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Resumo

RESUMO

A determinação de valores de referência de alguns xenobióticos naturalmente

existentes no organismo é importante na biomonitorização, para comparação de

níveis encontrados na população exposta com os da população de referência. A

acetona é um solvente muito popular, utilizado em vários ramos da indústria e

em laboratórios químicos. O isopropanol é um solvente largamente utilizado em

indústrias, laboratórios e está presente em vários produtos domésticos. Este

solvente é biotransformado no organismo humano, tendo como principal

metabólito a acetona. A acetona em urina (AcU) é o bioindicador mais usado

para avaliar a exposição de trabalhadores expostos a acetona e ao isopropanol.

Como também é encontrada em pessoas não expostas ocupacionalmente a

estes solventes. o objetivo deste trabalho foi verificar os níveis basais de AcU e

a possível influência de fatores individuais nestes níveis. A população de

referência foi constituída por 207 indivíduos (91 homens e 116 mulheres, com

idades entre 18 e 80 anos). A AcU foi determinada por

headspacelcromatografia em fase gasosalDIC. O método mostrou linearidade

de 0,1 a 5,0 rng/L; o limite de detecção e de quantificação de 0,1 rng/L; precisão

intra-ensaio. entre 4 e 5% e inter ensaio. entre 5,2 e 8,8% (urina sem adição e

fortificada com 1.0 e 3.0 rng/L de acetona). Para a população total. os valores

de referência encontrados foram: média (::I:DP)de 1,12 (::I:0,47) rng/L; mediana

de 1,04 rng/L; média geométrica de 1,03 mg/L; intervalo de confiança 95% entre

0,98-1,26 mg/L e valor superior de referência (média + 2DP) de 2,06 rng/L.

Devido ao fato da distribuição dos valores de AcU (rng/L) não ser Gaussiana,

optou-se por uma transformação dos valores (Iog AcU) que aproximou os dados

da distribuição normal ( W = 0,98532, P < 0,7000). A populaçãoselecionada

demonstrou ser saudável e adequada ao estudo; o sexo e a ingestão de

bebidas alcoólicas parecem afetar os teores de acetona urinária, enquanto a

idade e o uso de tabaco não mostraram este efeito.

Danielle Palma de Oliveira
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Summary

SUMMARY

The determination of reference values of some xenobiotics is important for the

biomonitoring, to compare the concentration in the exposed and the general

population. The acetone is a very popular solvent, that is used in a large number of

industries and laboratories. Isopropanol is used in industries, laboratories and

cosmetic products. In the human body, this solvent is metabolized and the most

important product is acetone. Acetone in urine (AcU)is the most used biomarker to

monitore workers exposed to acetone/isopropanol. This substance is also found in

non-exposed people, so, the main objective of this work was to verify the basal
levels of AcU and ifthere are some factors that have influence on these levels. 207

volunteers were studied (91 men and 116 women, and the ages between 18-80

years). The AcU was determinated by headspace/gas chromatography/ FIO. The

method showed linearitybetween 0.1-5.0 mg/L; limitof detection (LOO)and limitof

quantification of 0.1 mglL; intra-assay precision, between 4 and 5%; inter-assay

precision, between 5.2 and 8.8% (urine without addition, and spiked 1.0 and 3.0

mg/L of acetone). In the total population, the reference values obtained were: mean

(:t SO) 1.12 (:t 0.47) mg/L; median 1.04 mg/L; geometric mean 1.03 mg/L; 95%

confidence range between 0.98-1.26 mg/L and upper reference value (mean + 2

SO) of 2.06 mglL. The values distribution wasn't "normal", therefore, the

transformation of the values was necessary (Iog AcU). Sex and alcohol intake

showed significant influence on the concentration of acetone in urine. No

interference was verified for smoking or the age of the volunteers.

Danielle Palma de Oliveira
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Introducão

1. INTRODUÇÃO

o uso de solventes orgânicos no meio ocupacional brasileiro apresenta

significativo risco à saúde do trabalhador por ser o espectro de utilização destes

compostos bastante amplo: diferentes processos industriais em pequenas, médias

e grandes empresas, meio rural, laboratórios químicos, entre outros.

A acetona é um solvente muito popular utilizado em laboratórios e vários

ramos da indústria como agente de extração e de limpeza (KAWAI et aI., 1990).

Seus principais efeitos tóxicos são: irritação nos olhos, nariz e garganta; cefaléia;

náuseas; vertigem; incoordenação; depressão do sistema nervoso central; narcose

e, em doses extremamente altas, falência cardio-respiratória (DICK et ai., 1989).

Para os humanos, a acetona é um constituinte endógeno, metabólito de ácidos

graxos e carboidratos, mas que em níveis elevados pode ser tóxica para o sistema

nervoso central (KUMAGAI et aI., 1998).

o isopropanol é um solvente largamente utilizado em laboratórios. Tem uso

industrial e também está disponível em vários produtos domésticos. Este álcool é

biotransformado no organismo humano, sendo seu principal metabólito a acetona

(ZAHLSEN ei aI., 1985).

Os efeitos sistêmicos nos humanos devidos à ingestão ou inalação do

isopropanol são: diminuição do pulso e da pressão sangüínea, anestesia, narcose,

cefaléia, depressão mental, alucinação, percepção distorcida, dispnéia, depressão

respiratória, náuseas, vômitos e coma, dependendo do grau de exposição

(GHITTORI et aI., 1996).

o principal objetivo da Toxicologia Ocupacional é a prevenção de alterações

da saúde dos trabalhadores expostos às substâncias químicas. A presença de

Danielle Palma de Oliveira
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substâncias- potencialmente- tóxicas- no- ambiente- de- trabalho- impõe- que- a-

exposição-seja avaliada sistematicamente.

A pre.venção. de danos. à saÚde destes trabalhadores- somente. pode. ser

aicançada~ se- as- cond1ções-de~exposição- ou práticas- de-trabalho~forem~definidas-

para que nãO.apresentem osca inaceitá~el para a saúde.- As medidas preventi~as

destinadas a- esse~ fim-são- conhecidas como- procedimentos de- monitofÍzação~

ambientar e biológiCa (DELlA ROSA et af, 1996, KUCERA ei. af, 1995;

LAUWERYS et a/~, 1-996-;ONG-, 1-999-)-.

Para- que- a~monitorização- biológica-seja- implantada- é-necessária- a-defiflição-

de alguns parãmetros, enfre eles, os limifes biolôgjeos de exposiÇão do

bioifldicadof e; quando~ este- aparece- em~material biológico-da- população- em geral,

de seus valores de referência (VR):(DEUA ROSA ai"af, 1996):.

Qüando as concentrações dos bioindícadores estão abaixo do IBMP-supõe-

se- qU&a maioria-dos- trabalhadores- está- ~posta- a quant~dades-não- nocivas-d&

substâncias químicas. Os valores de referência são importantes na avaliaçffioda

exposição- ocupacional- a- substâncias- químicas- às- quais- os- tr-abalhadores- se

expõem através de outras fontes, não relacionadas ao ambiente de trabalho

(AITIO,1994; AlESSIO, 1-993;APOSTOU, 1-994;BERUN, 1-982),Esta. avaliação-

faz-se cada vez mais' neces-sália-,pois as difeTen@s quantitativas e11tre-expo-siçãu

ocupacional e a ambiental estão progressivamente sendo reduzidas (APOSTOU,

1994; APOSTOU, 1995; BURATTI,1978).

o grau e o tipo de poluiçãoambientalsofrem extensa variação de um país

elou região para a outra, o que afeta especialmente a contaminação maior ou

menor do alimento,da água e do ar com o xenobiótico,tornando obrigatórioo

estabelecimento dos valores de referência por regiões que apresentam estas

DaniellePalmade Oliveira
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características semelhantes (ALESSIO, 1993; APOSTOU, 1994; DYBAER, 1983;

ODONE et ai., 1988)

Portanto, é de interesse definir os valores de referência da acetona urinária,

bioindicador preconizado para a exposição ocupacional à acetona e ao

isopropanol, e avaliar os fatores que podem alterar seus níveis, considerando a

falta de estudos neste aspecto.

Danielle Palma de Oliveira
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2. VALORES DE REFERÊNCIA E EXPOSiÇÃO À ACETONA E AO

ISOPROPANOL

2.1 VALORES DE REFERÊNCIA

Valores de referência de bioindicadores são valores do xenobiótico ou de

seu metabólito ou qualquer parâmetro bioquímico relacionado à exposição ao

toxicante detectados em indivíduos não expostos ocupacionalmente aos mesmos

(AITIO, 1994; ALESSIO, 1993; APOSTOU, 1994; BERUN, 1982).

Os valores de referência são quesitos indispensáveis à monitorização

biológica de alguns xenobióticos. O nível de um indicador biológico nos indivíduos

expostos que permite o estabelecimento de estratégias de controle, deve ser

confrontado com o nível deste mesmo indicador determinado em uma população

cuja característica principal é a de não estar exposta, por motivo profissional ou

por situação particular ambiental, à substância química considerada (DELI.J\ROSA

et ai., 1996; DYBAER,1983; ODONE et aI., 1988). Por outro lado, podem fornecer

base científica para pesquisas biomédicas de doenças causadas pelos respectivos

agentes tóxicos (KUCERA et aL, 1995; MINOIA et ai., 1990; POULSEN et ai.,

1987).

Em análises clínicas os termos valor normal ou limite de normalidade foram

muito utilizados. Em monitorização biológica, são usuais os termos: limite de

referência e valor de referência (ODONE et aI., 1988). A Intemational Federation of

ClinicalChemists (IFCC) tem recomendado uma série de definições para prevenir

confusão devido ao uso destes termos (KUCERA et aI., 1995; ODONE et ai.,

1988):

Danielle Palma de Oliveira
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. valor de referência: é o resultado da medida da concentração de uma

substância química em uma amostra biológica de um indivíduo da população

de referência.

. intervalo de referência: intervalo que contém a maioria dos valores de

referência da população.

Tradicionalmente, valores de referência de indivíduos supostamente

saudáveis têm sido amplamente utilizados em laboratórios clínicos.

Freqüentemente, o limite entre saúde e doença é confuso, especialmente em

relação à idade (PETITCLERE & WILDING, 1984). Os intervalos de referência têm

sido utilizados para: diferenciar uma pessoa saudável de uma doente; ajudar a

determinar a causa específica de uma enfermidade; acompanhar um paciente e a

evolução da doença; monitorar o uso de medicamentos (ODONE et aI., 1988).

Nos últimos tempos, a definição dos critérios de proteção à saúde tem por

base o risco da exposição a baixos níveis. Para a determinação desse risco é

necessário conhecer os níveis das substâncias químicas no organismo humano e

a definição dos valores de referência. Todavia, a maioria dos dados encontrados

na literatura sobre concentrações de substâncias no organismo humano denota

que estas são muito próximas às de impacto toxicológico (MINOIA, et aI., 1990;

ODONE et aI., 1988).

No Brasil foi iniciada a obtenção de uma base de dados para os valores de

referência. Neste sentido, esforços têm sido empreendidos, notando - se a

inserção deste tema nos últimos eventos científicos relacionados com a Saúde do

Trabalhador e de Toxicologia.

O interesse pela saúde no ambiente de trabalho é universal e os princípios da

Saúde Ocupacional devem ser os mesmos para todos os países e regiões. Porém,

Danielle Palma de Oliveira
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freqüentemente, existe uma grande variedade de práticas ocupacionais e

problemas dentro de uma região ou entre países. A adoção de valores de

referência deve ser baseada em diferentes critérios. A aplicação direta desses

valores não é adequada, pois podem não ser os mesmos para os diversos grupos

da população exposta (ONG, 1999).

A seleção de um grupo de referência apresenta dificuldades de organização

e custo. Por este motivo, recorre-se comumente a valores publicados na literatura

e corre-se o risco de utilizar dados de populações com características diversas

(DELLA ROSA et aI., 1996; ODONE et aI., 1988).

Na determinação dos valores de referência deve-se ter cuidado especial na

seleção da população, levando-se em consideração critérios de seleção,

estratificação e exclusão (BARTOLUCCIet aI., 1995).

Para a seleção da população de referência é importante diversificar as

características, coletando amostra de diferentes grupos, com idades, sexo, hábitos

de vida e atividades profissionais distintas. Crianças não devem participar da

seleção, pois constituem um grupo com características muito particulares

(BARTOLUCCI et aI., 1995).

É importante determinar o número de indivíduos que irão constituir a

população de referência, o n. Este número depende da finalidade requerida e deve

ser tanto maior quanto maior for a variabilidade do indicador biológico na

populaçãoem geral (KUCERA et aI., 1995; ODONE et a/., 1988). O n deve ser de

no mínimo120(centoe vinte) indivíduos,paraavaliaradequadamentea população
não expostaocupacionalmentede uma região(BEZENERet aI., 1983;BURATTI,

1978;ODONEet a/.,1988;POULSENet a/.,1987).

Danielle Palma de Oliveira
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A população de referência deve apresentar número aproximadamente igual

de homens e mulheres e de diferentes faixas etárias, a partir de 18 anos, sendo

recomendado ao menos 50 (cinqüenta) para cada critério de estratificação da

amostra (POULSEN ei ai., 1987).

Um grupo de referência é caracterizado pela diversidade de fatores que

exercem influência sobre o indicador estudado. Assim, deve-se levar em

consideração a idade, sexo, raça e herança genética (DELLA ROSA et ai., 1996;

DYBKAER,1983;KUCERAet aI., 1995;ODONEet aI., 1988;ONG, 1999).

Outros fatores devem ser determinados como hábito de fumar, ingestão de

bebidas alcoólicas e medicamentos, obesidade entre outros, além de fatores

patológicos (APOSTOU, 1999; MINOIAet aI., 1990):

. Fatores genéticos: cuidados especiais devem ser tomados

quando se selecionam valores de referência provenientes de

diferentes regiões, pois esses valores são baseados em uma

população de diferentes grupos étnicos. As diferenças

bioquímicas e imunológicas podem ser completamente diferentes.

. Fatores ambientais: geralmente a exposição extraprofissional a

uma substância advém da alimentação e da poluição ambienta!.

Um outro elemento ambiental importante quando se considera um

grupo de referência é a condição sócio- econômica do grupo, que

expressa as condições de vida e higiene.

. Fatores religiosos, sociais e culturais: a diversidade pode

afetar o perfil dos valores de referência para monitorização

biológica.Por exemplo, trabalhadoresmuçulmanosfazem jejum
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durante o período do "Ramadan". Esta prática pode alterar a

biotransformação de alguns agentes químicos.

. Fatores fisiológicos: alguns indicadores biológicos são

dependentes do acúmulo do agente tóxico no organismo com o

tempo. Neste caso, parece evidente a influência que a idade e o

sexo do grupo de referência podem exercer sobre o nível dos

valores observados. Deve-se considerar hábitos de vida, em

particular o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas, no nível do

indicador.

. Estado nutricional e patológico: O estabelecimento de um valor

representativo para toda população é praticamente impossível,

devido às variações na saúde e no estado nutricional das

diferentes populações e, conseqüentemente, na susceptibilidade

aos efeitos nocivos advindos do ambiente de trabalho. Além disso,

doenças infecciosas e parasíticas podem reduzir a resistência

imunológica. Esse estado tem implicações na interpretação de

resultados, visto que nesses casos pode ocorrer uma intoxicação

com doses mais baixas do xenobiótico. Insuficiência hepática ou

hepatites podem alterar a biotransformação de agentes químicos e

doenças renais podem interferir na eliminação dos mesmos. O

consumo de um determinado fármaco, associado a uma patologia

particular, pode interferir com o indicador. Portanto, é oportuno

excluir do grupo de referência, indivíduos com tratamento

terapêutico em curso.

. Condições climáticas: deve-se considerar o grande aumento na

freqüência respiratória a partir de atividades físicas intensas e

trabalho em temperaturas elevadas. Por outro lado, climas
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quentes aumentam a velocidade de absorção dérmica de vários

xenobióticos.

Um questionário pode ser utilizado para fornecer detalhes sobre idade, sexo,

área de residência, ocupação profissional, uso de tabaco, peso corporal, hábitos

alimentares, fatores sócio-ecoÍlômicos e sociais e existência de fontes poluidoras

próximas ao local de residência ou trabalho (DELLA ROSA et aI., 1996; MINOIA et

aI., 1990).

