1,40
24 20 0,53 66 38 1,50
25 24 0,53 67 13 1,52
26 24 0,53 68 63 1,68
27 42 0,54 69 15 1,69
28 26 0,55 70 20 1,69
29 59 0,56 71 20 1,71
30 22 0,59 72 20 1,72
31 21 0,61 73 67 1,73
32 25 0,62 74 23 1;73
33 64 0,63 75 43 1,73
34 60 0,64 76 55 1,77
35 13 0,65 77 34 1,92
36 30 0,65 78 70 2,04
37 26 0,65 79 27 2,28
38 70 0,65 80 21 2,80
39 38 0,65
40 29 0,65
41 53 0,70 x 34 0,86
42 30 0,72 S 16 0,56

(*) colhida em horário variável
(**) Valor mínimo confiável 0,50%

A figura 20 mostra a distribuição percentual da concentração de

carboxiemoglobina em trabalhadores dos grupos: controle, Ia, Ic e 11, fumantes e

não-fumantes.
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6. DISCUSSÃO

. A otimização de um procedimento analítico com vistas à

determinação de carboxiemoglobina em indivíduos expostos ocupacionalmente ao

CO constitui o objetivo precípuo deste trabalho.

Para tanto, na revisão bibliográfica do assunto, foram selecionadas

técnicas analíticas compatíveis que apresentassem sensibilidade, precisão e

exatidão, além de simplicidade e aplicabilidade a grande número de amostras.

A determinação direta da carboxiemoglobinemia por

espectrofotometria20.29.43.53.140.l42.l58 apresenta vantagens sobre as indiretas 38,41,49,92,133

(quantificação por cromatografia gasosa do monóxido de carbono liberado da

COHb) quanto ao aspecto de custo e complexidade dos equipamentos requeridos.

e-

Os métodos espectrofotométricos que utilizam a região Sare! do

espectro visível (390 a 440 nm)20,29.l40.l42.158,177 apresentam maior sensibilidade que·

os preconizados por alguns autores com leituras na faixa de 480 a 580 nm43.53,56.99,150.

A figura 21 reproduz o espectro de dois pigmentos hemoglobínicos mostrando a

maior absorção na região Sare!.

~ ] ti Hb'ed I '::[ I~ COHb

u 0.84 li II j .14

~ /(1
C I/Io 0.56 '/ \\ ~ 0.76
li //
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Figura 21 - Espectro de absorção de 3 soluções com
concentrações diferentes de
carboxiemoglobina (COHb) e
hemoglobina reduzida (Hbred).
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Dentre os métodos que utilizam esta região do espectro, foi

selecionado para este estudo o de BEUTLER & WESTzO por não requerer a

saturação de cada amostra de sangue com oxigênio e com monóxido de carbono e

pela particularidade de usar fatores de calibração do espectrofotômetro.

Neste método, a seqüência analítica é simples, podendo ser entendida

como duas diluições subseqüentes. A concentração de carboxiemoglobina é

calculada pela razão das absorvâncias da amostra diluída em 420 e 432 nm, e pelos

fatores que correlacionam as absorvâncias molares da hemoglobina reduzida e da

carboxiemoglobina nos dois comprimentos de o.nda.

o método de BEUTLER & WEST20
, fundamentado no de

RODKEY et al. IS8
, foi introduzido no procedimento analítico o tamponamento do

meio (pH =6,85), o que torna desnecessário o resguardo das amostras do contato

com o ar e estabiliza a relação das absorvâncias (AR) por até uma hora.

Neste trabalho, a exposição da amostra de sangue ao ar ambiente foi

evitada apenas no período compreendido entre a colheita e a análise. Tanto na

obtenção como na conservação das amostras foi utilizado um tubo para colheita a

vácuo contendo heparina sódica como anticoagulante, conforme preconiza a

maioria dos autores 6.20.Z9.36,41.4353.56.67.96.99.136.1~0.1S0.186.Z15.O sal dissódico do ácido

etilenodiaminotetracético (EDTA-Naz) também tem sido recomendado como

anticoagulante 4.33,100.168. A amostra deve ser mantida sob refrigeração entre 4 e 8°C.

Na otimização do método, dois aspectos merecem ser destacados: a

avaliação do desempenho do aparelho e a qualidade do reagente redutor, o

ditionito.

A exatidão do comprimento de onda é importante na obtenção de

resultados confiáveis, especialmente em análises que não utilizam padrões do

cromóforo, como ocorre na quantificação da carboxiemoglobina.

"Y

\/

Um dos métodos de avaliação da exatidão do comprimento de onda, \'

ou seja, a verificação da concordância entre o valor do comprimento de onda

assinalado na escala seletora e o da energia radiante proporcionada pelo seletor da

faixa espectral, é a determinação do ponto isosbéstico. Este representa o

comprimento de onda no qual as duas substâncias convertíveis entre si têm a mesma

absorvância95
•
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Os pontos isosbésticos devem ser próximos aos comprimentos de

onda requeridos pelo método em questão. Assim, este foi determinado em 445 nm

usando soluções de dicromato em meio ácido e básico. O valor obtido atestou bom

desempenho nos aparelhos usados. GÜNTER95 sugere o uso de derivados

hemoglobínicos para este fim podendo ser usado o par oxiemoglobina e

carboxiemoglobina, com pontos isosbésticos em 421 e 449 nm.

Corno a resolução do espectro de absorção pode ser influenciada pela

largura da fenda e pela velocidade de varredura da faixa de comprimento de

onda77.140, estes parâmetros foram fixados para cada espectrofotômetro.

A velocidade de varredura automática usada no aparelho da marca

Beckman, modelo DU-70, com sistema de leitura da absorvância monofeixe, foi de

1200 nm/min e a largura da fenda do monocromador de 2 nm. Para o

espectrofotômetro da marca Intralab, modelo DMS-80, duplo feixe, e sem acessório

para varredura automática, a largura da fenda usada também foi de 2 nm. As

leituras obtidas foram mais estáveis por ser de duplo feixe.