Além desses fatores deve-se padronizar outras medidas (PETITCLERE &

WILDING, 1984), como:

- horário de coleta;

- procedimentos de coleta e tratamento das amostras;

- método analítico e controle de qualidade dos procedimentos.

Voluntários que possuem características que possam influenciar na excreção

do analito avaliado para VR, devem ser excluídos da seleção. Para determinação

adequada dos valores de referência é necessário utilizar uma população saudável.

A identificação de possíveis anomalias fisiológicas ou patologias pode ser feita

através de exames bioquímicos e hematológicos dos voluntários (DELLA ROSA et

aI., 1996; MINOIA et aI., 1990). Algumas patologias podem influenciar na

toxicocinética e toxicodinâmica de muitas substâncias, dessa forma é essencial

excluir da seleção pessoas portadoras de patologias, principalmente as que

alterem o nível do bioindicador. Outro critério de exclusão é a exposição ao

xenobiótico em questão ou à outra substância que possa interferir na toxicocinética

do bioindicador (BARTOLUCCI et aI., 1995).

No laboratório existem muitas fontes indefinidas de variação, além das

causadas por temperatura, técnica, validade dos reagentes e característica dos

pacientes que vão alterar a média e o desvio padrão. Um pequeno coeficiente de
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variação indica que as determinações estão bem controladas, e um coeficiente alto

sugere a necessidade de um número maior de amostras (ODONE et aI., 1988).

A variabilidade analítica do método precisa estar dentro dos limites

aceitáveis. Resultados fidedignos requerem padronização do método, programas

internos de qualidade, validação através do estudo de sua precisão, sensibilidade,

limites de detecção e de quantificação, linearidade e exatidão (SURATTI, 1978;

KAWAI et aI., 1990; HRADECKY & JAGOS 1978; PETITCLERE & WILDING,

1984).

Em análises de biomonitorização o estudo destas condições é

imprescindível, uma vez que quase sempre se trabalha com valores muito baixos

do analito, próximos ao limite de detecção, onde os erros são significativos

(ODONE et aI., 1988).

A maioria dos métodos disponíveis para a monitorização biológica tem por

base a determinação do agente químico ou de seu metabólito no ar alveolar,

sangue ou urina. Muitos fatores influenciam na escolha da matriz; porém, a urina é

o material mais utilizado (ODONEet aI., 1988; ONG, 1999).

Antes de se implantar um programa de monitorização biológica deve-se

considerar alguns pontos:

- o biomarcador deve ser suficientemente específico, ter adequada

sensibilidade e deve ter boa correlação com a intensidade da exposição;

- o método para a coleta da amostra deve ser eticamente aceitável, causando

o menor desconforto possível ao trabalhador.
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A seleção de biomarcadores pode ter importância crucial não somente na

determinação da concentração média do xenobiótico, mas também na saúde dos

trabalhadores que estão sendo monitorizados.

Assim, a correta determinação dos VR é operação complexa que exige um

delineamento experimental bem conduzido, desde a fase de seleção da população,

preparo de questionário validado, coleta das amostras biológicas obedecendo a

critérios de ética, até a fase de análise estatística apropriada dos resultados

obtidos. A sua execução apresenta problemas de organização, requer estrutura

adequada, equipe multiprofissional e é de custo elevado (APOSTO LI, 1994;

MINOIA ei ai., 1990; ODONE ei ai., 1988). Além disso, o estudo deve ser refeito

periodicamente, uma vez que as condições de contaminação ambiental variam

com o tempo (DELLA ROSA ei aI., 1996).

Após determinar a concentração do analito, o próximo passo é definir se o

valor encontrado é "normal" ou "anormal". O ideal seria que os valores de uma

pessoa sã fossem bem diferentes dos valores encontrados em uma pessoa

doente. Porém esse modelo ideal é incomum. Em muitas situações os valores

normais se sobrepõem ao valor anormal. Dessa forma toma-se necessário discutir

o significado da palavra normal. Esta terminologia tem diferentes significados

(APOSTOLI 1995; DYBKAER, 1983; NORDBERG et aI., 1992; ODONE et aI.,

1988):

- distingue uma pessoa sadia de uma anormal ou doente;

- normal significa usual. Muitos diriam que os norte americanos, em

geral, têm elevados níveis de colesterol sérico. Este valor pode ser

considerado usuat mas não significa necessariamente boa saúde;

- outra definição para a palavra normal é uma série de resultados para

um teste de laboratório, que adota o mesmo comportamento

estatístico, denominada de distribuição Gaussiana. Esta distribuição
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simétrica nem sempre ocorre em provas de laboratório, por isso não se

deve aplicar o termo "normal" para uma série de valores.

Para a maior parte dos fins, quando a bibliografia sugere que os valores se

distribuem de forma Gaussiana, cerca de quarenta determinações representativas

são suficientes para se diferenciar "normais" de "anormais"; porém, este número

não produz valores adequados para um intervalo de referência. Evidentemente um

número maior de amostras determina um intervalo de referência mais confiável

(ODONE ei ai., 1988).

A expressão dos VR se faz de maneiras diferentes, de acordo com a

finalidade de seu uso e o país ou entidade que os gerou. Assim, são geralmente

expressos em valores médios, intervalo de confiança 95 ou 99%, valor superior de

referência (que tem maior valor prático para médicos e higienistas). Estes valores

são usados para comparação individual de resultados obtidos na monitorização

biológica (ODONE ei a/., 1988).

Nos últimos anos, a monitorização biológica tem sido também utilizada para

avaliar a exposição de um grupo de trabalhadores, preferencialmente à avaliação

individual. Para caracterizar esta exposição, é recomendado o uso da distribuição

dos valores de referência (por técnicas estatísticas determinadas) que seria

comparada com a distribuição dos valores encontrados no grupo

ocupacionalmente exposto (DELLA ROSA at ai., 1996).

Após definir os valores da população geral, é necessário verificar se há

diferença entre os subgrupos de acordo com o sexo, faixa etária, entre outros

fatores. Quando há um número reduzido de voluntários é difícil determinar essas

diferenças. Portanto, em um grupo maior, tal como duzentas determinações ou

mais, é mais provável que se tenha diferenças estatísticas entre os subgrupos

(ODONE et a/., 1988).
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Os valores e intervalos de referência devem fornecer uma adequada

descrição da população. Para tanto se deve utilizar alguns parâmetros (KUCERA

et ai., 1995):

. Resultados de testes estatísticos para distribuição normal de

valores de referência. Através da simples plotagem dos dados em

um sistema cartesiano pode-se verificar a tendência de

normalidade dos dados e testes estatísticos como o Shapiro-Wilk

são utilizados para confirmação (DUCA, 1992). Como a

distribuição é freqüentemente inclinada, a transformação dos

valores de referência é necessária (por exemplo, transformação

Iogarítmica) na obtenção de uma distribuição normal, o que

possibilita a utilização de um teste paramétrico na comparação de

médias (DUCA, 1992; DYBKAER, 1983; KUCERA et ai., 1995).

Vale ressaltar que qualquer forma de transformação pode ser

empregada para aproximar os valores da distribuição Gaussiana e

a escolha da melhor forma de transformação depende somente da

observação dos valores obtidos (DUCA, 1992; POULSEN et ai.,

1987).

. Média e mediana como medidas de tendência central. Pode-se

utilizar a média :t desvio padrão ou intervalo de 95% de confiança,

baseado em pelo menos cento e vinte (120) determinações

(KUCERA et aI., 1995).

. Um outro modo de expressar os valores de referência consiste em

avaliar o valor limite ou valor superior de referência, o qual é dado

por média + 2 desvios padrão para uma população normal

(Gaussiana) ou como intervalo 95% de confiança para qualquer

tipo de distribuição (KUCERA et aI., 1995).
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Como norma geral, se todos os trabalhadores do grupo exposto tiverem

valores de biomarcadores superiores a metade do valor superior de referência,

este grupo, provavelmente, foi exposto ocupacionalmente (DELLA ROSA et aI.,

1996).
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2.2 ACETONA

Propriedades físico-químicas

Nome químico: acetona

Sinônimos: dimetilcetona; 2-propanona; beta-cetopropano

Fórmula química: C3HaO

Estrutura química:

o
II

H3C-C-CH3

A acetona é um líquido transparente, muito volátil, com um odor peculiar,

aromático e não residual. É considerada extremamente inflamável.

É miscível com água e outros solventes orgânicos como éter, metanol,

etanol e ésteres. As propriedades físicas da acetona, tais como: alto índice de

evaporação, baixa viscosidade e miscibilidade,tomam esta substância um bom

solvente (ENCYCLOPEDIA,1991;KRASAVAGEet aI.,1982).

As propriedades físicas da acetona são (ENCYCLOPEDIA, 1991;

KRASAVAGEet aI., 1982; LEWIS, 1997; NIOSH/OSHA,1988; SIFNIADES,1985):

-peso molecular relativo: 58,08;

- cor: límpida e transparente;

-estado físico: líquido;

-ponto de fusão: -94,6 °C;

- ponto de congelamento: -94,7°C a 1 atm;

- ponto de ebulição: 56,2°C a 1 atm;

- densidade: a 20°C a 1 atm: 0,78998 g/ml,

a 25°C a 1 atm: 0,78440 glml,

a 30°C a 1 atm: 0,78033 g/ml;
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- viscosidade a 20°C: 0,32 mPa;

- coeficientes de partição:

- log Kow: -0,24,

- log Koc: 0,73;

- pressão de vapor: 24 kPa a 20°C.

A acetona mostra reação típica com cetonas saturadas. Essas reações

incluem adição, óxido-redução e condensação. A reatividade química da acetona é

comercialmente importante para a síntese de metiI metacrilato, álcool diacetônico,

bifenol A e outros compostos (ENCYCLOPEDIA, 1991).

Os fatores de conversão (25°C) são:

1 ppm = 2,374 mgJm3

1 mg/m3= 0,421 ppm

Usos e fontes de exposição

Como solvente a acetona é utilizada em:

- tintas, vernizes, tíneres, tintas de impressão e adesivos e produtos de

limpeza. O maior uso da acetona é como solvente de superfície,

principalmente no revestimento de superfície automotiva

(ENCYCLOPEDIA, 1991: KRASAVAGE et aI., 1982; SATOH et aI.,

1995);

- extrator de gorduras e óleos no processamento de alimentos e agente

precipitante na purificação de açúcar e amido (WANG et aI., 1994;

WIGAEUS et aI., 1981);

- aplicações farmacêuticas incluem uso como intermediário e solvente de

fármacos, vitaminas e cosméticos (ENCYCLOPEDIA, 1991).
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As indústrias que utilizam acetona incluem: fábricas de fibras de plástico

reforçadas e de sapatos; fábricas de explosivos, látex e vernizes, de borracha;

indústrias químicas (como solvente e como intermediário); indústrias de tingimento,

couro e seda artificial; na produção de óleos lubrificantes. É utilizada em cilindros

de gás para estocar acetileno com segurança (ENCYCLOPEDIA, 1991; KAWAI et

ai., 1990; KRASAVAGE et ai., 1982).

Devido ao alto nível de exposição, trabalhadores de indústrias que utilizam

acetona em algum processo de manufatura são parte de uma população de risco

de intoxicação; entre esses se incluem os que trabalham na fabricação de tintas,

plástico. indústrias de fibras artificiais, fabricação de sapatos, pintores profissionais

e faxineiras comerciais e domésticos. O conteúdo de acetona de certos

removedores de esmalte é elevado; assim, usuários freqüentes destes

removedores, como manicures, estão expostos a concentrações de acetona

maiores que a população em geral. Pessoas que moram próximo a fontes

industriais de emissão (como refinarias, incineradores, locais com alto nível de

tráfego de veículos automotores) estão também expostas a altas concentrações de

acetona (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

A American Conference of Govemmental Industrial Hygienists (ACGIH)

preconiza 500 ppm de acetona como TWA e 750 ppm como STEL (ACGIH, 2001).

A acetona ocorre como componente de metabolismo normal no sangue,

urina e ar exalado nos seres humanos. Devido ao fato da formação endógena de

acetona estar intimamente ligada à utilização de gorduras estocadas como fonte de

energia, os níveis endógenos podem variar dependendo da saúde, nutrição e nível

de atividade individual (FUJINO et ai., 1992; KAWAIet aL, 1990; KRASAVAGEet

ai., 1982; WANG et ai., 1994; WIGAEUS et ai., 1981).
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Além disso, a acetona, entre outros produtos carbonados, resulta da reação

degenerativa devido à lipoperoxidação {BAGCHIei ai., 1992; DeZWART ei ai.}

1997).

As fontes humanas de emissão no ambiente aquático incluem despejo de

esgoto e lixiviaçãode indústrias. A principalfonte de emissão de acetona para o ar

é a evaporação do solvente de produtos de revestimento tais como tintas, vernizes

e tintas de impressão (LIPARI ei ai., 1984). É emitida a partir de automóveis e

turbinas (JONSSON ei ai., 1985; ZERVAS ei ai., 2001).

Outras importantes fontes antropogênicas de acetona são as indústrias

químicas, a fumaça de cigarro (42Jlg/40 mLde fumaça) (MANNINGet ai., 1983), a

queima de madeira e fibra (LlPARIet ai., 1984), a queima de polietileno,resíduo de

combustão e a produção de petróleo (EGLE, 1973; LlPARIet ai., 1984).

A acetona é formada na atmosfera a partir da oxidação fotoquímicado

propano e possivelmente do óxido de propileno e epicloroedrin (HENDERSON, et

aI., 1989; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

Em 1994, a produção de acetona mundial era próxima a 3,83 milhões de

toneladas. Como aproximadamente 80% da acetona é produzida como um co-

-produto do fenol, a demanda deste produto influencia grandemente os níveis de

acetona. Esperava-se que a demanda de acetona crescesse em uma média anual

de 3,3% de 1994 a 1999 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998). Atualmente,

no Brasil, a capacidade de produçãode acetona é de 84.000 tlano, sendo que a

principalmatéria-primaé o cumeno (ANUÁRIO, 2000-2001).

A maioria da acetona é manufaturada por um dos seguintes processos:

peroxidação do cumeno (94% de rendimento),desidrogenaçãodo isopropanol

(95% de rendimento),destilaçãodestrutivada madeira,destilaçãode acetatode
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cálcio. No processo de peroxidação, o cumeno é oxidado a hidroperóxido, o qual é

clivado originando acetona e fenol. No processo de desidrogenação, o isopropanol

é cataliticamente desidrogenado produzindo acetona e hidrogênio

(ENCYClOPEDIA. 1991; KRASAVAGEet aI., 1982). A fermentação de amido de

milho e melaço para produzir acetona, usando C/ostridium acetobuty/icium, é

utilizada em muitos países incluindo o Brasil, Rússia, Egito e índia (SIFNIADES,

1985).

Este composto é comumente encontrado como contaminante volátil. É um

dos intermediários de maior vida produzida na oxidação leve de hidrocarbonetos

não-metano (HENDERSONet a/., 1989).

GROSJEAN et aI., (1990) coletaram amostras em três grandes áreas

urbanas no Brasil - São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador - com populações

variando de 2 a 13 milhões de pessoas. Em São Paulo, os níveis de acetona

variaram entre 0,5-7,0 !!g/m3 (0,2-3,0 ppb), no Rio de Janeiro 1,2-9,0 !!g/m3(0,5-

3,8 ppb) e em Salvador 0-49,9 J.!g/m3(0-21 ppb). Os dados são de áreas urbanas,

rurais e outras, e os valores dependem do local onde a amostragem foi feita, da

época do ano e da técnica de amostragem.

Em 1975, o Brasil iniciouum programa nacional de produção de etanol a

partir da cana-de-açúcar, e em 1988, quando essas amostras foram coletadas,

aproximadamente um terço dos veículos em uso eram movidos a etanol.

Formaldeído, acetaldeído e acetona foram os três compostos carbônicos mais

prevalentes, mas seus níveisforampróximosaos encontradosem outras partes do

mundo(WORlD HEAlTHORGANIZATION,1998).