Por este motivo, as determinações de COHb necessárias à otimização

e à aplicação do método forma feitas no espectroftômetro de duplo feixe.

Outro aspecto a ser considerado é a qualidade do agente redutor 

ditionito - que requer condições de armazenamento especiais. Em contato com o ar

e, mais rapidamente quando em solução, o ditionito oxida-se a bissulfito e

bissulfato perdendo a sua capacidade redutora:

Na2S20.. + H20 ~ NaHS02 + NaHSOJ

NaHS02 + 2 H20 ~ NaHS0
4

+ 4 H+

O bissulfito de sódio, NaHS04 é ineficaz corno agente redutor e pode

ser rapidamente formado se o ditionito em pó (seco) for exposto ao ar úmido:

Na2S20 4 + H20 + 2/3 02 ~ 2 NaHSO..

A concentração e a qualidade do ditionito têm, assim, papel crítico na

análise das amostras de sangué°,51.107,142. Por isso, foi adotada a seguinte conduta:
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- manter o ditionito em recipiente fechado e em dessecador;

- durante o preparo da solução redutora o sal deve ser exposto o menor
tempo possível ao ar ambiente;

- pesar exatamente o sal e dissolvê-lo imediatamente, no momento do
seu uso;

- diminuir ao máximo o volume de ar no recipiente contendo a solução
redutora (capacidade do recipiente igual ao volume de solução).

A qualidade do ditionito pode ser testada pela adição de 25mg de

o-dinitrobenzeno a 10 mL de solução de hidróxido de potássio 5% em metanol; a

esta mistura adicionar 25 mg de ditionito. A solução deve apresentar imediatamente

forte coloração violeta. Se o NazSz0 4
não for de boa qualidade, a reação não se

verifica ou a coloração formada é fraca 142
.

Na otimização do método, o procedimento analítico proposto por

BEUTLER & WESTzo, foi mantido sem alterações. Entretanto, na determinação

dos fatores de calibração dos espectrofotômetros foram introduzidas modificações

que permitiram obtenção de resultados satisfatórios.

A determinação dos fatores requer soluções com 100% de COHb e

100% de Hbred. Na preparação destas, encontram-se na literatura, basicamente, a

técnica de borbulhamento dos gases em soluções de hemoglobina 20.43,95.142 e a da

saturação pelo contato dos gases com a solução de Hb, usando tonômetro, seringa
ou outros recipientes41 .56.140.186.

A opção, neste trabalho, pelo uso da primeira técnica deu-se, pela

intenção de se estabelecer um método adequado às condições da maioria dos

laboratórios em nosso país e pela dificuldade de se medir volumes de gases.

A amostra de sangue usada na preparação das duas soluções

saturadas deve ser escolhida com determinados critérios: ser de indivíduo não

fumante, facilitando assim a preparação da solução 100% 02Hb e não apresentar

metaemoglobinemia maior que 1% ou outros derivados da Hb, que não se ligam ao

CO, cuja presença impede a formação de COHb 4,92. Foi tido o cuidado de

determinar a metaemoglobina nas amostras utilizadas com tal finalidade pelo

método de HEGESH et al.90
, obtendo-se o valor médio de 0,51 %.

A preparação das soluções de 100% de Hbred ou de 100% de COHb é
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feita de maneira similar, diferindo apenas nos tempos de borbulhamento dos gases,

monóxido de carbono ou oxigênio, que foram definidos pela estabilidade das

concentrações obtidas em tempos crescentes de borbulhamento.

Para se estabelecer o tempo mínimo de borbulhamento do gás, que

permita preparar com certa confiança a solução de hemoglobina saturada, é

importante lembrar que ele varia com as condições disponíveis, tais como, o tipo de

aparelhagem usado no borbulhamento, o fluxo, a natureza e a pureza do gás e a

quantidade de hemoglobina a ser saturada.

° tempo de 15 min, estabelecido para a preparação da solução 100%

de 0zHb, é válido para o uso de oxigênio medicinal, proveniente de cilindro de gás

comprimido, e de um borbulhador que permita fluxo aproximado de 50 mL/min

(tabela VIII). ° tempo de 3 minutos de CO proveniente de cilindro de gás

comprimido foi estabelecido nas mesmas condições (tabela VII).

BEUTLER & WESTzO recomendam os tempos de 30 minutos de CO 1
na preparação de 100% de COHb, sem definir a procedência do gás, e de 2 horas de

ar para a obtenção da solução 100% 0zHb, usando 2,0 mL de hemolisado contidos

em balões volumétricos de 25,0 mL. A substituição desta técnica pelo

borbulhamento em maior volume num tubo de ensaio permitiu maior exatidão na

preparação das soluções saturadas.

A necessidade da calibração dos balões volumétricos de 25,0 mL,

usados nesta etapa, foi constatada pela variação nos volumes reais encontrados, de

23,0 a 26,0 mL.

As soluções, cujas absorvâncias são usadas na determinação dos x

fatores (descrita em 4.1.2.2.) devem apresentar o mesmo conteúdo hemoglobínico,

pois nos cálculos usa-se a relação de absorvâncias e não de absortividades.

Isoladamente , o cálculo do FI não é afetado por relacionar as absorvâncias da

mesma solução em dois comprimentos de onda, o que não ocorre no cálculo de F2 e

F3.

A preparação das soluções com 100% COHb e 100% Hbred e a leitura

das suas absorvâncias podem ser consideradas as etapas de maior influência na

exatidão do método.

Conhecendo-se o custo elevado do cilindro de CO (grau de pureza
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99,99%) e a dificuldade em obtê-lo, foi estudada a possibilidade do uso do CO

produzido por reação química.

A determinação do tempo de borbulhamento adequado foi conduzida

de maneira similar à usada para o gás proveniente de cilindro, com variações

decorrentes da dificuldade de se controlar o seu fluxo, devido à inconstância na suá

geração e a incerteza da sua pureza. A liberação do gás em menor fluxo,

comparativamente ao do cilindro, não permitiu o uso do borbulhador.