SHAH & SINGH (1988), reportaram uma concentração de 19 J.!g/m3(8ppb)

em ambientes domésticos. Esses autores compilaram dados e calcularam a

concentração nestes ambientes em média de 16,4 J.!gIm3(6,9 ppb). Outros
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pesquisadores relataram resultados similares, detectando níveis de acetona entre

37-41 l-Lg/m3(- 15-17 ppb). Partículas de madeira de baixa densidade utilizadas na

construção de casas nos EUA e produtos domésticos foram considerados as

principais fontes.

A acetona tem sido qualitativamente detectada na água destinada ao

consumo, em várias cidades dos EUA. A água é contaminada com acetona

através do despejo de efluentes provenientes de indústrias de couro, refinamento

de petróleo, metais não ferrosos, tintas, publicidade e impressão, plástico, produtos

químicos inorgânicos, fibras têxteis, papel, borracha, praguicidas, fotográfica,

farmacêutica, porcelana, produtos mecânicos e equipamentos de transporte. A

maior concentração de acetona em efluentes foi proveniente de indústrias de tintas

(ENCYCLOPEDIA, 1991).

Existem poucos dados sobre o nível de acetona no solo e sedimento. Devido

à alta solubilidade em água e baixo coeficiente de adsorção pelo sedimento, a

acetona é predominantemente encontrada na água. No solo é encontrada,

sobretudo em locais próximos a aterros industriais (WORLD HEALTH

ORGANIZATION, 1998).

A acetona tem sido qualitativamente detectada em alguns tipos de queijo

(DAY & ANDERSON, 1965), e em batatas (COLEMAN & CHENG, 1981). É

encontrada em outros alimentos: músculo de peito de frango, nectarinas, alguns

grãos (feijão, soja, lentilhas, ervilhas), cebola, uvas, couve-flor, tomate, mostarda,

ipoméia e leite (LOVEGREN et aI., 1979; PALO & ILKOVÁ, 1970; WORLD

HEALTH ORGANIZATION,1998). A acetona ocorre naturalmente como um

produto de biodeg~adaçãode esgotos, lixos sólidos e álcoois e como produto de

oxidação de substâncias húmicas. A emissão natural de vapor de acetona por

algumas árvores (ISIDOROV et aI., 1985) assim como a partir de águas dos

oceanos foi relatada (ZHOU & MOPPER, 1990).
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Toxicocinética

A intensidade da exposição aos solventes orgânicos é influenciada,

sobremaneira, por suas propriedades físico-químicas. Algumas destas

características, tais como lipossolubilidade, coeficiente de partição óleo/água e

grau de ionização, influenciam também a fase de toxicodinâmica. Outras

características dos solventes que apresentam papel importante na fase de

exposição são: pressão de vapor, ponto de ebulição, gravidade específica,

velocidade de evaporação e densidade de vapor (FISEROVA-BERGEROVA et aI.,

1974; LEITE, 1996).

Quanto maior o coeficiente de partição sangue/ar maior solubilidade do

solvente no sangue em relação a concentração no ar. O fluxo sangüíneo para o

fígado e a razão de biotransformação são importantes para a redução da

concentração do solvente dissolvido no sangue (ASTRAND, 1985; FISEROVA-

BERGEROVA et aI., 1974; PERBELLlNI & GHITTORI, 1998).

Do ponto de vista ocupacional, uma das principais vias de introdução dos

solventes orgânicos é a pulmonar. Esses solventes ao se volatilizarem podem ser

inalados pelos trabalhadores expostos e, conseqüentemente, atingir os alvéolos

pulmonares.

A solubilidade dos solventes tem grande importância na absorção pelos

pulmões e na acumulação no organismo durante a exposição. Outros fatores,

todavia, são também importantes, incluindo ventilação pulmonar e circulação

sangüínea, os quais influenciam a razão de transporte aos pulmões e a partir

destes para outros tecidos. O nível de atividade física deve também ser

considerada juntamente com esses fatore~. Exercícios físicos aumentam a

ventilação pulmonar e, assim, aumentam a concentração de solventes disponível
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aos pulmões (ASTRAND, 1985; FISEROVA-BERGEROVA et ai.,

PERBELLlNI & GHITTORI, 1998).

1974;

A acetona é rapidamente absorvida nos alvéolos. Depois dos primeiros

quinze minutos de exposição, aproximadamente 75-80% do vapor aspirado é

absorvido e os 20-25% do vapor restante é eliminado pela respiração

(DiVINCENZO eta/., 1973, JOHANSON, 1991; SATOH eta/., 1995).

o coeficiente de partição óleo/ar relativamente alto para a maioria dos

hidrocarbonetos aromáticos facilita a passagem através da dupla camada de

células, epitelial e endotelial, que separam o alvéolo dos capilares. A afinidade da

acetona por lipídeos é muito menor, o que afeta a passagem da acetona através

da membrana. Quase toda substância altamente solúvel no sangue passa para a

corrente sangüínea, até o equilíbrio e/ou até a permeabilidade da membrana não

permitir mais sua entrada (PEZZAGNO et ai., 1988; \lVIGAEUSet aJ., 1981).

Quando solventes muito hidrossolúveis (como a acetona) são inspirados, parte do

vapor será dissolvido na saliva e na água no epitélio respiratório e é então liberada

durante a expiração (ASTRAND, 1985). Conseqüentemente, a concentração no ar

expirado será maior que no ar alveolar (KUMAGAI & MATSUNAGA, 1995).

A absorção de acetona pelos alvéolos continua até que sua concentração

no sangue venoso seja igual a do sangue arterial (ASTRAND, 1985; JOHANSON,

1991).

Ocorre absorção dérmica de acetona em humanos. Estudos mostraram que

a exposição por via respiratória de acetona durante duas horas a 250-500 ppm,

equivale à exposição dérmica durante quatro horas nas mesmas concentrações

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).
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Em estudos com voluntários conduzidos por HAGGARD et ai. (1994), foi

verificada absorção da acetona por via gastrintestinal, avaliada pela quantidade e

velocidade de biotransformação e excreção do solvente nos expostos.

Devido ao seu baixo peso molecular e miscibilidade com água, a acetona é

absorvida e bem distribuída por tecidos não adiposos do organismo humano.

Variáveis como dieta, exercícios e consumo de álcool afetam a cinética da acetona

(ASTRAND, 1985; HALLlER et ai., 1981; PEZZAGNO et ai., 1986; WIGAEUS et

ai., 1981).

A absorção se faz em razão relativamente constante pelos pulmões até o

equilíbrio entre os compartimentos do organismo. Existem poucos estudos sobre a

distribuição de acetona. O coeficiente de partição tecido-sangue para músculos,

rins, pulmões e cérebro varia entre 0,74 a 0,82; indicando quase completa

distribuição pelos tecidos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

WIGAEUS et ai., (1981) descobriram que aproximadamente 79% da

acetona absorvida é biotransformada, cerca de 20% é excretada de forma

inalterada no ar exalado e cerca de 1% na urina. A meia-vida da acetona no ar

alveolar é de aproximadamente 4 horas; no sangue venoso e arterial é de 4 e 6

horas respectivamente. A concentração mais alta na urina ocorre 3 a 3,5 horas

após a exposição. A acetona endógena é em média 0,13 mg/100mL no sangue e

1,4 mg/L em urina (CUNNINGHAM et ai., 1989; JONES, 2000; LAUWERYS, 1980;

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

O metabolismo da acetona envolve pelo menos três vias gliconeogênicas,

com incorporação final de átomos de carbono à glicose e outros produtos e

substratos do metabolismo intermediário com geração de dióxido de carbono

(Figura1). A acetona é um dos três corpos cetônicos produzidos pela acetil

coenzima A, no fígado, sendo a via de metabolismo similar em humanos e animais
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(JONES & ANDERSSON,

ORGANIZATION, 1998).

1995; JONES, 2000; WORLD HEALTH

Inicialmente ocorre oxidação (hidroxilação do grupo metila) a acetol pela

acetona monooxigenase, uma atividade relacionada ao citocromo P4501EII,com

exigência de oxigênio e NADPH (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998). O

aootol é então metabolizado por pelo menos três vias diferentes: na primeira, é

convertido a metilglioxal (acetona monooxigenase/citocromo P4501EII)e se forma

D-Iactato e D-glicose. Na segunda e terceira vias, o acetol é convertido a 1,2-

propanodiol por um mecanismo extra-hepático que não está bem caracterizado

(JONES, 2000; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

A importância relativa de cada via no metabolismo da acetona depende da

quantidade administrada: em doses pequenas ou produção endógena, a via do

metilglioxal predomina; em altas doses essa via é saturada e o metabolismo

continua pelas vias extra-hepáticas.

JONES ei aI., (1993) relataram que a concentração sangüínea de acetona

aumenta durante jejum prolongado e em diabetes mellitus; porém, se esta doença

for controlada, os níveis de acetona se aproximam do normal. A dieta. bem como

estado fisiológico e genético podem alterar o metabolismo de acetona.
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FIGURA1.Viasde metabolismo da acetona (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).
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A cinética da eliminação metabólica segue rigorosamente a lei de Michaelis-

Menten (HALLlER et aI., 1981). A eliminação ocorre principalmente por via

pulmonar (20 %) (WANG et ai., 1994).Apenas pequena quantidade é excretada na

urina (1%), sendo 75% biotransformada (FUJINO et ai., 1992). Em geral, a acetona

é eliminada do organismo dentro de 24 horas, desde que a exposição tenha

cessado e sua meia-vida é de 5,8 horas (WANG et ai., 1994).

Toxkodmâmkaeerenosnocivos

A acetona é altamente volátil e seu vapor tem efeito irritante nas

membranas mucosas dos olhos, nariz e garganta. Efeitos adversos têm sido

encontrados em baixas concentrações: tempo de reação prolongado é observado

em trabalhadores expostos a cerca de 200 ppm. Efeitos na fisiologia do sistema

nervoso autônomo foram detectados em exposição a 250 ppm (WANG et ai.,

1994; WIGAEUS et aI., 1981; WYSOCKI et aI., 1997).

Este solvente pode induzir a hiposnia; no início, a pessoa exposta sente um

odor persistente e desagradável semelhante ao do solvente, passando a ter

dificuldade de diferenciar cheiros e aromas. Em exposição elevada durante anos,

ocorre inflamação crônica nas vias aéreas, estômago e duodeno (EMMETT, 1976).

A hepatotoxicidade da acetona é moderada e também podem ser

observados efeitos hematológicos, cujo mecanismo não está completamente

esclarecido. A toxicidade renal pode ser devida ao seu metabólito, formiato,

excretado pelos rins. Aumento do peso dos rins e fígado, provavelmente devido à

indução de enzimas microssômicas também tem sido relatado (LOGAN et aI.,

1994; WORLD HEAlTH ORGANIZATION, 1998).
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Além de redução de albumina e aumento de a e 13globulinas e lipídeos

totais, a exposição à acetona causa depressão de glutationa livre no fígado e de

UDP glicuronisil transferase (EGLE, 1973; VAINIO & ZITTING, 1978).

Estudos em animais revelaram que a acetona é fetotóxica em altas

concentrações (6600 ppm), embora o mecanismo não seja bem definido

(WIGAEUS et ai., 1981).

Um efeito da acetona muito estudado é a indução de enzimas

microssômicas, particularmente do citocromo P4S0lEII. Assim, potencializa a

toxicidade de diversos agentes químicos que originam metabólitos tóxicos, como a

formação de carboxiemoglobina a partir do diclorometano (AKUBUE et ai., 1994;

BRADY et a/., 1989; DeZWART et a/., 1997).

É importante avaliar os possíveis efeitos de múltipla exposição no local de

trabalho, pois muitas indústrias utilizam grande variedade de compostos e as

interações metabólicas podem influenciar tanto a toxicocinética quanto a

toxicodinâmica dos solventes. As interações metabólicas dos solventes geralmente

resultam na inibição ou indução enzimática (APOSTOLI et ai., 1998).

o pré-tratamento com acetona potencializa os efeitos hepatotóxicos e

nefrotóxicos de solventes halogenados, tais como tetracloreto de carbono,

clorofórmio, 1,1,2-tricloretano, 1,1-dicloretileno, 1,2-diclorobenzeno, devido à

formação de intermediários tóxicos (DeZWART et ai., 1997;HEWITTet ai., 1980;

KRASAVAGE et aI., 1982).

A acetona também potencializa a neurotoxicidade e a toxicidade na

reprodução do hexano e metil-n-butilcetona e de seus metabólitos como a 2,S

hexanodiona (2,S HD). O mecanismo desta interação não está completamente
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claro, mas parece ocorrer diminuição da depuração da 2,5 hexanodiona pela

acetona (CARDONAet aL, 1996; ZHAOet aI., 1998).

A possível interação da acetona com estireno é particularmente importante

em indústrias de fibra de vidro, onde os trabalhadores estão expostos aos dois

solventes ao mesmo tempo (WIGAEUSei aI., 1984). Alguns estudos mostram que

nesta situação os trabalhadores têm maior concentração de ácido mandélico na

urina. A co-exposição aumenta significativamente a atividade do NADHcitocromo

C redutase e o nível de citocromo P 450, e a atividade da enzima etoxicumarina-O-

dietilase é duplicada (MARHUENDAet aI., 1997; VAINIO&ZITTING,1978).

A acetona apresenta baixo risco sob condições adequadas de manuseio

industrial e a toxicidade oral aguda é baixa. É fracamente irritante da pele, mesmo

após exposições repetidas, e moderadamente irritante dos olhos, provavelmente

pela desidratação com conseqüente floculação gelatinosa, levando à opacificação

da esclerótica. Este efeito, em ratos, se verificaem exposições acima de 200 ppm

de vapor de acetona (KRASAVAGEet aI., 1982).
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2.3 ISOPROPANOL

Propriedades físico-químicas (AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE

ASSOCIATION,1978;CHEMICAL,1992;PAPA,1993;ZAKHARIet ai., 1982)

fórmula química: C3HsO

estrutura química:

nomes mais comuns: isopropanol, álcool isopropílico;

sinônimos: 2-propanol, propanol-2, álcool sec-propílico, dimetilcarbinol;

fator de conversão: 1 ppm = 2,46 mg/m3de ar.

o isopropanol é um líquido altamente inflamável a temperatura ambiente e

sob condições normais de pressão. O odor é semelhante a uma mistura de etanol

e acetona. Esse composto é completamente solúvel em água, etanol, acetona,

clorofórmio e benzeno (KAPP et aI., 1996; ZAKHARI et ai., 1982).

Este solvente apresenta, basicamente, todas as reações químicas típicas dos

álcoois secundários. Reage violentamente com agentes oxidantes fortes e em

contato com fogo, é decomposto formando gases tóxicos, como monóxido de

carbono.Suas propriedades químicas e físicas são resumidamente:

- estado físico: líquido;

- cor: incolor;

- peso molecular relativo: 60,09;

- limite de percepção de odor: 7,990 mg/m3;
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- ponto de ebulição: 82°C;

- solubilidade em água: infinita;

- densidade específica (20°C): 0,785;

- densidade relativa de vapor: 2,07;

- pressão de vapor (20°C): 4,4 kPa (33 mmHg);

- limitede flamabilidade: 2-12% de volume.

Usos e fontes de exposição

Atualmente, a capacidade de produção no Brasil é de 9.000 tlano, sendo que

a acetona é a principal matéria-prima (ANUÁRIO,2000-2001). Este álcool pode ser

produzido a partir do propano por dois diferentes processos: hidratação indireta e

hidratação catalítica direta. É também produzido através da hidrogenação catalítica

de acetona (ZAKHARIet ai., 1982).

O isopropanol é solvente freqüentemente utilizado em muitos produtos

diretamente acessíveis ao consumo individual. Sua pressão de vapor é de 30

mmHg (22°C), o que o toma relativamente muito volátil.Assim, alta concentração

de vapor é facilmente alcançada em ambientes fechados (SAVOLAINENet aI.,

1979, ZAKHARIet ai., 1982).

Como solvente em produtos farmacêuticos, domésticos e cosméticos, o

i:""propanol é bastante utilizadoI (ENCYCLOPEDIA, 1992; ZAKHARI et aI., 1982).
E um solvente de baixo custo, cbm inúmeras aplicações industriais como: solvente

extrator, purificante, crístalizan, e precipitante de produtos naturais e artificiais;
diluente de tintas, vernizes e óleos; solvente de produtos farmacêuticos e

cosméticos (tônicos capilares e perfumes); solvente de aerossóis em produtos de

limpeza e veterinários. Além das propriedades solventes, o isopropanol é usado

em processos de resfriamento, antipirético (em compressas para baixar febre em

crianças), rubefasciente e anti-séptico, porém, algumas dessas aplicações não são
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mais usuais (BRUGNONE et aI., 1983; TREON, 1960; WORLD HEALTH

ORGANIZATION, 1990).