Para se estabelecer o tempo de borbulhamento adequado do gás

gerado foram estudadas várias séries com diferentes tempos de borbulhamento

como mostra a tabela IX. Pelos resultados obtidos na primeira série pode-se

concluir que, se houve diminuição da produção de monóxido de carbono no final da

reação, esta foi compensada pelo aumento do tempo de borbulhamento e que os 5

minutos iniciais não foram suficientes para a saturação da solução.

Na segunda série o tempo total da reação foi menor, permitindo

apenas o uso de 3 alíquotas de hemolisado; os primeiros 10 minutos foram

suficientes para a saturação da Hb assim como os tempos subseqüentes. Nas séries

seguintes, procurou-se manter os tempos de borbulhamento seqüenciais iguais, para

avaliar se a produção de CO seria constante até o final da reação e em quantidade

suficiente para saturar a solução de hemoglobina.

Analisando-se os resultados obtidos nas cinco séries, pode-se

estabelecer que, excluindo-se os 5 minutos iniciais de produção de CO, cada um dos

15 minutos seguintes é suficiente para a obtenção da solução saturada de COHb. Os

primeiros cinco minutos foram excluídos pela inconstância da coloração do

hemolisado, pelos baixos teores de COHb encontrados, e pelo fato do

borbulhamento inicial não ser apenas do CO gerado mas também do ar contido no

kitassato.

Na repetição das reações, observou-se que quando o gotejamento

inicial do ácido era lento a primeira alíquota da seqüência apresentava coloração

esperada (vermelho-cereja). Se a quantidade de ácido adicionada fosse maior,

ocorria borbulhamento intenso e o hemolisado tornava-se enegrecido. Esta

alíquota, submetida a maior tempo de borbulhamento, não atingia o teor de 100%

de COHb. Possivelmente deve ter ocorrido a formação de sulfaemoglobina,

composto de coloração verde que se combina com o CO formando a

carboxisulfaemoglobina (COSHb) 21.57,139.
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° rendimento da reação de geração de CO pode ser aumentado pela

adição de esferas de vidro ao formiato de sódio que dificultam a formação da crosta

de sulfato de sódio e facilitam a homogeneização por agitação manual do kitassato.

Na preparação das soluções saturadas de COHb e de Hbred ocorre

também a dissolução dos gases no líquido. A fração dissolvida deve ser removida

por impossibilitar a preparação de concentrações variáveis de COHb e para evitar a

contribuição da absortividade molar do gás na medida das absorvâncias.

A ação redutora do ditionito sobre o 0z dissolvido e a redução da

0zHb a Hbred eliminam esta interferência na solução com 100% de 0zHb.

Entretanto, o CO permanece dissolvido na solução 100% de COHb.

Assim sendo, foi borbulhado o nitrogênio para remover os gases

dissolvidos nas soluções saturadas. O tempo de borbulhamento foi determinado

pela comparação entre as % de COHb encontradas e a concentração esperada de

50%. ° tempo adequado foi de 2,5 minutos (tabela X); que foi adotado, também,

para a solução 100% de 0zHb.

Os tempos de borbulhamento de CO, 0z e Nz devem ser

determinados se forem usadas outras condições laboratoriais devido à influência de

uma série de fatores, mencionados anteriormente.

Após a diluição da solução de 0zHb com a solução redutora deve-se

respeitar o tempo de 10 minutos para que ocorra a redução total, uma vez que os

espectros de absorção da 0zHb e da COHb são parcialmente coincidentes. A não

observância desta conduta leva a uma superestimação do valor de COHb.

° cálculo dos fatores de calibração do espectrofotômetro pode ser ;X

feito, indiferentemente, pelas razões das médias ou pela média das razões das

absorvâncias. Embora não seja usado o valor de AR das soluções saturadas para

este cálculo, é importante conhecê-lo e relacioná-lo à saturação de

carboxiemoglobina.

É importante salientar que uma solução de COHb com malOr ""

absorvância em 420 nrn, não apresenta, necessariamente, maior teor de COHb

podendo estar refletindo, somente, o maior conteúdo hemoglobínico.
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A figura 22 denota que os espectros das soluções com 50 e 60% de

COHb não apresentam correlação direta entre a % de COHb e absorvância.
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Figura 22 - Espectro de absorção de soluções com
diferentes concentrações de
carboxiemoglobina (1,5,15,30,50,60,80 e
100% de COHb)

A determinação dos fatores de calibração não precisa ser realizada

simultaneamente à análise das amostras de sangue. Entretanto, de acordo com

nossa experiência, deverá ser repetida após uma revisão técnica ou sempre que o

aparelho for demovido.

Resumidamente, nas etapas que envolvem a determinação dos

fatores de calibração é importante ressaltar:

- a interferência dos diferentes pigmentos hemoglobínicos presentes na
amostra na preparação das soluções 100% de COHb e 100% de
Hbred.,

- a presença de CO dissolvido na solução 100% de COHb;

- a diminuição da exatidão causada pela diferença de conteúdo
hemoglobínico entre as soluções 100% de COHb e 100% Hb red

;
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- a possível alteração da coloração do hemolisado quando se usa o CO
gerado por reação química para a preparação da solução 100% de
COHb.

O estudo da exatidão deste método espectrofotométrico foi limitado

pela indisponibilidade de soluções-padrão de referência de COHb e de OzHb. Para

contornar a limitação, os teores de carboxiemoglobina, obtidos nas soluções

saturadas, foram calculados com os fatores de calibração do espectrofotômetro por

nós determinados e cotejados aos calculados com os fatores teóricos indicados na

literatura, determinados pelas absortividades molares dos pigmentos158

(tabelas VII e VIII). A concordância entre eles permite estabelecer a exatidão do

método como adequada.

Para se estudar a linearidade de um método espectrofotométrico, com

leitura da absorvância em apenas um comprimento de onda, determina-se a curva

de calibração relacionando a concentração da substância e as absorvâncias

respectivas.

Seguindo este raciocínio, a linearidade no presente método seria

obtida pela correlação entre as concentrações de COHb e as razões das

absorvâncias. A figura 17-B mostra que esta não é linear, pois se comporta de

maneira diferente para baixas e altas concentrações. Pequena variação num valor

baixo de AR (baixas concentrações de COHb), causa uma variação relativamente

maior no resultado da % de COHb do que a ocasionada por variações similares em

valor elevado de AR (altas concentração de COHb).

Por outro lado, observa-se .correlação linear entre os valores

esperados e os encontrados na faixa de O a 100% de COHb (figura 17-A). Na

preparação das diferentes concentrações de COHb, a supressão da etapa de

borbulhamento de Nz compromete acentuadamente esta correlação nas soluções

com baixos teores de COHb, como ilustra a figura 23. Neste estudo as leituras de

absorvância das soluções, inclusive a com 100% de com,. foram realizadas 10

minutos após a adição do agente redutor, de modo similar à técnica aplicada às

amostras autênticas.

A precisão do método mostra comportamento variável em função da

concentração apresentando coeficientes de variação (CV) inversamente

proporcionais às concentrações de COHb. Os desvios-padrão obtidos neste estudo

mostram que a dispersão dos resultados é independente da concentração de COHb

(tabela XIV).
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Figura 23 - Correlação entre as % de
carboxiemoglobina (COHb) obtidas
experimentalmente, com ( • ) e sem ( • ) o
deslocamento do CO dissolvido na
solução saturada de COHb.

Estes dados permitem fixar o valor mínimo confiável do método em

0,50 % de COHb. Dos 349 resultados de carboxiemoglobinemia obtidos, em 155

amostras de fumantes apenas 4 (2,6%) foram inferiores à concentração mínima

confiável; nas 189 amostras de não-fumantes este valor foi de 39 (20,6%) sendo 20

pertencentes ao grupo controle e 15 ao subgrupo Ic, que foi o único grupo que não

apresentou diferença estatisticamente significativa quando comparada ao grupo

controle.

O estudo da influência de cada uma das etapas de diluição (hemólise

e redução) na precisão do método mostrou que a variação do resultado é quase que

exclusivamente determinada pela primeira diluição (tabela XV). Isto se deve,

provavelmente, à variação na pipetagem de pequeno volume de sangue.

Na tentativa de diminuir o tempo dispendido na análise de cada

amostra, foi avaliada a substituição do uso de pipetas comuns por automáticas e

repipetadores. A utilização da pipetagem automática aumentou a desenvoltura da

técnica sem prejudicar a precisão do método, como demonstram os coeficientes de

variação observados na tabela XVI.

Nos métodos espectrofotométricos é importante investigar a

estabilidade do cromógeno na solução final de leitura para que a exatidão e a
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precisão do método não sejam comprometidas.

o presente estudo mostrou que as soluções são estáveis durante o

período de uma hora, após a sua preparação, concordando com o reportado por

BEUTLER & WEST, como se pode ver na figura 18.

A possibilidade da perda de CO durante o período de conservação da

amostra após a colheita, motivou o estudo da estabilidade da carboxiemoglobina na

mesma, para se conhecer a necessidade da urgência no prosseguimento do processo

analítico e, portanto, da sua viabilidade prática.

A estabilidade foi avaliada comparando-se os resultados da análise

de 3 amostras, obtidas pelo sistema de colheita múltipla, a vácuo (mesma punção

venosa). A colheita das 3 amostras permite contornar a influência do contato da

amostra com o ar que ocorre inevitavelmente quando a mesma é analisada

diariamente.

Para a análise dos valores obtidos neste estudo (tabela XVIII) foi

aplicado o TESTE F175 em dois grupos de resultados: (i) os obtidos nas amostras

mantidas em vácuo; (ii) a todos os resultados de todas as amostras. A análise de

variância das médias diárias permite concluir, ao nível de significância de 99%, que

os grupos não são estatisticamente diferentes . Desta forma a amostra pode ser

considerada estável por até 8 dias.

Dada a possibilidade dos constituintes da matriz biológica atuarem

como interferentes na determinação espectrofotométrica21, foram realizados ensaios

para avaliar a influência de alguns deles.

O estudo da influência do conteúdo hemoglobínico foi conduzido em

em dois ensaios. No primeiro, pela determinação da carboxiemoglobina em

alíquotas de uma amostra, variando-se a sua hemoglobinemia numa faixa que

extrapola os valores considerados normais, que é de 12 a 17%. O coeficiente de

variação dos resultados obtidos (tabela XIX) foi de 5,12% para um valor médio de

1,14% de COHb, o que é similar ao encontrado para este teor, conforme o estudo

da precisão do método (tabela XIV).

O segundo ensaio foi realizado para ampliar este estudo a

concentrações maiores de COHb. Os resultados do primeiro estudo permitiram

estreitar a faixa de concentração de hemoglobina a ser estudada. A preparação de
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concentrações de hemoglobina mais próximas entre si, requeriu portanto, outro

procedimento de diluição. O coeficiente de variação dos resultados obtidos para a

concentração próxima a 1% foi concordante com o estudo anterior, porém, para

concentrações maiores, os coeficientes de variação apesar de aumentados (tabela

XX), não comprometem a precisão do método

A comparação dos valores de COHb obtidos com o valor da amostra,

sem a variável concentração de Hb, permite concluir que em ambos os estudos o

teor de hemoglobina não interfere na quantificação da carboxiemoglobina.

Outro aspecto considerado foi a possível influência da opalescência

das amostras nas leituras das absorvâncias. Este fato, aliado à recomendação de que

a amostra seja colhida no final da jornada de trabalhos, assume importância

relevante dada a possibilidade da colheita da amostra ser realizada no período

pós-prandial, dependendo do turno de trabalho.