É usado na produção de acetona e seus derivados e na manufatura de outros

produtos químicos, tais como: acetato de isopropila, isopropilamina, éter

diisopropílico, ésteres de ácidos graxas de 2-propanol, ésteres de herbicidas e

isopropóxidode alumínio(lSIDOROVet ai., 1985;ZAKHARIet aI., 1982;WANGet

aI., 1994).

Outros usos incluem a aplicação do isopropanol como: desnaturante de

solventes, como líquido de refrigeração em indústrias de cerveja, agente

desidratante, preservante e flavorizanteem chás e cervejas (ISIDOROV et a/.,

1985; ZAKHARI et aI., 1982; WANG et aI., 1994).

É também usado na secagem de filmes fotográficos, preparação de placas

metálicas antes do tratamento galvanoplástico (BRASIL,1988).

O isopropanol pode atingir a atmosfera, água e solo através do descarte de

efluentes. A emissão de isopropanol pode ocorrer em indústrias durante sua

utilização(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990).

Tem sido identificado como produto de metabolismo de microorganismos,

tais como: Pseudomonas spp., F/avobacterium, Micrococcus, Vibrio, C/ostridium,

entreoutros(WORLDHEALTH ORGANIZATION, 1990).

Os trabalhadores se expõem durante a produção do próprio isopropanol ou

da acetona e outros derivados, ou durante sua utilização como solvente. Na

maioriadoscasosestestrabalhadoresestãoexpostosa outrosagentesquímicos.
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Normalmente, a exposição ocorre pela via respiratória em vários tipos de

atividades: pintura de carros, impressão, produção de tintas, fabricação de

borracha, produção de medicamentos como o cloranfenicol, entre outros

(ZAKHARI ei aI., 1982).

ToxÍcocÍnétíca

o isopropanol é introduzido principalmente pela via pulmonar, tendo sido

detectada alta correlação entre a concentração alveolar e a exposição (entre 8 e

647 mg/m3) em trabalhadores de uma indústria de impressão. A absorção

pulmonar foi de 0,03 a 6,6 mg/min, indicando aumento linear com os níveis de

exposição (BRUGNONE et aI., 1983). A absorção do isopropanol através do

estômago é rápida e completa dentro de 15-30 minutos (PAPPAS et aI., 1991)

A distribuição do isopropanol é rápida por todos os compartimentos do

organismo. É encontrado, após a ingestão, no fluido espinhal em concentração

similar à sérica, bem como seu metabólito, a acetona (NATOWICZ et aI., 1985;

PAPPAS et aI., 1991, ZAKHARI et aI., 1982).

Existem vários estudos em animais demonstrando a biotransformação do

isopropanol em acetona (BAILEY, 1990; PAPPAS et ai., 1991; ZAKHARI et ai.,

1982).

A Figura 2 ilustra a biotransformação e excreção do isopropanoL A oxidação

para acetona foi confirmada em casos de exposição ocu,pacional bem como em

casos clínicos de intoxicação em humanos (BRUGNONE et aI., 1983; KAWAI et

aI., 1990).
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casos clínicos de intoxicação em humanos (BRUGNONE et aI., 1983; KAWAI et

aI., 1990).

Após a inalação, a razão acetona/isopropanol diminui com o aumento da

concentração de isopropanol, indicando saturação da via enzimática de oxidação

(WORLD HEALTH ORGANIZATION,1990).

Existem evidências mostrando que o isopropanol é oxidado à acetona

principalmente pela enzima citosólica álcool desidrogenase (ADH). Esta oxidação
pode chegar a 90% de todo o álcoolabsorvido. O restante é eliminado na forma

inalterada (CHAN ei a/., 1993; PAPPASet aI., 1991).

ar exalado, leite, suco gástrico, saliva

OH
I

CH3- CH - CH3
isopropanoJ'

ADH tNAD+~ H++ NADH

O
11

CH3- C - CH3
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UDPGA CH3- CH- CH3.

urina

.
ar exalado

AOH ::: álcool desidrogenase
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uridina difosfato
maior via
menor via

... .
FiGURA 2. Biotransformação e excreção do isopropanol em mamíferos (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 1990).
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formação do complexo urinário f3 - isopropil - glicuronídeo (JONES &

ANDERSSON, 1995; KAMIL et aI., 1953).

A biotransformação de álcoois pelo fígado é uma reação enzimática

reversível e, sob determinadas circunstâncias, as cetonas podem ser reduzidas

aos álcoois que as formaram. Isto significa que a acetona pode ser convertida em

isopropanol (Figura 2); quando a concentração sangüínea de acetona aumenta, a

via de redução ao isopropanol é ativada. Esta redução é facilitada se houver

abundância de co-enzima NADHnos hepatócitos (JONES &ANDERSSON, 1995).

Existem poucos trabalhos na literatura sobre a formação de isopropanol a

partir de acetona endógena produzida a partir de patologias relacionadas a

distúrbios de carboidratos (BAILEY,1990).

A maior parte do isopropanol inalado (81-89%) é excretada pelo ar exalado

sob a forma inalterada ou como metabólitos: acetona e C02. Uma pequena

quantidade (3-8%) é excretada pela urina sob a forma inalterada ou conjugada com

ácido glicurônico ou seu metabólito, acetona. Apenas 0,5-1,7% é eliminado nas

fezes. A excreção através da saliva e leitetambémforamverificadas(BRUGNONE

et aI., 1983;KAPPet aI., 1996;ZAKHARIet aI.}1982).

A eliminaçãodo isopropanoldo sangueobedecea umacinéticade primeira

ordem. A meia-vida em ratos é de 1,5 - 2,5 horas, dependendo da dose e a

administração de etanol aumenta este tempo. A meia-vida do metabólito, acetona,

é de 22 horas (NATOWICZet aI., 1985).

Toxicodinâmica e efeitos nocivos

o isopropanolé um depressor do sistema nervoso central duas vezes mais

potente que o etanol, podendo levar ao coma devido à redução na velocidade de

biotransformaçãoe à contribuiçãodo efeito depressorda acetona formada. Da
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mesma forma que o etanol, a intoxicação por isopropanol leva a perda de

consciência, resultando, com freqüência, em coma profundo. A morte ocorre como

conseqüência da depressão respiratória e pode ser relacionada com

concentrações sangüíneas acima de 25 mmol/L. Efeitos cardíacos incluem

hipotensão, taquicardia e choque. A congestão dos pulmões é observada em

casos fatais (BRASIL, 1988; CHAN et aI., 1993).

Anormalidades nos eletroencefalogramas de pessoas que trabalham com

pintura de carros e que estão expostas a vários solventes, incluindo acetona e

isopropanol, foram relatadas (SEPPALAINEN et aI., 1978).

o isopropanol é irritante, podendo causar rinite, vômitos e dermatite no

contato prolongado (PAPPAS et aI., 1991).

Sabe-se que o isopropanol é responsável pela toxicidade hepática e renal

causada por haloalcanos: a hepatotoxicidade tem sido atribuída a alterações não

específicas na membrana, que tomam a célula mais susceptível à injúria, ou ao

aumento da bioativação de outros agentes nocivos pela formação de

intermediários reativos, ou a ambos. O isopropanol e a acetona quando utilizados

com o tetracloreto de carbono nas indústrias de borracha e plástico potencializam

a hepatotoxicidade deste composto (BRUGNONE ei aI., 1983; TRAIGER & PLAA,

1974; ZAHLSEN ei aI., 1985; WIGAEUS ei aI., 1984).

Em estudos epidemiológicos com trabalhadores expostos ao isopropanol por

tempo prolongado foram demonstrados câncer paranasal, pulmonar e laríngeo.

Esta substância não tem potencial genotóxico, e apesar dos dados

epidemiológicos relacionarem a exposição ao isopropanol a certos tipos de câncer,

não existem dados suficientes que comprovem este efeito (BRUGNONE et aI.,

1983).
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Em 1989, a Environmental Protection Agency (EPA) declarou a necessidade

de realizar testes sobre a farmacocinética, toxicidade subcrônica, neurotoxicidade

aguda e subcrônica, genotoxicidade, toxicidade crônica incluindo oncogenicidade,

toxicidade reprodutiva e no desenvolvimento de neurotoxicidade do álcool

isopropílico, devido ao aumento de seu uso. Porém, testes realizados

demonstraram que essa substância não é carcinogênica ou mutagênica

(CHEMICAL, 1992; KAPP ei aI., 1996).

A indução de enzimas microssômicas no fígado e rins de ratos reflete

aumento na biotransformação do n-hexano, especialmente na formação do

metabólito 2-hexanol. Esse efeito é devido à acetona formada pela

biotransformação do isopropanol. A co-exposição do isopropanol/n-hexano pode

aumentar o risco da neurotoxicidade do n-hexano, em concentrações de

isopropanol próximas ao TLV-TWA de 400 ppm. Esse limite parece alto quando

comparado a outros sOlventes, especialmente quando são consideradas a rápida

absorção e a alta concentração sangüínea de isopropanol (ACGIH, 2001;

ZAHLSEN et ai., 1985).

o isopropanol aumenta a atividade da glutationa S-transferase no fígado,

mas não nos rins, enquanto o nível de glutationa reduzida aumenta levemente em

ambos os órgãos (ZAHLSEN et ai., 1985).

A completa reversibilidade de todos os efeitos no fígado, após um período

de recuperação de quatro semanas, contrasta com o que foi observado nos rins.

Neste local a indução enzimática mostrou-se persistente, indicando diminuição

mais lenta de isopropanol e acetona acumulados ou diferentes mecanismos de

regulação das enzimas microssômicas nos dois órgãos (ZAHLSEN ei a/., 1985).

ao

Severa embriofetotoxicidade foi observada em ratos após altas exposições

isopropanol. A redução do peso fetal mostrou ser dose-
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-dependente. Após exposição a 7000 ou 10000 ppm de isopropanol, apenas a

incidência de malformações esqueléticas aumentou. Danos pré e pós implantação,

retardamento do crescimento fetal e desenvolvimento de anomalias, foram

demonstradas quando o nível de exposição afetou também a mãe. Mas isso não

significa que o isopropanol não apresente perigo na gestação, nas condições em

que é usado atualmente (NELSON et aI., 1988).
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2.4 ACETONA URINÁRIA COMO BIOINDICADOR DA EXPOSiÇÃO À

ACETONA E AO ISOPROPANOL

A excreção de solventes é principalmente realizada pelos rins através de

metabólitos. Parte do solvente absorvido é excretado pelos pulmões sob a forma

inalterada e uma pequena quantidade (cerca de 1%) é excretada pelos rins. Esta

pequena quantidade dissolvida na urina está em equilíbrio com a concentração

sangüínea e com o ar alveolar (GHITTORI et ar, 1987).

FUJINO et aI. (1992) estudaram três indicadores de exposição à acetona:

acetona em urina. no ar exalado e em sangue. A maior correlação obtida com o

nível de exposição foi a urinária (r=O,71).

Estudos de KUMAGAI et aI. (1998) demonstraram que a concentração de

acetona na sangue e no ar exalado são sensíveis à exposição à acetona em todos

os períodos da jornada de trabalho, enquanto que a concentração urinária é

sensível nos períodos medianos, pois a excreção se inicia após duas horas de

exposição.

PEZZAGNO ei aI. (1988) já demostravam estreita correlação entre valores

ambientais e urinários de acetona, em amostras coletadas após 4 horas de

exposição (r =0,94). Outros estudos confirmaram essa correlação (DiVINCENZO ei

ai., 1973; GHITTORI et ai., 1987; KAWAI ei aI., 1990).

A monitorização biológica da acetona através de urinálises é válida somente

com nível de exposição acima de 15 ppm; abaixo deste valor, não existe boa

correlação (IKEDA, 1999).

Vários parâmetros têm sido avaliados para verificar qual o melhor

bioindicador de exposição ao isopropanol. A concentração de acetona no ar
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alveolar e no sangue refletea quantidadede isopropanolabsorvidaem todas as

fases da exposição, da mesma forma que a concentração urinária determinada ao

final da jornada de trabalho e na manhã seguinte (GHITTORI et aI.,1996).

Em animais que receberam isopropanol, foi verificada predominância na

excreção de acetona em relação ao próprio álcool, mesmo sendo seu o tempo de

excreção menor que o da acetona (GHITTORI et ai., 1996).KAWAI et aI. (1990)

estabeleceram que a AcU é um bom bioindicador de dose interna ao isopropanol

até mesmo em níveis baixos de exposição, como 70 ppm, o que fornece um valor

de acetona urinária de 20,3 mg/L.

GHITTORI et ai. (1996) obtiveram boa correlação entre a concentração

urinária e níveis de exposição ao isopropanol em trabalhadores, variando entre 0,7

a 202 ppm. Segundo a ACGIH, o índice biológico de exposição (BEI) para acetona

urinária é de 50 mg/L, na exposição à acetona, sendo que a urina é a matriz

preconizada para a biomonitorização (ACGIH, 2001).

BRUGNONEet ai. (1983) descreveram que a concentração de acetona tanto

no ar alveolar quanto no sangue tem boa correlação com a concentração de

isopropanol no ar alveolar. Segundo este autor, os níveis sangüíneos de acetona

determinados ao final da jornada de trabalho e na manhã seguinte têm correlação

significativa com a quantidade de isopropanol absorvida e com a média de acetona

sangüínea durante toda jornada de trabalho (TREON, 1960).

Apesar de demonstrada elevada correlação entre os níveis de acetona elou

isopropanol na atmosfera de trabalho e a acetona na urina dos expostos, este

bioindicador não é específico para esta exposição.

A exposição à acetona ocorre tanto a partir de fontes naturais, quanto a partir

de fontes antropogênicas, e é produzida endogenamente por todos os humanos. A
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população geral é exposta à acetona através do ar, ingestão de alimentos e água

contaminados. A exposição dérmica à acetona pode ocorrer através do contato

com a pele de produtos de consumo, como removedores de esmalte e de tintas e

produtos domésticos de limpeza (BRÜHLet a/., 2000; GROSJEAN et a/., 2001;

STAPLES, 2000).

o nível endógeno de acetona no organismo em qualquer instante reflete o

nível de produção de acetoacetato. A concentração de acetona no sangue total

não difere da concentração no plasma, ambas podendoestar elevadas com o

estado de jejum e peso corporal do indivíduo.Condiçõesfisiológicasnormaisou

anormaise estados patológicospodem aumentara cetogênesee a queima de

acetona no organismo (GAVINOet ai., 1986).

Atletas e mulheres grávidas podem apresentar níveis elevados pois esses

grupos têm maior necessidade de energia (JONES et ai., 1993). Nestes

indivíduos, os corpos cetônicos (ácido acetoacético, acetona e ácido 3-

hidroxibutírico)estão aumentados, devido à elevação do metabolismo de lipídeos

(KUNDU & JUDILLA, 1991).

Em diabéticos insulina-dependentes (tipo I), nos quais as vias de

metabolismo hepático são ativadas, ocorre quebra de lipídeos como energia

alternativa, resultando em cetoacidose diabética quando a acetona é gerada em

abundância pela descarboxilação não enzimática de acetoacetato (JONES et ai.,

1993; KUNDU & JUDILLA, 1991).

Indivíduos com diabetes mellitus descontrolada ou com cetoacidose diabética

podem ter níveis plasmáticos de acetona de até 750 mg/L Em casos de

intoxicação aguda por acetona, concentrações sangüíneas acima de 1000 mg/l

são necessárias para levar à inconsciência em humanos, mas níveis mais baixos
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podem interromper processos fisiológicos em diabéticos (TROTTER et ai., 1971;

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

Indivíduos com dieta cetogênica (alta quantidade de proteínas e muito pouco

ou nenhum carboidrato) produzem excessiva quantidade de acetona. Vários tipos

de estresse físico e emocional aumentam a concentração de glicose sangüínea,

que é seguida de uma elevação na concentração de corpos cetônicos. Não ocorre

alta concentração de acetona em pessoas diabéticas que controlam a doença com

insulina (JONES et aI., 1993; KUNDU & JUDILLA, 1991).

Quando o isopropanol é utilizado como solvente extrator em indústrias

alimentícias, pode ser encontrado no produto final; foi detectado em 8 de 17

amostras de limonada, preparada com essência natural extraída com isopropanol.

Este composto foi também identificado em concentrados de proteínas de peixes,

extraídas com isopropanol (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990).

O metabolismo microbiano pode ser responsável pela presença de

isopropanol em certos gêneros alimentícios. Aproximadamente 25% do isopropanol

encontrado em cervejas é adicionado como agente flavorizante durante o processo

de fabricação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990).

A população em geral está potencialmente exposta a grande variedade de

produtos de consumo contendo isopropanol, como os de limpeza. O desinfetante

Pinho Sol@, por exemplo, possui em sua formulação cerca de 10% de isopropanol

(CORDING et a/., 2000).
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3. OBJETIVO E PLANO DE TRABALHO

A finalidade principal da monitorização biológica é proteger a saúde dos

trabalhadores prevenindo danos à saúde provenientes da exposição inadequada.

Para ser implantada é necessário conhecer os melhores bioindicadores para cada

substância, bem como seus valores de referência e valores limites.

Desta forma, este trabalho teve como objetivo estabelecer os valores de

referência para acetona urinária na região sul de Minas Gerais, após validação de

um método analítico por cromatografia em fase gasosa. A possível influência da

idade, sexo e hábitos individuais nestes valores também foi finalidade desta

pesquisa.

o plano de trabalho estabelecido para atingir estes objetivos foi:

. levantamento e estudo de trabalhos sobre características gerais de valores de

referência de bioindicadores utilizados na monitorização biológica e dos vários

aspectos de interesse toxicológico da acetona e do álcool isopropílico;

. escolha e validação de um método por headspace/cromatografia gasosa,

através do estudo de efeito da matriz, linearidade, limite de detecção, limite de

quantificação, precisão e estabilidade do analito em urina;

. seleção de voluntários para constituir a população de referência, entre homens

e mulheres, de diferentes faixas etárias e hábitos de vida;

. determinação de parâmetros hematológicos na população de referência:

leucograma, contagem de hemácias, nível de hemoglobina, hematócrito,

índices hematimétricos;e bioquímicos:creatinina em urina e em sangue,
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glicemia, colesterol total, triglicerídeos, bilirrubina total e frações,

transaminases, prõteínas totais e urina tipo i;

. determinação da acetona urinária na população selecionada;

. análise estatística dos dados obtidos para possibilitar as diferentes expressões

dos vaiores de referência, assim como para avaHara interferênciaou não de

fatores fisiológicos e hábitos individuaisnestes valores.
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4. MATERIAL E MÉTODO

4.1 Material

4.1.1 Reagentes

Os reagentes utilizados nesse trabalho foram:

-acetona p.a Merk@;

- água destilada@;

- álcool n-propílico p.a Vetec@;

- sulfato de sódio anidro p.a Merk@;

- cloreto de sódio p.a Merk@.

4.1.2 Soluções-padrão

Foram preparadas soluções-padrão estoque de acetona e de n-propanol

(padrão interno), separadamente, 10g/L, em água destilada. Esta solução era

preparadaa cada mês e conservada a 4°C.

A partir de diluições da solução padrão foi preparada uma solução 50 mg/L

de acetona em água destilada. A partir dessa solução foram preparadas soluções

de 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 e 5,0 mg/L de acetona em água destilada e

em urina, para a validação do método.

A solução-padrão de uso de n-propanol (padrão interno) a 100 mg/L foi

preparadaa partir da diluiçãoda solução estoque.
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4.1.3Vidrarias, aparelhos e acessórios

. frascos para headspace, de vidro, com tampa de borracha e lacre de

alumínio

. pipetas de vidro de 10; 2; 1mL

. pipeta automática de 200llL

. balões volumétricos de 100 mL e 50 mL

. estufa

. seringa de 1mL - BO@,

. cromatógrafoa gásCGS@- modelo1000OPCequipadocomdetector de

ionização de chama, com lQ (lntegration Quality) para integração e

processamento dos cromatogramas, munido de coluna Carbowax CG

745@(30mx 0,53 mm).

4.2 Métodos

4.2.1 Acetona em urina na população de referência

População estudada

As amostras destinadas à determinação de acetona foram obtidas de

pessoas saudáveis não expostas ocupacionalmente à acetona elou ao

isopropanol, habitantes da região de Alfenas-MG. Esta cidade pertence à região

sul de Minas Gerais, sendo a agropecuária a principal atividade econômica; a

industrializaçãonão é muito significativa e, por conseqüência,a poluição industrial

é pequena.

Foram avaliados 226 indivíduos para o estabelecimento dos valores de

referência; porém, os resultados de 207 - 91 homens e 116 mulheres de 18 a 80

anos - foram utilizados no trabalho. As coletas foram realizadas no Laboratório
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Central de Análises Clínicas da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

(Efoa). Os voluntários encontravam-se em jejum de 8 a 12 horas e a urina foi a

primeira da manhã, desprezando-se o primeiro jato. Esta amostra, proveniente de

única micção, foi coletada diretamente em frascos de polietileno descartáveis de

50 mL. Após a coleta, as amostras foram imediatamente transferidas para os

frascos de headspace contendo sulfato de sódio anidro, lacradas e mantidas na

geladeira até o momento da determinação de acetona, realizada no mesmo dia. O

sangue, cerca de 15 ml, foi colhido utilizando seringas descartáveis e submetido

às análises bioquímicas e hematológicas no laboratório Central de Análises

Clínicas da Efoa.

Cada voluntário respondeu a um questionário sobre vários itens como:

hábitos pessoais e alimentares, local de moradia, presença de patologias e

ingestão de medicamentos, peso corporal, atividade profissional entre outros

(Anexo I). Assinou, também, um termo de consentimento na participação no

trabalho (Anexo 11).O estado de saúde foi avaliado através de exames bioquímicos

(glicose, colesterol, creatinina plasmática, alanina transaminase, aspartato

transaminase, uréia, triglicerídeos, proteínas totais, bilirrubina total e frações),

hematológicos (hemograma cqmpleto) e urina tipo I. Tais exames foram realizados

por técnicas rotineiras de laboratórios de análises clínicas (Anexo 111).

Os critérios de exclusão adotados foram: atividade profissional relacionada à

acetona ou isopropanol, dieta de emagrecimento rigorosa, diabéticos, pessoas que

estavam sob jejum prolongado antes da coleta da urina (acima de 12 horas),

presença aumentada de corpos cetênicos na urina (urina tipo 1), pessoas que

faziam exercícios físicos pesados, pois, conforme já mencionado, estas

circunstâncias podem afetar fisiologicamente a excreção da acetona (BREGAet

ai., 1991; JONES et aI., 1993; PEZZAGNO et aI., 1988; WANG et ai., 1994).

Foram considerados fumantes os voluntários que fumavam cinco ou mais cigarros

Danielle Palma de Oliveira



Material e método 47

por dia, e a ingestão de bebidas alcoólicas somente foi considerada positiva se

ocorreu até uma semana antes da coleta.

A estratificação da amostra para a realização da análise estatística foi

baseada na idade, sexo e hábitos pessoais como tabagismo e ingestão de bebidas

alcoólicas.

o protocolo da pesquisa foi aprovado junto aos Comitês de Ética em

Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo

(FCF/USP) e da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas (Efoa) (Anexos IV e

V).

Todas as amostras foram analisadas em duplicata, utilizando o método

descrito em 4.2.3.

A creatinina urinária foi determinada pelo método colorimétrico de JAFFÉ

modificado, kit BIOCLlN.

Análise estatística

Inicialmente, foi estudada a distribuição estatística dos valores de referência

através do método de Shapiro-Wilk e plotagem dos dados em sistema cartesiano

para verificar qual seria o melhor método para ajustar estes valores à distribuição

Gaussiana.

Utilizou-se o teste paramétrico t-Student para avaliar a influência da idade,

sexo, uso de tabaco e de bebidas alcoólicas. O teste de Tukey, para comparação

de médias, foi realizado para verificar possíveis diferenças na expressão dos

valores de acetona urinária. O estudo estatístico foi realizado utilizando o

programa: SAS@ Software, versão 6.11, SAS Institute, Inc., Cary NC (1996).
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4.2.2. Otimização da extração por headspace

Foram feitos estudos para padronizar o melhor método levando em

consideração os vários fatores que afetam a técnica de headspace, entre eles:

sistema de vedação do frasco, tempo e temperaturada estufa, volume de amostra

e efeito "salting out". As comparações foram feitas com base nos resultados das

áreas dos picos correspondentes.

Sistema de vedação do frasco

Amostras de um pool de urina foram submetidas a técnica de headspace,

utilizandotampas de borrachae revestidas ou não com papel alumínio.

Tempo de aquecimento

Amostras de um pool de urina foram processadas pela técnica de

headspace, mantidas na estufa por diferentes tempos de aquecimento: 5; 10; 15 e

20 minutos. Para este estudo as tampas de borracha foram revestidas com papel

alumínio.

Temperatura de aquecimento

Foram utilizadas amostras de um pool de urina submetidas a técnica de

headspace, utilizando-se diferentes temperaturas de aquecimento: 70; 75; 80; 85;

90; 95°C por 20 minutos. Para este estudo as tampas de borracha foram

revestidas com papel alumínio.

Adição de sal -"salting out"
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Amostras de um pool de urina foram mantidas a 90°C por 20 minutos sem

adicionar sal e adicionando sulfato de sódio anidro e cioreto de sódio

separadamente. Para este estudo as tampas de borracha foram revestidas com

papel alumínio.

Volume de amostra

Foram utilizadas amostras de um pool de urina mantidas a 90°C por 20

minutos e utilizando diferentes volumes: 2; 3; 5 mL. Para este estudo as tampas de

borracha foram revestidas com papel alumínio e, sulfato de sódio anidro foi

adicionado às amostras.

4.2.3 Validação do método para a determinação da acetona uriná ria

As amostrasdestinadasa validaçãodo métodoforampreparadasa partirde
um pool de urina, obtidas de alunos e funcionários do Departamento de Análises

Clínicas e Toxicológicas da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas. As

amostras foram colhidas, homogeneizadas e fortificadas com soluções padrão de

acetona em diferentes concentrações para o preparo da curva de calibração;

estudo do efeito da matriz, da linearidade, da precisão, do limite de detecção e

quantificação e da estabilidade.

O método utilizadopode ser descrito nas seguintes etapas:

em frasco de vidro para headspace adicionar 2 mL de

urina, 2 g de sulfato de sódio anidro e 0,2mL de padrão

interno. Fechar com a tampa de borracha revestida com

papel alumínio e lacrar;

levar à estufa a 90°C por 20 min;

injetar 0,5 mLda fase gasosa no cromatógrafo.
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- injetar 0,5 mL da fase gasosa no cromatógrafo.

A Figura 3 mostra o fluxograma do método de extração da acetona

em urina.

+ 2 g de sulfato de sódio anidro
+ 0,,2mLde n-propanol100 mg/L
. lacrar
. estufa 90 °C por 20 minutos

DeSprezar injetar 0,5 mL no CG

Figura 3. Fluxograma da técnica da determinação de acetona urinária.

Otimização das condições cromatográficas

Estudou-se os seguintes parâmetros para otimização das condições

cromatográficas: temperatura da coluna, temperaturas do injetor e detector, fluxos

dos gases de arraste e auxiliar, relação de divisão (split) e padrão interno.
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Efeito da matriz

Para avaliar o efeito da matriz amostras de urina e de água fortificadas, em

quintuplicata, com as concentrações 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 e 5,0

mg/l de acetona foram submetidas ao procedimento descrito no item 4.2.3.

Linearidade e curva de calibração

Amostras de poo/ de urina foram adicionadas de soluções-padrão de

acetona de modo a obter as seguintes concentrações: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0;

2,5, 3,0; 5,0 mg/l. Estas amostras foram, assim como a urina de referência,

analisadas em quintuplicata, segundo o procedimento descrito em 4.2.3.

Para cada lote de amostras analisadas foi preparada curva de calibração

utilizando as ~ncentrações 0,5; 1,0 e 2,5 mg/l (duplicata/ponto). Nestes estudos,
o valor de acetona obtido nas amostras de referência foi subtraído de todos os

adicionados de padrão.

Limite de detecção (LD)

o lD foi considerado como a mínima concentração determinada com

confiabilidade, ou seja, diferenciando do zero com pico três vezes maior que o

ruído de fundo (CHASIN et a/., 1998). Obteve-se por diluições sucessivas da

amostra adicionada de 0,1 mg/L de acetona e submetidas ao método descrito em

4.2.3.

Umite de quantificação (LQ)

O limitede quantificação foi a menor concentração que se pôde medir com

precisão adequada, ou seja, com uma imprecisãoavaliada pelo coeficientede
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variação menor que 10% (CHASIN et aI., 1998),encontrado por adição do padrão

de acetona em urina (0,1 mg/L) e diluições sucessivas de amostra. As análises

descritas foram realizadasde acordo com o procedimento4.2.3.

Precisão Intra-ensaio

Para avaliar a precisão intra-ensaio, foram utilizadasamostras de urina sem

adição e fortificadas com 1,0 e 3,0 mglLde acetona, analisadas em 10 replicatas

por concentração. As amostras foram submetidas ao procedimento descrito no

item 4.2.3.

Precisão interensaio

A precisão interensaio foi avaliada através da análise sucessiva de

amostras de urina sem adição e fortificadas com 1,0 e 3,0 mg/L de acetona (em

duplicata) durante dez dias consecutivos.As amostras foram analisadas de acordo

com o métododescrito no item 4.2.3.

Estabilidade do ana/ito na amostra

No estudo da estabilidade da acetona em urina foram utilizadas amostras

sem adição e fortificadas com 1,0 e 3,0 mg/L de acetona, armazenadasem vidro

âmbar, nas seguintes condições:

. Temperatura ambiente: as amostras foram analisadas em duplicata no tempo

zero, após seis, doze, vinte e quatro e quarentae oito horas;

. Geladeira (:t 4°C): as amostras foram analisadas em duplicata no tempo zero,

após seis, doze, vinte e quatro e quarenta e oito;.
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. Freezer (-20°C): as amostras foram armazenadas em alíquotas e analisadas

durante 10 dias consecutivos, em duplicata. Foram avaliados, ainda, ciclos de

congelamentol descongelamento no tempo zero, após seis, doze, vinte e quatro

e quarenta e oito horas, totalizando quatro ciclos completos de congelamento

(freezerà -200C) e descongelamento(:1:200 C).
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5. RESULTADOS

5.1 Otlmizaçlo da extração por headspace

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos do estudo da influência de
vedaçãoda tampadofrascode headspace.

TABELA 1.Tipode vedação, áreas dos picos de acetona e coeficientes de variação.

sistema de vedação área do pico de acetona* CV %**

sem revestimento
com papel alumínio

42,3
109,4

1,6
3,4

* média de cinco determinações
** área relativa ao n-propanol

As áreas dos picos resultantes de acordo com os diferentes tempos de

manutenção dos frascos em estufa, estão arroladas na Tabela 2.

TABELA 2.Tempos de aquecimento dos frascos de headspace em estufa, áreas dos picos de
acetona e coeficientes de variação.

tempo (min) área do pico de acetona* CV%**

5
10
15
20

12,4
27,7
45,7
76,9

2,3
2,7
3,3
4,0

* média de cinco determinações
** área relativa ao n-propanol

A Tabela 3 apresenta o efeito da temperatura de aquecimento das

amostrase as áreas dos picos correspondentes.
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TABELA 3. Temperaturas de aquecimento do frasco de headspace, áreas dos picos de acetona e
coeficientes de variação.

temperatura (oC) área do pico de acetona* CV%**

70
75
80
85
90
95

13,9
21,6
24,8
34,5
45,5
56,5

5,4
2,4
6,6
2,9
4,0
2,5

* média de cinco determinações
** área relativa ao n-propanol

o efeito "saltíng ouf' foi avaliado na presença de dois sais inorgânicos

diferentes (sulfato de sódio e cloreto de sódio). A Tabela 4 mostra o resultado

deste estudo.