Foram colhidas amostras de um mesmo indivíduo, fumante, em jejum

e após a refeição . O teor de lipídios nas amostras do período pós-prandial

duplicou em relação às colhidas em jejum. Por não ser possível comparar

diretamente a carboxiemoglobinemia entre as amostras do mesmo indivíduo, o soro

lipêmico foi adicionado à amostra do mesmo indivíduo em jejum, triplicando e até

quadruplicando a lipemia.

Os teores iniciais de COHb não se alteraram na triplicação da

quantidade de lipídios e apresentaram um aumento de 6% quando esta foi

quadruplicada (tabela XXII). Tais resultados mostram que a amostra colhida no

período pós-prandial não influencia significativamente a determinação da COHb.

Após serem criteriosamente estabelecidas as várias etapas do método

e dispor-se do procedimento .analítico otimizado, foi determinada a

carboxiemoglobinemia em indivíduos expostos ocupacionalmente ao monóxido de

carbono, subdivididos em grupos e subgrupos de acordo com o tipo e local de

trabalho.

A colheita das amostras foi realizada preferencialmente no final da

jornada de trabalho, conforme preconiza a AMERICAN CONFERENCE OF

GOVERNAMENTAL INDUSTRIAL HYQIENISTS (ACGIH)s. Dos indivíduos fumantes dos

subgrupos Ia e Ib foram colhidas, também, amostras no início da jornada. Para

auxiliar a interpretação dos resultados, foi incluído o estudo em um grupo controle,

constituído de indivíduos não-expostos ocupacionalmente ao CO.
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Os trabalhadores de todos os grupos pertenciam ao turno diurno com

jornada de trabalho de 8 horas diárias; executavam as tarefas com esforço físico de

leve a moderado e nenhum deles usava equipamento de proteção respiratória.

A influência considerável do hábito de fumar na

carboxiemoglobinemia torna necessário subdividir a população estudada em

fumantes e não-fumantes.

Os teores médios de COHb para os grupos estudados, fumantes e

não-fumantes, foram muito próximos das respectivas medianas, o que condiz com

a distribuição das freqüências dos resultados. A mediana é mais representativa do

grupo de resultados quando a distribuição não é normal, ou seja, um ou poucos

valores discrepantes da média da população podem deslocar significativamente o
valor médioI53.198.

A tabela XXXIII mostra a mediana e os valores médios da COHb

obtidos. A distribuição da freqüência dos indivíduos de cada grupo em função dos

teores de COHb está representada na figura 20. O subgrupo I
b

não foi representado

por ser pequeno o número de amostras.

As comparações entre os resultados da carboxiemoglobinemia nos

diferentes grupos estudados foram submetidas à análise estatística. Na escolha da

prova estatística para a tomada de decisão sobre determinada hipótese, é

fundamental que se considere o poder de eficiência da prova e a adequabilidade ao
tipo e número de dados obtidosI9,153,175,198.

Formuladas as hipóteses Ho (de nulidade) e H I (a alternativa), o

estudo estatístico conduz à aceitação de uma delas, levando à conclusão de

igualdade ou não entre os grupos. Por exemplo:

"o grupo controle = grupo exposto

"I grupo controle ~ grupo exposto

ou

"o grupo fumante = grupo não-fumante

"I grupo fumante # grupo não-fumante
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Tabela XXXIII - Medianas e médias (x) dos teores de carboxiemoglobinemia
obtidos em fumantes e não-fumantes nos grupos expostos ou não
ocupacionalmente ao monóxido de carbono (CO).

grupo fumante não-fumante

n mediana x (intervalo) n mediana X(intervalo)

controle 19 4,72 4,69 (2,35 a 8,32)a 80 0,68 0,86 (0,10 a 2,80)a

exposto

Ia 34 2,57 2,95 (0,39 a 7,1O)a 23 0,70 1,09 (0,26 a 5,99)a
34 2,01 2,15 (0,17 a 5,20)b

lb 7 4,67 4,51 (1,03 a 6,70)~ 14 1,18 1,18 (0,86 a 1,44)a
7 4,22 4,01 (1,34 a 5,41)

lc 30 4,34 4,32 (0,57 a 9,25)a 42 0,70 0,91 (0,19 a 6,83)a

II 29 7,84 7,48 (2,17 a 11,99)a 30 4,04 4,72 (1,81 a 9,28)a

(a) colheita da amostra no final da jornada de trabalho
(b) colheita da amostra no início da jornada de trabalho
n = número de amostras

Desta forma, quando Ho é rejeitada diz-se que a diferença entre os

grupos foi estatisticamente significativa. O poder de eficiência de uma prova

estatística é, portanto, a probabilidade de rejeitar Ho quando Ho é realmente
falsa19.

Os testes não-paramétricos para amostras independentes são os mais

adequados ao tipo de resultados por nós obtidos. As afirmações decorrentes das

provas não-paramétricas são independentes da forma de distribuição da população

da qual se extraiu a amostra aleatória. Além disso, estas provas, permitem a

comparação entre grupos com número de amostras diferentes e/ou pequenos. São

testes de significância livres do tipo da distribuição l26•175•

Sendo assim, formuladas as hipóteses de nulidade e a alternativa e

escolhida a prova adequada, a etapa seguinte consiste em especificar o nível de

significância. Escolheu-se o de 0,05, valor comumente usado em resultados de

análise química que aceita em cada 20 determinações uma com erro analítico19
•
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Em outras palavras, pode-se decidir se as diferenças encontradas

entre os resultados da determinação da COHb são decorrentes apenas de erros

experimentais ou da exposição ao monóxido de carbono.

A comparação da carboxiemoglobinemia entre fumantes e

não-fumantes de cada grupo, avaliada pelo teste não-paramétrico de Kolmogorov

Smirnov ao nível de significância de 95% (cr=0,05), apresentou diferença

significativa em todos os grupos (tabela XXXIV). Quando o valor do parâmetro

estatístico D t d supera o valor D\, 't' a hipótese de nulidade é reJ'eitada. Nestaencon ra o Iml e

comparação foram usados apenas os resultados obtidos no final da jornada de

trabalho.