TABELA4. Tipo de sal utilizado, áreas dos picos de acetona e coeficientes de variação.

sal área do pico de acetona * CV%**

sem adição
sulfato de sódio
c/oreto de sódio

76,9
96,9
83,0

4,0
2,0
3,1

* média de cinco determinações
** área relativa ao n-propanol

A Tabela 5 denota os resultados do estudo da variação do volume de

amostra de urina utilizada.
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TABELA 5. Volumes de urina utilizados, áreas dos picO$de acetona e coeficientes de variação,

volume (mL) área do pico de acetona * CV% **

2
3
5

124,2
92,0
96,9

5,0
6,3
2,0

* média de cinco determinações
** área relativa ao n-propanol

5.2 Validação do método para determinação de acetona urinária

Otlmízaçlo dos parlmettOs cromatográfícos

As condições cromatográficas para análise de acetona em urina

estabelecidas estão descritas abaixo:

). Coluna:

. Temperatura: 90°C,

. Fluxo do gás de arraste (nitrogênio): 8 mLlmin.

). Detector:

. Temperatura: 180°C,

Fluxos: hidrogênio: 73 mLlmin;

oxigênio: 292 mLlmin;

auxiliar (nitrogênio): 32,8 mLlmin.

.

). injetar:

. Temperatura: 150°C,

. Relação de divisão: splitless

Danielle Palma de Oliveira
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)o> Padrão interno: n-propanol

A Figura 4 mostra o perfil cromatográfico do vapor gerado a partir de amostra

real e fortificada com 1 mg/L de acetona, adicionadas de padrão interno nas

condições analíticas padronizadas. O tempo de retenção médio (n = 10) da

acetona foi estabelecido em 1,33 (min.) :!:0,0032 e do para o n-propanol de 2,85

(min.):!: 0,0195. O tempo de retenção relativo (acetonalPI)foi, em média, 0,47.
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FIGURA4. Cromatogramade: (a) amostra de urina com adição de padrão interno; (b) amostra
de urina fortificada com 1 rng/Lde acetona e adicionada de padrãointerno.
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Efeito da mattIz

A Figura 5 é a representação gráfica da finearidade entre a concentração

de acetona e área relativa ao n-propanol, em amostras enriqueddas de pooI de

urina e de água. Cada ponto oorresponde â média dos valores obtidos na

análise de cinco replícatas.

FIGURA5. Representaçlo gráfica do efeito da matriz bíoJ6gicana detem1inaçto de acetona,

. . .
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Unearidade

A Figura 6 mostra a curva de linearidade. Cada ponto corresponde

à média dos valores obtidos na análise de cinco replicatas.

1,4

FIGURA6. Curva de linearidade entre a concentração de acetona e área relativa ao n-
propanol (PI) e os respectivosdesvios padrão de cada ponto.

Limites de detecção e de quantificação

o limite de detecção do método foi igual ao limite de quantificação. Este

valor foi de 0,1 mg/L, apresentando um coeficiente de variação de 7% para dez

replicatas.

Precisão intra e interensa;o

A TabeJa 6 denota os coeficientes de variação obtidos no estudo de

precisão intra e interensaio.
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TABELA6. Coeficientesde variaçio em Mudo de preddo intrae inter o,

acetona em urina
(mgIl)

coefJdente de variaçêo %

sem adição
1,0
3,0

íntra-ensaio
5,5
4,0
50,

interensaío
6,3
8,8
~

Estabilidade

A Figura 7 ítustra a estabilidade da acetona em urina mantida em

temperatura ambiente e em geladeira e freezer (ddos de congefamentol

descongelamento),
FIGURA7. Estabilidadeda acetonaem amostrade urinasem adi
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A Figura a mostra a estabilidade de acetona em urina fortificada com 1,0

mg/L e mantida a temperatura ambíente e em geladeira e freezer (dclos de

congelamento/descongelamento),

Ó'
a 10

FIGURA8. Estabilidadeda acetona em amostra de urinafortificadacom 1.0 mgIL.mantidaa
temperatura ambiente e em gefadeira e freezer.

A estabilídade de acetona em urina fortfficada com 3,0 mgILe mantida a

temperatura ambientes geladeira e freezer (ciclos de congelamentol

descongelamento) está representadana Figura9,

Danielle Palma de Oliveira



Resultados 62

5'

..s

.

í 3'.5'

j 3

; ~,~

I z
..
K 1,5

0..5'

Eí
11 16

, ,
2'9' jtj .j~

""'PO dltóõ"'do (fto,...

,
sfi /jIj\

FIGURA9. Estabilidade da acetona em amostra de urina fortificada com 3,0 mg/L, mantida a

temperatura ambiente e em geladeira e freezer.

A Tabela 7 e a Figura 10 mostram os resultados da estabilidade de urina

em freezer, durante dez dias consecutivos.

TABELA 7. Coeficientes de variação obtidos no estudode estabilidade da acetona em urina,
congelada a -20°C, durante dez dias.

acetona em urina (mg/L)

adicionado real

coeficiente de variação

%

Sem adição
1,0
3,0

1,03
1,68
3,18

6,0
8,0
5,0
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FIGURA 10. Estabilidade da acetona em urina, mantida em freezer durante dez dias.

5.3 Acetona urinária na população de referência

As análises de acetona urinária foram realizadas de acordo com o método

padronizado e validado. As concentraçõesobtidas através da curva de calíbração

(mglL) também foram corrigidas pela creatinina. A população foi subdividida de

acordo com sexo, idade, hábitos de fumar e ingestão de bebidas alcoólicas.

A Tabela 8 mostra as características da população de referência e seus

respectivos valores de acetona urinária.

Danielle Palma de Oliveira



Resultados 64

TABELA8. Caracteristicasda populaçãode referênciae valoresde acetonaurinária.

1 F 25 não não 0,59 0,62
2 F 30 sim sim 1,20 0,85
3 F 24 não não 0,67 0,65
4 F 20 não não 1,60 0,61
5 M 25 não não 1,80 1,06
6 M 21 não sim 0,67 0,53
7 F 36 não sim 1,30 0,46
8 M 27 sim sim 0,78 0,33
9 F 37 sim não 0,85 0,59
10 F 33 não não 0,60 0,60
11 F 65 não sim 1,10 0,90
12 M 26 não sim 0,70 0,59
13 M 60 sim não 0,98 0,55
14 F 38 não não 0,55 0,65
15 F 77 sim não 0,69 0,72
16 M 80 não não 0,61 1,18
17 F 20 sim não 0,96 0,69
18 M 23 não não 0,94 0,63
19 M 20 não não 0,74 0,59
20 M 25 não não 0,89 0,54
21 F 46 não não 1,08 0,53
22 M 24 não não 0,67 0,92
23 M 22 não não 0,92 1,05
24 M 21 não sim 1,10 0,38
25 F 40 não não 0,72 0,96
26 M 18 não não 0,52 0,40
27 F 45 sim não 0,74 1,02
28 M 23 não não 0,40 0,57
29 F 42 não não 1,47 1,95
30 F 44 não não 1,42 0,40
31 F 19 não não 0,59 0,63
32 M 21 não não 0,89 0,51
33 F 18 não não 0,30 0,70
34 M 46 não sim 0,53 0,52
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TABELA 8. Caracteristicas da população de referência e valores de

Danielle Palma de Oliveira

35 M 35 não não 0,62 1,15
36 F 40 não não 0,98 1,01
37 F 41 não não 0,87 0,74
38 M 38 não não 1,20 1,39
39 F 23 não não 1,46 0,76
40 F 29 não não 1,39 1,88
41 M 33 não sim 0,94 0,73
42 F 35 não sim 0,63 1,77
43 F 23 sim sim 0,76 0,60
44 M 32 sim sim 1,24 0,68
45 M 30 não sim 1,50 0,58
46 F 67 não não 0,92 0,63
47 F 43 sim sim 1,30 0,65
48 M 37 não não 1,40 0,77
49 M 20 não não 1,10 0,65
50 F 37 não não 0,75 0,85
51 F 24 não não 0,88 0,53
52 M 40 não sim 1,70 1,04
53 F 42 não sim 0,64 0,67
54 F 36 não sim 0,76 0,68
55 M 54 não sim 1,40 1,61
56 M 44 sim não 1,06 0,68
57 F 37 sim sim 1,70 2,00
58 F 28 não não 1,30 0,85
59 M 23 não não 0,86 0,41
60 F 47 não não 0,61 0,60
61 F 35 sim sim 1,68 0,96
62 M 24 não não 1,52 0,81
63 F 35 não não 1,54 0,53
64 F 35 não não 1,20 0,80
65 M 32 não não 0,82 0,44
66 M 27 não não 0,88 0,74
67 F 45 sim sim 0,92 0,50
68 F 45 não não 0,61 2,42
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TABELA 8. Características da população de referência e valores de acetona.

66

69 F 24 sim não 1,16 0,63
70 F 25 não não 0,67 1,03
71 F 62 sim sim 0,70 1,55
72 M 28 não não 0,64 0,79
73 M 36 não sim 1,17 0,47
74 M 48 não sim 1,52 0,99
75 F 62 não não 0,62 2,69
76 M 48 sim sim 1,30 0,72
77 F 29 não sim 0,92 0,88
78 F 42 não não 0,70 0,52
79 M 32 não não 0,72 0,56
80 F 29 não sim 1,10 0,58
81 F 23 não não 1,17 0,69
82 M 51 não sim 1,34 0,70
83 M 36 não sim 1,02 0,79
84 F 27 sim sim 1,27 0,85
85 F . 61 não não 1,50 2,21
86 M 33 não não 0,92 1,19
87 F 46 não não 0,80 2,05
88 M 36 não sim 1,38 0,74
89 M 21 não sim 1,22 0,57
90 F 39 não não 1,00 0,66
91 F 24 não não 1,20 0,59
92 F 74 sim sim 0,55 1,31
93 F 36 não não 0,84 0,64
94 M 34 não não 0,74 0,34
95 M 54 sim sim 1,46 0,47
96 F 54 não não 0,78 0,48
97 M 60 sim sim 0,89 0,53
98 F 58 não não 0,54 0,96
99 F 67 não não 0,68 0,58
100 F 50 sim não 0,71 2,37
101 M 20 não não 0,62 1,41
102 F 21 não não 1,67 2,58
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TABELA 8. Características da população de referência e valores de acetona.

103 F 37 não não 0,63 0,51
104 F 48 não não 0,85 1,15
105 F 22 não não 0,80 0,60
106 F 23 não não 1,59 0,82
107 F 61 não não 1,33 0,76
108 M 45 sim não 0,88 1,19
109 F 50 não não 1,25 0,43
110 M 36 não sim 0,71 0,47
111 F 46 sim sim 1,21 0,49
112 F 68 não sim 1,01 0,42
113 M 35 não sim 1,18 0,45
114 M 55 não não 1,25 0,75
115 F 39 não não 1,95 1,42
116 F 30 não não 0,56 0,37
117 F 55 não não 0,85 1,31
118 F 23 não não 0,87 0,58
119 F 65 não não 0,96 1,78
120 F 22 não não 1,46 0,70
121 F 24 não não 1,02 0,99
122 M 27 não sim 1,10 0,73
123 F 23 não sim 1,00 0,66
124 F 42 não não 1,08 0,69
125 M 53 não não 1,24 0,72
126 M 46 não não 1,54 0,45
127 M 18 não não 1,09 1,08
128 M 57 não sim 0,82 1,72
129 F 65 não não 0,62 1,93
130 M 23 não sim 1,31 0,73
131 F 23 não sim 1,14 0,87
132 F 23 não sim 1,68 0,97
133 F 25 não sim 1,47 0,78
134 M 50 não não 1,29 0,80
135 F 22 não sim 0,88 1,39
136 M 46 sim não 0,77 1,22
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TABELA 8. Característicasda populaçãode referência e valores de acetona.

137 F 32 não não 1,17 0,71
138 M 20 sim não 0,96 0,76
139 F 31 sim sim 0,80 OA8
140 F 38 não não 0,78 1,24
141 M 21 sim não 1,04 1,09
142 F 56 não não 1A7 0,62
143 M 23 não não 0,87 1,42
144 F 23 não sim 1,07 0,74
145 F 53 não não 1,65 2,74
146 M 57 não sim 1,35 0,98
147 M 47 sim sim 1,09 0,85
148 F 23 sim sim 0,71 0,90
149 M 55 não sim 1,09 0,89
150 F 46 não não 1,25 0,92
151 M 71 não sim 0,76 1,84
152 F 55 não não 0,66 1,38
153 M 47 sim sim 1,44 1,20
154 M 46 não sim 1,37 0,83
155 F 46 sim não 1,32 1,78
156 F 23 não sim 1,04 0,72
157 F 21 não sim 1,89 0,47
158 F 26 não não 1,81 0,88
159 F 29 não sim 1,20 0,55
160 F 21 não não 1,10 0,80
161 M 40 sim sim 0,98 0,62
162 M 34 não sim 1,00 0,58
163 M 30 não sim 1,35 0,85
164 F 59 não não 0,98 1,69
165 F 70 sim não 0,97 0,83
166 F 20 sim sim 0,81 0,89
167 F 24 não sim 1,67 0,69
168 F 60 não sim 1,09 0,71
169 M 40 não sim 1,03 0,55
170 F 70 não não 1,27 2,08

TABELA 8. Característicasda populaçãode referência e valores de ac~tonaurinária.
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171 M 46 não sim 1106 0178
172 M 61 sim sim 1,72 0,86
173 F 40 não não 0,88 0,48
174 M 19 sim sim 1,17 0,44
175 F 35 sim não 1,39 0,50
176 M 31 sim sim 1,29 0,47
177 M 47 sim não 0,61 0,44
178 M 26 não não 1,92 1,12
179 M 32 sim sim 0,84 0,49
180 M 46 sim sim 1,33 0,95
181 F 68 não não 1,50 0,59
182 M 24 não sim 0,56 0,85
183 M 46 não sim 1,19 1,02
184 F 24 não sim 0,87 0,57
185 F 46 não não 1,19 1,09
186 M 25 não sim 1,55 1,03
187 M 54 sim sim 0,87 0,58
188 F 26 não não 1,63 1,34
189 F 48 não não 1,31 1,23
190 M 51 não não 0,99 2,23
191 M 37 sim não 1,05 0,59
192 F 55 não não 0,84 1,04
193 F 25 não não 1,09 0,66
194 F 48 não sim 1,17 0,59
195 F 23 não sim 1,10 0,60
196 F 53 não sim 1,44 1,09
197 M 52 não sim 0,99 0,37
198 M 58 sim sim 1,70 1,12
199 M 66 sim sim 1,36 1,32
200 M 37 sim sim 0,90 1,60
201 M 39 não não 0,97 0,47
202 F 61 não não 1,16 1,18
203 M 74 não não 0,77 0,98
204 F 41 sim não 0,98 0,58
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TABELA 8. Caracterfsticas da população de referência e valores de acetona urinária.

TABELA 9. Valores de referência para a populaçãototal.

valores de
referência
(n=207)

acetona uriná ria

mg/l mg/g creat.

média :1:desvia padrão
mediana
média geométrica
intervalo de confiança 95%
percentíl 95%
intervalo experimental
VSR*

1,12:1:0,47
1,04
1,03

0,98 - 1,26
2,20

0,20 -1,95
2,06

0,89 :t 0,46
0,74
0,81

0,83 - 0,95
1,95

0,33 - 2,74
1,81

* valor superior de referência = média + 2 desvias padrão
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205 M 38 sim sim 1,58 1,28
206 M 46 sim sim 0,70 0,50
207 F 40 não não 1,37 0,89

As Tabelas 9 a 13 demonstram as valores de referência obtidas na

população total e subdividida em grupos.
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TABELA 10. Valores de referência (VR) de acetona urinária (mg/L) na população subdividida de
acordo com o sexo e hábito de fumar.

VR

n
média :t DP
mediana
MG*
IC 95%**
percentil 95%
IE***
VSR****

* média geométrica
**intervalo de confiança 95%
*** intervalo experimental
**** valor superior de referência::;:média + 2 desvios padrão

TABELA 11. Valores de referência (VR) de acetona urinária em rng/g de creatinina, na população
subdividida de acordo com o sexo e hábito de fumar.

VR

n
média :t DP
mediana
MG*
IC 95%**
percentil 95%
IE***
VSR****

* média geométrica
**intervalo de confiança 95%
*** intervalo experimental
**** valor superior de referência = média + 2 desvios padrão

Danielle Palma de Oliveira

sexo uso de tabaco

feminino masculino sim não

116 91 51 156
1,04:t 0,35 1,10:t 0,33 1,07 :!:0,31 1,06 :t 0,35

0,97 1,07 0,98 1,03
0,98 1,05 1,02 1,00

0,87 -1,21 0,77 -0,94 0,75 -0,99 0,90 -1,22
1,54 1,52 1,22 1,55

0,30 -1,95 0,88 -1,32 1,04 -1,10 0,30 - 1,95
1,74 1,76 1,69 1,76

sexo uso dê tabaco

feminino masculino sim não

116 91 51 156
O,93:t 0,52 0,86 :t 0,39 0,87 :t 0,43 O,92:t 0,50

0,74 0,77 0,60 0,76
0,82 0,78 0,79 0,82

0,84 -1,02 0,77 -0,94 0,75 -0,99 0,84 -1,00
1,95 1,72 1,55 2,05

0,33 -2,74 0,34 -2,23 0,33 -2,37 0,34 -2,74
1,97 1,64 1,73 1,92
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TABELA 12. Valores de referência (VR) de acetona urinária (mg/L) na populaçãosubdividida de
acordo com a ingestãode bebida alcoólica e a idade.

* média geométrica
**intervalo de confiança 95%
***percentil 95%
**** intervalo experimental
***** valor superior de referência = média + 2 desvios padrão

TABELA 13. Valores de referência (VR) de acetona urinária, mg/g de creatinina, na POPulação
subdividida de acordo com a ingestão de bebida alcoólica e a idade.

Danielle Palma de Oliveira

VR .J!::!.gestãode bebida faixa etária

sim não :S;25 26-45 :2:46

n 85 122 59 79 69
x :t DP 1,13:tO,32 1,01;:tO,35 1,04:tO,36 1,06.:i:O,35 1,07:1:0,32
mediana 1,10 0,96 1,01 1,00 1,09
MG* 1,08 0,96 0,97 1,01 1,02
IC 95%** 0,91-1,34 0,83-1,34 0,77-1,31 0,83-1,29 0,83-1,31
P95%** 1,68 1,63 1,67 1,70 1,52
IE**** 0,53-1,89 0,30-1,95 0,30-1,89 0,55-1,95 0,53-1,72
VSR***** 1,77 1,71 1,76 1,76 1,71

VR stão de bebida faixa etária

sim não :S;25 26-45 246

n 85 122 59 79 69
x :1:DP 0,82:1:0,36 0,97:1:0,55 0,75:1:0,24 0,84:tO,44 1,06:1:0,53
mediana 0,73 0,76 0,59 0,73 0,91
MG* 0,76 0,85 0,72 0,76 0,94
IC 95%* 0,75-0,90 0,87-1,07 0,69-0,81 0,75-0,95 0,93-1,18
P95%*** 1,55 2,21 1,09 1,77 2,08
IE**** 0,33-2,00 0,34-2,74 0,38-1,42 0,34-2,42 0,37-2,37
VSR***** 1,54 2,07 1,23 1,72 2,12

* média geométrica
**intervalo de confiança 95%
*** percentil 95%
**** intervalo experimental
***** valor superior de referência = média + 2 desvios padrão
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Os resultados dos exames bioquímicos e hematológicos realizados nos

voluntários estão demonstrados nas Tabelas 14 e 15.

TABELA 14. Valores médios (:!:desvio padrão) de parâmetros bioquímicos na população avaliada
e os seus respectivos valores de referência.

parâmetro

Glicose (mg/dL)
Uréia (mg/dL)
Creatinina (mg/dL)
Colesterol total (mgldL)
Triglicerídeos (mg/dL)
Bilirrubina total (mg/dL)
Bilirrubina direta (mg/dL)
Bilirrubina indireta (mg/dL)
AST* (U/L)
ALT** (U/L)
Proteínas totais (g/dL)
* alanina transaminase
** aspartato transaminase

X :t OP

85,3:t 15,5
32,4 ::!:9,9
1,4 :t 6,2

172::!: 39,5
121 ::!:93,6
0,55 ::!:0,2
0,3::!: 1,5
0,5:t 1,8

15,3::!: 4,95
15::!:7,9
7,3::!:5,3

valor de referência
70-110
15-50 .

0,4-1,4
<200
<200

Até 1,2
Até 0,4
Até 0,8

3-50
12-46

6,0-8,0
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Hematócrito (%)

TABELA15.Valoresmédios(:!:desviopadrão)de parâmetro$hematológicosna população
avaliadae osseusrespectivosvaloresde referência.

parâmetro X :!:DP valor de referência

Leucócitos (/mm~ 6600:!: 1748 5000-10000
Neutrófilos (%) 3807:!: 1215 2750..a500
Neutrófilos (rei) 57,0 :!:8,4 55-65
Bastonetes (mm3) 18,8 ::I.:46,7 0-500
Bastonetes (%) 0,27 ::I.: 0,66 0-5
Linfócitos (mm3) 2225::1.:713 1000-3000
Linfócitos (%) 29,2::1.:7,9 20-30
Monócitos (mm3) 303,0:!: 154,4 200-800
Monócitos (%) 4,8 ::I.: 2,3 4-8
Eosinófilos (mm3) 217,3::1.:218,7 100-400
Eosinófilos (%) 3,2::1.:2,7 2-4
Basófilos (mm3) 35,0::1.:54,1 0-100
Basófilos (reI) 0,5::1.:0,8 O-i
Hemáciasx 1cf(lmm~ 4,7::1.:0,46 4,5-5,5
Hemoglobina (g%) 14,3::1.:1,6 (M) 13-18

(F) 12-16
(M) 40-54
(F) 37-47

80-98
27-32
32-38

11,5-14,5

42,4 ::I.: 4,2

MCV* (fi)
MCH**(pg)
MCHC*** (%)
RDW**** (%)
* volume corpuscular médio

** peso corpuscular médio
*** concentração hemoglobínica corpuscular média
**** índice de anisocitose

89,5:!: 5,5
30,2::1.:2,2
33,5:!: 2,2
13,1 :!: 1,4

Análise estatística

Valores de acetona urináría (mg/L)

Os dados da população de referência não apresentam distribuição

Gaussiana (W = 0,87942, p< 0,0001), como ilustra a Figura 11.
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FIGURA 11. Valores de acetona urinária (mglL) na população de referência (Shapiro-Wilk W =
0,87942, P < 0,0001).
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Acetona (mgIL.)

2,5 3.0

Devido à não centralidade dos valores) optou-se pela sua transformação

(Iog acetona), que aproximouos valores da distribuiçãonormal (W = 0,98532,

p<O,7000), comomostraa figura12.

ValorElStransformadoS da acetona sem correção
ShSlpiro-WilkW=,98532. p<.7000

110

100 .'

90

SO.

I :"
-8 40

i 30'
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O
-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

IogAcetona(rng/I.)

0,2 0.4 0.6
- Oistr.

Normal

FIGURA12. Distribuição dos valores transformados (109acetona) na população de referência
(Shapíro-WilkW = 0,98532, P<O,70oo).

Danielle Palma de Oliveira



R.esultados 76

A Figura 13 mostra a dispersão após a transformação dos valores (Iog

acetona), na qual não se observa correlação entre estes valores e a idade

(p<0,2319).
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FIGURA 13. Diagrama de dispersão dos valores de acetonaurinária, sem correção, transformados
(Iog acetona) na populaçãode referência, de acordo com a idade.

Aplicando-se o teste t-Student, verifica-se nível médio de acetona

transformada maior nos voluntários que bebem (n = 85, P = 0,0234) em

comparação com os que não bebem. O valor médio de acetona urinária também

foi significativamente mais elevado nos homens (91) em relação às mulheres

(116) (p = 0,0136). Quanto a variável uso de tabaco (p = 0,9009) não há

diferenças nos valores transformadosde acetona urinária.
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Valores de acetona urinária corrigidos pela creatínína

Os dados da população de referência também não possuem distribuição

normal(W =0,82229, P < 0,0001),destaforma,optou-sepor umatransformação

dos valores ( l~ ), a qual levou os dados a uma aproximaçãoda/ -\Iacetona

distribuição normal (W = 0,97479, P = 0,0837).

Através de um teste t-Student pode-se comparar os valores transformados

de acetona nos voluntários fumantes e não fumantes, nos que bebem e os que

não bebem, e nos voluntários do sexo masculino e do sexo feminino. Para todas

as variáveis não foram observadas diferenças estatísticas entre as médias.

A verificação de uma possível correlação entre as formas de expressão de

acetona, mostra uma correlação positiva entre os valores de acetona urinária

(mgll) (r = 0,2369) (p < 0,0001) e os valores de acetona corrigidos pela

creatinina.

Aplicando-se um teste de comparação de médias (Tukey, 5% Ó =0,131),

observa-se que os valores de AcU não corrigidos (mg/L) foram maiores que os
~.

corrigidos por creatinina urinária.
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6. DISCUSSÃO

Segundo vários autores, a concentração de acetona urinária é o melhor

bioindicador de exposição à acetona e ao isopropanolpor sua boa correlação com

a concentração destas substâncias no ambientede trabalho (BAGCHI et ai., 1992;

BREGA et aL, 1991; DiVINCENZOet ai., 1973;GHITTORI et ai., 1987; KAWAI et

aI., 1990; KUMAGAI et aI., 1998; PEZZAGNOet aI., 1988).

A determinação de valores de referência de acetona urinária se faz

necessária antes de seu uso na biomonitorizaçãoda exposição ocupacional e/ou

para avaliar outras condições patológicas que provocam sua elevação, uma vez

que é substância onipresente no organismo.

A escolha, padronização e validação do método de análise do bioindicador

para estabelecimento de seus valores de referênciaé etapa inicial e indispensável

da pesquisa.

Conforme proposto, uma técnica headspace/cromatografiaem fase gasosa

foi padronizadae validada. Esta técnica é bastante simplese de fácil execução. A

cromatografia em fase gasosa é a técnica de escolha por vários autores

(BRUGNONE et ai., 1983; DiVlNCENZO et ai., 1973; GHITTORI et ai., 1987;

GHITTORI et ai., 1996; JONES et ai., 1993; KAWAI et aI., 1990; PEZZAGNO et

a/., 1988; SATOH et ai., 1996; WANG et aI., 1994;WIGAEUS et ai., 1981), porém

pode-se utilizar a cromatografialíquida de alta eficiência (BREGA et ai., 1991).

A técnica de headspace é amplamente empregada para determinação de

substâncias voláteis (DiVINCENZO et ai., 1973; GHITTORI et ai., 1987; IOFFE,

1984; JONES et ai., 1993; NÚNEZ et ai., 1984;PEZZAGNOet aI., 1988;WANG et

aI., 1994). Essa técnica é simples, exige pouco manuseioda amostra e elimina os

interferentes não voláteis que poderiam contaminar o injetor e o detector. O fator

crítico é o equilíbrio entre a fase condensadae a fase vapor (IOFFE, 1984; NÚNEZ
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et aI., 1984; SETa, 1994); por isso vários parâmetrosdevem ser otimizados para

garantir a máxima recuperaçãodo analito e sensibilidadedo método. Neste estudo,

os parâmetros analisados foram: vedação do frasco de headspace, tempo de

aquecimento,temperatura da estufa, volume de amostra e adição de sal.

Solventes orgânicos podem parcialmente ser adsorvidos em alguns

materiais. Sendo de borracha a tampa do frasco de headspace, foi realizado um

estudo comparativo utilizando tampas de borracha revestidas ou não com papel

alumínio. a resultado (Tabela 1) demonstrou claramente que há perda do analito

por adsorção na tampa, o que prejudicaria a sensibilidade da técnica. a

revestimento com papel alumínio aumentou em 158% a área do pico de acetona.

Este resultado foi verificado pela área absoluta, pois, o padrão interno também

sofre adsorção, mantendo a área relativa praticamenteconstante. a coeficiente de

variação (CV) foi calculado em relação à área relativa para avaliar a precisão do

estudo, e se mostrou adequado (menor que 4 %).

a resultado do estudo do tempo de aquecimentoda amostra em estufa (5;

10; 15 e 20 minutos), mostrado na Tabela 2, demonstrouque o aumento do tempo

eleva a área do pico de acetona, em 520% quando comparado o tempo 5 com o

tempo 20 minutos. Este foi escolhido para realização das análises, pois, além de

apresentar maior área do pico, não aumentou demasiadamente o tempo de

extração. as coeficientes de variação (CVs) foram calculados em relação ao n-

propanole todos estão dentro dos limites aceitáveis.

A temperatura de aquecimento foi avaliada para verificar qual seria a ideal

para a volatilização da acetona. A temperatura inicial testada foi de 70°C que é

próxima à temperatura de ebulição desta substância (63°C) e a temperatura

máxima utilizada no estudo foi de 95°C. A Tabela 3 demonstra que a área do pico

de acetona se eleva com o aumento da temperatura, em 306%, comparando a

mais baixa com a mais elevada. Para as análisesfoi escolhidaa temperaturade 90
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°c que forneceu boa sensibilidade e um CV adequado. A 95°C ocorreu

volatilização significativa de água, o que poderia prejudicar as análises e

comprometer o rendimentoda coluna cromatográfica.Os CVs foram calculados em

relação à área relativa ao n-propanol.

A adição de sal foi testada para verificar o efeito "salting out" na extração do

analito, conforme indicado por alguns autores (JONES et aI.,1993; NÚNEZ et aI.,

1984; SETO, 1994; VITENBERG, 1991). SETO (1994) afirmou que a solubilidade

de muitos não-eletrólitos diminui com a adição de sal, por produzir aumento no

coeficiente de atividade (y). A adição de sal diminui a ligação do hidrogênio da

água com o analito e, assim, a água é "seqüestrada" pela hidratação do sal

(JONES et aJ.,1993). Neste estudo foram avaliados sulfato de sódio anidro e

cloreto de sódio. Os dois tipos de sais promoveram o efeito esperado; porém o

sulfato de sódio apresentou melhor sensibilidade, aumentando em 26% a área do

pico de acetona em relação a não adição de sal, enquanto que o cloreto de sódio

aumentou em 7% (Tabela 4). Os CVs foram calculados em relação à área relativa

ao n-propanol.

Foi realizado, também, o estudo do volume de amostra que deveria ser

usado. Foram testados os volumes: 2; 3 e 5 mL . O volume de 2 mL foi escolhido

para as análises pois apresentou volatilização mais efetiva dos analitos de

interesse em relação aos outros volumes testados (Tabela 5), provavelmente,

devido ao maior espaço livre no frasco disponível para os vapores. Entre 3 e 5 mL

a variação foi pequena, apenas 5 %, porém, quando utilizou-se 2 mL, o aumento

da sensibilidadefoi de 28% em relaçãoa 5 mL.

Utilizou-se uma coluna megabore tipo Carbowax, que possui baixa

polaridade permitindo uma separação adequadada acetona em relação ao padrão

interno escolhido (n-propanol) e em relação a outros componentes voláteis

existentes na urina, conforme relatado por BRUGNONEet al.,(1983) e JONES et
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aC (1993). O detector de ionização de chama é preconizado por vários autores

para esta análise (BRUGNONE et al.,1983; DiVINCENZO et al.,1973; FUJINO et

aI., 1992; JONES et aI., 1993; KAWAJet aI., 1990;SATOH et aI., 1996;WIGAEUS

et aI., 1981). O espectrômetro de massa como detector também tem sido usado

(GHITTORI et aI., 1987; GHITTORI et aI., 1996; PEZZAGNO et aI., 1988; WANG

et aI., 1994).

O n-propanol foi escolhido como padrão interno devido à semelhança

estrutural em relação à acetona, não ser encontrado normalmente na urina, ter

ponto de ebulição relativamente próximo ao da acetona e tempo de eluição

bastante satisfatório nas condições cromatográficas padronizadas. As duas

substâncias são detectadas em menos de três minutos, tornando a análise

bastante rápida. O n-propanol é recomendado por alguns autores como padrão

interno adequado em análises de acetona (JONES et aI.,1993; DROZD & NAVÁK,

1979;WANG et aI., 1994).