Tabela XXXIV - Parâmetros estatísticos (D) do teste de Kolmogorov-Smirnov
obtidos na comparação entre a carboxiemoglobinemia entre fumantes e
não-fumantes dos grupos expostos e controle.

parâmetro estatístico (D)
grupo

controle

exposto

I a

I -b

I c

11

(*) diferença significativa (cr = 0,05)

D\, ,Imite

0,35

0,37

0,63

0,33

0,35

Dencontrado

096',

0,62'

0,86'

0,80'

0,53'

Considerando-se Ho como a igualdade entre a

carboxiemoglobinemia, em fumantes e nãQ-fumantes, a sua rejeição significa que

os grupos comparados são diferentes em função do hábito de fumar.

Na tentativa de se avaliar apenas a exposição ao CO do ambiente de

trabalho, foi solicitado aos indivíduos do primeiro grupo avaliado (subgrupo Ia) que

não fumassem no período de trabalho no dia da amostragem, sendo esta realizada

no início (i) e no final (f) da jornada.

Em alguns casos, a diferença entre os resultados obtidos nas amostras

(f - i) foi negativa, o que provavelmente se deve a que estes indivíduos, estando
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expostos a níveis muito baixos de CO e não tendo fumado durante a jornada de

trabalho, passassem a eliminar o xenobiótico (tabela XXV). Resultados negativos

também foram encontrados nos indivíduos do subgrupo I
b

(tabela XXVII).

Para tentar correlacionar o hábito de fumar na

carboxiemoglobinemia, foi questionado aos trabalhadores a marca e o número

médio de cigarros fumados por dia. Pelos resultados obtidos no grupo controle e nos

grupos I e 11 pode-se concluir que não houve correlação direta entre as % de

COHb e o número de cigarros consumidos pelos indivíduos (figura 24). Este fato,

também confirmado por vários autores 7,32.88.92.173, está relacionado às características

próprias de cada indivíduo no ato de fumar, como freqüência, duração e

profundidade da tragada, além das diferenças na composição do cigarro entre as

marcas.
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Figura 24- Correlação entre a
carboxiemoglobinemia (%COHb) e o
número médio de cigarros consumidos
por dia, em fumantes do grupo controle e
expostos ocupacionalmente ao CO
(grupos I e 11).
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o número de cigarros consumidos por dia, obtido por resposta verbal

do indivíduo, é geralmente calculado pela média de cigarros consumidos por

semana, apresentando portanto a tendência ao arredondamento para 5, 10, 15 ou 20

cigarros. Na tentativa de se obter informações mais precisas, foi também

questionado aos trabalhadores do grupo II quantos cigarros eles tinham fumado

naquele dia, até o momento da colheita da amostra de sangue.

Mesmo assim, considerando a resposta mais exata por ser obtida pela

memorização do ocorrido no dia, não foi encontrada correlação significativa entre

este hábito e a carboxiemoglobinemia (figura 25).
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Figura 25 - Correlação entre a
carboxiemoglobinemia (%COHb) e o
número médio de cigarros consumidos
no dia (consumo até o momento da
colheita da amostra), em fumantes
expostos ocupacionalmente ao monóxido
de carbono (grupo lI).

o teste não-paramétrico de Kolmogorov-Sinirnov foi aplicado

também na comparação entre os indivíduos expostos e os do grupo controle,

tomando-se inicialmente os grupos como um todo e, em seguida, distinguindo os

fumantes de não-fumantes (tabela XXXV).
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Tabela XXXV - Parâmetros estatísticos (O) do teste de Kolmogorov-Smirnov
obtidos na comparação entre a carboxiemoglobinemia em indivíduos do
grupo controle e dos grupos expostos (Ia,b,c e 11)

parâmetro estatístico (O)
comparação

fumantes e não-fumantes

controle x I
controle x la
controle x I

b

controle x It

fumantes

controle x I
controle x la
controle x I

b

controle x It

não-fumantes

controle x I
controle x la
controle x I

b

controle x It

(*) diferença significativa (a= 0,05)

OI' .Imite

0,23
0,33
0,21
0,22

0,39
0,60
0,40
0,40

0,32
0,39
0,26
0,29

Oencontrado

024·
0'53·,
0,18
0,74·

0,35
0,18
0,14
0,60·

0,13
064·,
0,03
0,89·

Sem a distinção do hábito de fumar, a diferença foi estatisticamente

significativa para todos os grupos, exceto no subgrupo Ic, o que se deve,

provavelmente, aos baixos teores de COHb deste subgrupo.

Com a distinção entre fumantes e não-fumantes, observa-se que as

diferenças em relação aos respectivos grupos controles foram significativas para os

grupos 11 (fumantes e não-fumantes) e subgrupo Ih (não-fumantes), indicando

que nestes grupos houve exposição ocupacional significativa ao CO.

A comparação entre as diferenças dos parâmetros Dencontrado-Dlimite

no grupo 11 mostra uma diferença maior para os não-fumantes, pelo fato da

carboxiemoglobinemia em fumantes já estar em nível superior à dos não-fumantes

antes da exposição ocupacional.

Desta forma, para o uso da carboxiemoglobinemia como indicador
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biológico de exposição ao CO há necessidade de se distinguir fumantes de

não-fumantes, sem o que a interpretação dos níveis encontrados poderá ser

errônea.

A legislação vigente no Brasil27 estabelece para a exposição ao CO o

Limite de Tolerância Biológico (LTB) para a carboxiemoglobinemia em 5% para

indivíduos não-fumantes.

Considerando-se os não-fumantes, nenhum do grupo controle

(n=80) apresentou teores superiores ao LTB, enquanto que, em todos os grupos

expostos, 13 apresentaram valores superiores, o que representa 12% do total dos

indivíduos (n= 109) e 37% dos do grupo II (n=30).

O incremento da carboxiemoglobinemia durante a exposição

ocupacional, obtida pela diferença entre os valores das amostras colhidas no final e

no início da jornada (subgrupo Ia e Ib) não superou o valor de 5% em nenhum dos

trabalhadores (n =41).

Considerando o padrão de segurança de 5% de COHb pode-se

inferir aos fumantes maior probabilidade de apresentar efeitos nocivos devido à

exposição ocupacional ao CO. Na população estudada de fumantes obteve-se, em

% de resultados superiores a 5% , em cada grupo, o seguinte quadro:

grupo controle
(n= 19)

grupo exposto

Ia (n=34)
Ih (n=7)
Ic (n=30)
11 (n=29)

5%

18%
30%
37%
93%

Estes resultados são de importância na avaliação da condição de

saúde do trabalhador, que deve ser vista como um todo, independentemente de

fonte de exposição ao xenobiótico, e não devem ser negligenciados, mesmo que o

valor de até 6,5% seja tido pela Legislação Brasileira como valor normal para

fumantes.

Não sendo possível realizar a monitorização ambiental, o

conhecimento dos processos industriais e o detalhamento das operações auxiliaram



102

o reconhecimento da exposição dos trabalhadores ao monóxido de carbono.

Teve-se acesso aos resultados de avaliação ambiental (pelo uso de

tubos detectores por colorimetria) realizada em período não coincidente ao dia da

amostragem do sangue em dois locais. Em um deles (subgrupo Ia) os resultados

correspondem à avaliação de 5 dias consecutivos, em 15 locais diferentes, 3 a 4

vezes por dia, fornecendo um valor médio de 4 ppm (n =270). No outro (grupo II),

foram feitas 6 determinações em diferentes locais sendo encontrados níveis entre 20

e 100 ppm.

Não foi possível correlacionar diretamente, os teores de COHb às

avaliações ambientais por estas não terem sido concomitantes à monitorização

biológica. Mesmo assim, pode-se observar que tanto os baixos níveis de COHb

encontrados nos indivíduos do subgrupo Ia como os níveis mais elevados nos do

grupo II são coerentes com os dados da avaliação ambiental.

o estudo do método apresentado foi feito visando sua aplicação à

monitorização biológica da exposição ocupacional ao CO. Entretanto, suas

características permitem supor que a mesma técnica possa ser utilizada com outras

finalidades, como no diagnóstico de intoxicações fatais, em estudos comparativos de

carboxiemoglobinemia materna e fetal e na monitorização biológica da exposição

ao diclorometano, entre outras.



7. CONCLUSÕES

Os resultados experimentais do presente trabalho permitem concluir que:

- o método espectrofotométrico otimizado para a determinação da

carboxiemoglobinemia mostrou-se sensível, preciso, rápido e simples,

podendo ser usado na monitorização biológica da exposição

ocupacional ao monóxido de carbono;

o método apresenta precisão dependente da concentração e os

coeficientes de variação obtidos permitem estabelecer sua

sensibilidade em 0,50% de carboxiemoglobina;

- a determinação de fatores de correção específicos para o

espectrofotômetro é necessária à obtenção de resultados confiáveis;

- o monóxido de carbono obtido por reação química pode substituir o de

cilindro de gás comprimido (puro) na preparação da solução 100% de

carboxiemoglobina;

- o deslocamento do monóxido de carbono dissolvido na solução de

100% de carboxiemoglobina pelo nitrogênio é imprescindível na

preparação de diferentes concentrações de carboxiemoglobina;

- a carboxiemoglobina é estável em amostra de sangue armazenada à

temperatura de 4 a 8 °e por, no mínimo, oito dias (teste t de Student;

a = 0,01);

- o conteúdo hemoglobínico e a opalescência (lipernia) da amostra de

sangue não interferem na quantificação espectrofotométrica da

carboxiemoglobina;
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- os trabalhadores dos três grupos de indivíduos expostos ao monóxido

de carbono, em fornos de fundição, apresentaram baixos teores de

carboxiemoglobina, indicando uma baixa exposição nestes locais de

trabalho; um destes grupos não apresentou diferença estatisticamente

significativa quando comparado ao grupo controle (teste de

Kolmogorov-Smimov; (} =0,05);

- o grupo de indivíduos que trabalham na regulagem de motores de

combustão interna, apresentaram teores de carboxiemog!obina que

indicam exposição acentuada ao monóxido de carbono no local de

trabalho (37% dos indivíduos não-fumantes com teores superiores a

5% de carboxiemoglobina); a diferença entre este grupo e o grupo

controle foi estatisticamente significativa (teste de

Kolmogorov-Smimov; (} =0,05).

- os fumantes apresentaram diferença estatisticamente significativa nos

níveis de carboxiemoglobinemia quando comparados aos

não-fumantes (teste de Kolmogorov-Smimov; (} = 0,05); esta

diferença é evidenciada em indivíduos do grupo controle e

minimizada nos grupos expostos ocupacionalmente ao monóxido de

carbono.
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ANEXO I

EQUIVALÊNCIA ENTRE UNIDADES DE CONCENTRAÇÃO

Os fatores de conversão das unidades usadas na concentração de CO no ar Sã0127
:
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a O°c e 760 mmHg
1
0,80

a 2S °c e 760 mmHg
1
0,87

a 2S °c e 700 mmHg
1
0,95

pprn
ppm

pprn
ppm

pprn
pprn

= 1,25 mg{rn3

= 1 rng/rn

= 1,15 m§lrn3

= 1rng/rn

= 1,06 m§lrn3

= 1rng/rn

EQUIVALÊNCIA ENTRE UNIDADES DE PRESSÃO

pressão fator de multiplicação para conversão

unidade (símbolo) Torr milibar Pa mmHg

torricelli (Torr) 1 1,33 133,3 1

milibar (milibar) 0,75 1 100 0,75

pascal* (Pa) 0,0075 0,01 1 0,0075

milímetro
de mercúrio (mmHg) 1 1,33 133,3 1

(*) Sistema Internacional de Unidades

Adaptado de SCHAUM172
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ANEXO 11

RELAÇÕES MATEMÁTICAS ENTRE A CONCENTRAÇÃO ATMOSFÉRICA DE

MONÓXIDO DE CARBONO E CARBOXIEMOGLOBINEMIA

Alguns autores têm proposto equações empíricas que permitem estimar as
concentrações de carboxiemoglobina em diferentes condições de exposição.
Essas diferem entre si quanto ao número e o tipo de variáveis, o que implica
em resultados não necessariamente iguais para a mesma condição de
exposição137

• Destacam-se:

1 • FORBES et al.(1945)68 propuseram uma relação entre o aumento
da concentração de carboxiemoglobina com a concentração de CO no ar e o
tempo de exposição t:

[COHbx] - [COHbt]
taxa de absorção de CO =K x PCO x [COHb

x
] _ [COHbOl

onde K = constante proporcional à intensidade de atividade física,
sendo igual a 3, 5, 8 e 11 para as condições de repouso,
trabalho leve, moderado e pesado, respectivamente;

PCO = pressão parcial de CO no ar inspirado;

[COHb] = concentração de carboxiemoglobina no início (O), no
instante (t) e no momento de equilíbrio (x).

A partir desta, os autores formularam a equação simplificada para o
cálculo do aumento da COHb. A variação na % de COHb numa
determinada exposição, antes da situação de equilíbrio, pode ser calculada
por:

[6 COHb %] = K x [CO] x t

onde, [CO] = concentração de CO no ar ambiente (ppm);

t = tempo de exposição (min).
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Z· LILIENTHAL & PINE (1946)114 popuseram uma equação análoga,
incluindo um fator relativo à ventilação pulmonar:

A COHb % = 0,05 x VE x (PCO) x t

onde VE = volume respiratório (L/min);

PCO = pressão parcial de CO no ar inspirado (Torr);

t = tempo de exposição (min).

3 - PACE et aI. (1946) 138 desenvolveram este tipo de equação
adicionando um fator de volume sanguíneo(L); o aumento da % de COHb é
obtido por:

A COHb % =
100 x VE x [CO] x t

L

onde, L = volume sanguíneo (L);

[CO] = concentraçào de CO no ar inalado (%);

t = tempo de exposição (min).

4 - COBURN et aI. (1965)39 desenvolveram a fórmula mais sofisticada
com a introdução das variáveis fisiológicas, relacionando a pressão de 02 nos
capilares pulmonares, a constante de afinidade relativa, a saturação de 02' a
capacidade de difusão pulmonar, a ventilação alveolar, a produção endógena
de CO e a pressão de CO no ar inspirado de acordo com a seguinte equação:

d(CO) [HbCO] P02 1 PCOi----- = Vco - ------ x ---- x -------------- + ------------
dt [Hb02 ] H 1 PB-47 1 PB-47

+ ----- -- + -----
DL VA DL VA

onde, [HbCO] = concentração de CO no sangue (mL de COI rnL de sangue;
[HbOZ] = concentração de 02 no sangue(mL de 02/ rnL de sangue;
DL = capacidade de difusão pulmonar (rnL/min/mInHg);
VÂ = índice de ventilação alveolar;
PB = pressão barométrica;
PCOi = pressão parcial do CO inalado;
?02 = pressão média do oxigênio capilar pulmonar;
~ = constante de Haldane(220-240 com pH=7,4);
VCO = índice de produção endógena de CO (mL/min).
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LIMITES MÁXIMOS PERMISSÍVEIS DE MONÓXIDO DE CARBONO NO AR

[ ppm (mg/m3
) ]

TLV
referência LT PEL

1WA STEL C

Legislação
brasileira26 39a ---

(43)

OSHA104 --- 50
(55)

NIOSH 132 --- --- 35b --- 200
(39) (220)

ACGIH5 --- --- soe 400
(55) (440)

OSHA =OCCUPAllONALSAFETY AND HEALTHADMINlSTRAllON

NIOSH = NATIONAL INSTITUTE fOR OCCUPAllONAL SAFETY ANO HEALTH

ACGlH = AMERICAN CONFERENCE Of GOVERNME1\'TAL INDUSTRIAL HYGIENISTS

n = LIMITE DE TOLERÂNCIA

nv = THRESHOLD LIMITVALUE

nV·1WA = TIME WEIGIITED AVARAGE

nV-STEL = SHORTTERM EXPOSURE LIMIT

nv·c = CEILING

1WA·PEL = PERMISSIBLE EXPOSURE LIMIT

a = exposição de 48 horas semanais
b = exposição de 40 horas semanais
c = estabelecido com base em efeitos no desempenho cardiovascular sob stress físico (1980)

Valores limites recomendados em outros paísesS :
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Austrália, Finlândia, Holanda,
Bélgica, Iugoslávia, Suíça e
Alemanha Ocidental

Suécia

Alemanha Oriental

Tchecoslováquia, Hungria,
România, Polonia

Bulgária, Rússia

50ppm

35ppm

30ppm

26ppm

17ppm



ANEXO IV

LIMITES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO

indicador biológico
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referência COHb
[sangue]

(%)

co CO
[sangue] [ar exalado]

(mLjlOOmL) (ppm)

Legislação Brasileira27

limite 5 (NF)
valor referência 2 (NF)

6,5 (F)

ACGIH5

limitea <8 --- <40
valor referência 0,4 a 0,7(NF)

5 a 9 (F)

Lauwerysll2
limite 5 10 18
valor referência < 1 (NF) <0,15 (NF) 2 (NF)

ACGIH = Arnerican Conference of Governamental Industrial Hygienists

NF = não-fumante
F = fumante
a = colheita da amostra no final da jornada de trabalho
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