Os parâmetros de identificação, tais como as temperaturas do injetor e do

detector foram testadas até obter boa separação entre os picos de acetona, n-

propanol e os interferentes da urina (Figura 4). O fluxo do gás de arraste,

nitrogênio, foi determinado de acordo com as especificações da coluna, com a

qualidade de separação e com o tempo de corrida. Devido ao curto tempo de

análise, não foi necessário fazer programação de temperatura, sendo suficiente a

utilizaçãode corrida isotérmica em 90° C.

Alguns cuidados precisam ser tomados para a obtenção de resultados

precisos quando se faz injeção manual no cromatógrafo,especialmenteao usar a

técnica de extração por headspace.

A seringa deve estar previamente aquecida para evitar a condensação de

vapores; as operações de retirada do frasco, perfuração do septo e injeção do
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vapor devem ser feitas rapidamente, de modo e em tempos constantes (DROlD &

NOVÃK, 1979; SETO, 1994), o que requer experiênciado analista; a estufa deve

ficar em local o mais próximo possível do cromatógrafo;o frasco deve ser mantido

em isopor ao ser retirado da estufa até o momento da amostrageme injeção do

vapor.

Foi utilizada a seringa de 1 mL BD@para a injeção dos vapores, pois

apresenta boa reprodutibilidade dos resultados, como pode ser verificado no

estudo de precisão intra-ensaio (Tabela 6). Foi testada a seringa tipo gas-tight,

Hamilton@, especial para injeção de vapores; porém, a seringa de 1 mL possui

agulha de grande diâmetro, o que levava à deterioração precoce do septo usado

no cromatógrafo. Neste caso é necessária a troca constante deste (a cada 3-5

injeções),o que prejudica e encarece as análisesde rotina.

A validação do método foi realizada visando minimizaros erros e assegurar

a máxima qualidade do trabalho, com base no que é proposto para as

determinaçõesanalíticas (CHASIN et aI., 1998).

A composição complexa da matriz biológica pode ter grande influência na

técnica de headspace, pois, os vários componentes podem afetar a volatilização

dos analitos de interesse (SETO, 1994; VITENBERG, 1991). O estudo da

interferênciada matriz biológica (Figura 5) demonstrouque os coeficientes lineares

(intercessão) e os coeficientes angulares (inclinação) das retas resultantes não

foram similares. Assim, as curvas de calibração para a quantificação de acetona

nas amostras de referência foram obtidas utilizandopool de urina fortificado com

concentraçõescrescentes de acetona.

Os dados do estudo de linearidade mostraram que há concordânciaentre as

concentrações de acetona (0,1 a 5 mg/L) e as áreas relativas (acetona/n-

propanol), como representado na Figura 6. O coeficiente de determinação foi de
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0,9994, que é satisfatório para considerar que o método gera resultados

proporcionais às concentrações (CHASIN et a/., 1998). O intervalo das

concentrações foi estabelecido de acordo com grupos controle determinados por

alguns autores (BREGA et a/., 1991; GHITTORI et aI., 1996; JONES et a/., 1993;

KAWAI et a/., 1990; KAWAI et aI., 1992a; KAWAI et aI., 1992b; PEZZAGNO et aI.,

1988; WANG et aI., 1994).

As curvas de calibração foram feitas a cada lote de amostras para possibilitar

a quantificação confiável da acetona urinária. A concentração de acetona existente

no pool de urina utilizado para as adições de padrões foi diminuída dos

adicionados antes de usá-Ios para quantificação nas amostras.

o limite de detecção (LD) para o método foi igual ao limite de quantificação

(LQ) de 0,1 mg/L; tal concentraçãoforneceu uma área cerca de três vezes maior

que o ruído, com CV de 7%. Alguns autores obtiveram LD menores, cerca de 0,05

mg/L (GHITTORI et aI., 1996; JONES et aI., 1993; KAWAI et aI., 1990;

PEZZAGNO et aI., 1988), porém estes trabalhos foram desenvolvidos em sistema

on line ou utilizando o espectrômetro de massa como detecto r. O limite obtido

neste estudo foi considerado satisfatório, pois todas as amostras apresentaram

resultados acima deste valor.

A precisão do método (Tabela 6) foi verificada através do estudo intra e

interensaio, para os quais foram utilizados pools de urina sem adição e fortificado

com 1,0 e 3,0 mg/L de acetona, analisando os coeficientes de variação obtidos,

respectivamente, de 5,0%; 4,0% e 5,0% (intra-ensaio) e 6,3%; 8,8% e 5,2%

(interensaio).Todos os CVs mostraramprecisão adequada (CHASINet aI., 1998).

A estabilidade foi avaliada segundo três formas de conservação de amostras

de urina: temperatura ambiente, geladeira e freezer. A acetona à temperatura

ambiente apresentou ligeira queda em 48 horas, média de 17%, para as
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concentrações estudadas: urina sem adição (- 11,8%), enriquecida com 1,0 mg/L

de acetona (-25%) e 3mg/L (-16%). Porém, nesta temperatura observou-se

aparecimento de picos de outros componentes, provavelmente formados na

amostra, com tempos de retenção próximos ao da acetona, o que poderia levar à

sobreposição,com perda de resoluçãoe dificultar a integração.

A concentração de acetona na urina não se mostrou estável após 12 horas

na geladeira. Neste ambiente ocorreu formação de acetona chegando a uma

variação de 800% após 48 horas, para a urina sem adição. Isso é provavelmente

devido à redução dos outros corpos cetônicos à acetona, conforme citado por

HRADECKY & JAGOS (1978). A medida que a concentraçãoaumenta a alteração

do valor de acetona diminui, chegandoa 330% a mais, para a urina fortificada com

1 mg/L de acetona e a 7,5% para a maior concentraçãoestudada, 3 mg/L, ambas

após 48 horas. Provavelmente, maiores concentrações de acetona deslocam a

reação de redução de corpos cetônicos, inibindo sua formação. A acetona em

urina permanece estável em geladeira por pelo menos doze horas. Assim, as

amostras foram mantidas a esta temperaturaaté a análise, realizadano mesmodia
da coleta.

Neste estudo, foram avaliados três ciclos de congelamentol

descongelamento. A acetona em urina mostrou-se estável por três ciclos nas

concentrações estudadas (urina sem adição e fortificada com 1,0 e 3,0 mg/L de

acetona). Porém, após o segundo ciclo ocorre formação de substâncias na urina

que dificultam a integração e, portanto, a quantificação.Este tipo de estudo não foi

encontrado na literatura pesquisada. Em situação de análises rotineiras é

interessante saber que as amostras serão estáveis em, pelo menos, dois ciclos de

congelamento/descongelamento.

Amostras de urina sem adição e fortificadas com 1,0 e 3,0 mg/L de acetona

e congeladas a -20°C, em alíq,uotas se mantêmestável por pelo menos dez dias,
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com coeficientes de variação, respectivamentede, 6,0%; 8,0% e 5,0% (Tabela 7).

Esta seria, portanto, a melhor forma de conservação da acetona urinária, como

preconizado por vários autores (BREGA, et ai., 1991; FUJINO et aI., 1992;

GHITTORI et aI., 1987; JONES et ai., 1993; KAWAI et aI., 1990; KAWAI et aI.,

1992a; SATOH et ai., 1996).

Conforme já mencionado, foram avaliados 226 voluntários, dos quais, os

resultados de 207 foram utilizados neste trabalho. A saúde dos voluntários foi

atestada através dos resultados obtidos nos diversos parâmetros bioquímicos e

hematológicos (Tabelas 14 e 15). A maioria dos valores estiveram no intervalo de

referência do método usado, sendo que a média de todos estavam de acordo com

a referência, indicando que a população foi adequada ao estudo. Os resultados

dos valores de acetona urináriasem correção, corrigidos por creatinina, bem como,

dados pessoais dos 207 voluntários da população de referência estão

representadosna Tabela 8.

A concentração média de acetona urinária, em mg/L (1,12) foi semelhantea

valores considerados de referência por alguns autores (BREGA et aI., 1991;

GHITTORI et ai., 1996; JONES et ai., 1993; KAWAI et ai., 1990; KAWAI et ai.,

1992b; PEZZAGNO et aI., 1988;WANG et ai., 1994), com teores médios variando

entre 0,84 e 3,85 mg/L. Entretanto,estes autores não visaram estabelecerVR para

a acetona urinária, não tendo, assim, delineado seus trabalhos para tal. O VR

encontrado neste trabalho (em mg/g de creatinina), expresso pela média :t desvio

padrão, está dentro do VR preconizado por LAUWERYS (1996), <2 mg/g de
creatinina.

A análise estatística foi realizada separadamente para concentração de

acetona urinária sem correção e corrigida por creatinina.
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Os valores de acetona urinária sem correção não mostraram distribuição

Gaussiana; por isso, estes valores foram transformados (Iog AcU) (Figura 11),

conforme preconizadopor DUCA, (1992) e POUlSEN et ai., (1987). Dessa forma,

o teste paramétrico t-Student para comparaçãodas médias pôdeser utilizado.

Para os dados de AcU sem correção e transformados, não foi possível

estabelecer correlação linear com a idade, como ilustra a Figura 13. Não foi

encontrada na literatura pesquisadaqualquer referêncianeste aspecto.

Foi detectado conteúdo médio de acetona urinária maior nos voluntários que

faziam uso de bebidas alcoólicas em comparação com os que não bebiam. JONES

et aI. (1993) não constataram correlação significativa entre o uso de bebidas e

acetona urinária. Porém, estudos realizados por SATOH et aI.. (1995)

demostraram influência da ingestão de álcool na excreção de AcU em

trabalhadores expostos.

Sabe-se que a interação do etanol com outros xenobióticos ocorre, muitas

vezes, por alteração do nível da biotransformaçãoe é dependenteda quantidadee

do tempo de uso da bebida, assim como do nível de exposiçãoambienta!.Através

do questionário,não foi possível precisar o tempo de uso ou a quantidadeingerida,

pois as informaçõesfornecidas por vários voluntários não foram exatas.

Voluntários do sexo masculino apresentavam nível maior de AcU (mg/L)

com relação aos do sexo feminino. Na literatura pesquisadapara este trabalho não

foi encontradanenhumainformaçãoa respeitodeste fato.

Quanto a variável uso de tabaco não foi detectadadiferença nos valores de

acetona urinária. Do mesmo modo, WANG et ai. (1994) não encontraram

diferenças significativas entre os valores sangüíneos de acetona em fumantes e

não-fumantes.
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Como a distribuição dos valores de acetona urinária corrigidos por creatinina

também não foi Gaussiana, realizou-se uma transformação - 1/ - nesta
/ ..;acetona

situação, foi possível estabelecer correlação negativa entre os valores

transformados de acetona na populaçãototal e a idade, ainda que não elevada; ou

seja, correlação positiva em relaçãoa AcU (mg/gde creatinina).

Não houve diferença significativa quando analisou-se variáveis: tabaco,

ingestão de bebidasalcoólicas e sexo.

A ACGIH não recomenda nenhum tipo de correção para expressão dos

resultados de acetona urinária, excretada prioritariamente por difusão tubular, e

propõe o Limite Biológico de Exposição (BEI) para este bioindicador de 50 mg/L

(ACGIH, 2001). Entretanto, LAUWERYS (1996) preconiza a expressão em mglg

de creatinina. O presente trabalho demonstrouque existe correlação linear positiva

entre os níveis de acetona sem correção e corrigidoscreatinina; porém, os valores

das formas de expressão são estatiscamentediferentes.

Apesar de ser um bioindicador inespecífico, a AcU pode ser um bom

indicador de dose interna, pois os VR são bastante baixos e assim, distantes dos

valores limites biológicos, permitindo diferenciar exposições ocupacionais de

intensidades variadas, da não-exposição. Como foi visto, existem fatores

fisiológicos e relacionados à dieta que podem elevar a acetona em urina, porém

estes valores não ultrapassam 10 mg/L (WANGet aI., 1994).
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7. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que:

;.. O método analítico por cromatografia em fase gasosa e extração por

headspace para determinação de acetona urinária mostrou-se simples e

rápido, com linearidade, limites de detecção e de quantificação e precisão

adequados.

;.. O empregoda colunaCarbowax745 (30mx 0,53mm)permitiua separação

cromatográfica adequada da acetona e do n-propanol dos demais

interferentes das amostras, possibilitando a quantificação do analito.

};> O revestimento da tampa de borracha com papel alumínio, tempo de

aquecimento de 20 minutos, temperatura de aquecimento de 90°C, a adição

de sulfato de sódio anidro e uso de 2 ml de urina foram as condições mais

adequadas para a análise de acetona urinária por headspace.

;.. A melhor forma de conservação de acetona em urina foi o congelamento a

-20°C. Essa substância se manteve estável durante dois ciclos de

congelamento/descongelamento e, em geladeira, durante doze horas.

;.. O percentil 95% estabelecido para a acetona urinária foi de 2,20 mg/l e

pode ser utilizado para interpretação de resultados de biomonitorização em

base individual.

;.. A distribuição dos valores não transformados de AcU pode ser usada para

interpretação de resultados de biomonitorização de trabalhadores expostos

quando avaliados como um grupo.
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y Das características individuaisdos voluntários avaliadas, apenas o sexo e o

uSõ de bebidas aiCÓõiicasparecem afetar significativamente õs teores de

AcU em indivíduos não expostos ocupacionalmente ao solvente, sendo Que

homens apresentaram valores superiores às mulheres, da mesma forma

que os usuários de bebidas alcoólicas.

y Quando os valores de AcU foram corrigidos por creatinina, verificou-se fraca

correiaçãõ com a idade dos voiuntários.
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ANEXO I

QUESTIONÁRIO: Valores de referência de bioindicadores

1. DADOS PESSOAIS

Nome:. '0'" 00000""0 o. ,.........

Sexo: ( ) M ( ) F Peso aproximado: Kg
Idade: anos
Residência: o

rua: N ...............
bairro: .0 0.." .......................
cidade: ... .....................................
UF:........................
Telefone: o',,,,,,,,,,,,,,,,, O"""",,,,",",""""",",,,' o .. ......

2. ÁREA DE RESIDÊNCIA

2.1. Classificação da área: ( ) urbana (centro)
( ) urbana (bairro)
( ) rural

2.2. Atividades industriais, oficinas, outras fontes poluidoras próximas à
residência:

tipo: o. .. .. ... . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . o.. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . oo. oo. .o. . .. . . . . . . .

nome: ...............................
distância aproximada:......................................................................
tipo: """"'''''''''''' , .....

nome: ...........................................................................................
distância aproximada:o.'" o .. ., . "'"

2.3. Intensidade do tráfego vizinho à residência:
( ) elevado
( ) moderado
( ) escasso

3. ATIVIDADE PROFISSIONAL

3.1 Setor de trabalho
( ) agricultura
( ) estudante
( ) indústria
( ) comércio
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( ) serviço público
( ) oficina
( ) trabalho doméstico
( ) escolas
( ) não trabalha
( ) outras (especificar):....................................................................

3.2 Tipo de empresa/atividade: ou, ......................

3.3 Tipo de trabalho anterior à ocupação atual:.........................................
..., ..., ... ... .................
""""""""'" ,............................................

3.4 Jornada de trabalho (h/dia/turno) .....

3.5 Eventuais atividade extraordinárias: ..............................
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'" """""'"''

"""""""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .

3.6 Atividades de lazer ou de aulas práticas que envolvam acetona, hexano,
metanol, propanol ou metais:

,... ...................
"""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .

""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""""""""""""""""""'" .

... 0.0 o 0"'0' o o o'" o o o 0'0""""""'"

4. HÁBITOS ALIMENTARES E TABAGISMO

4.1 Tipo de dieta (última semana)
( ) rica em gorduras
() rica em proteínas (carnes, ovos, soja...)
() rica em carboidratos (açúcar, pão, batata, arroz, massas...)
( ) vegetais frescos nos 2 últimosdias. Quais?............................
( ) frutas2 últimosdias.Quais?...................................................
() adoçantes(aspartame)?( ) sim () não frequência?.............

4.2 Consumo de bebidas alcoólicas (últimasemana)

tipo:............................................................................................................
freqüência: ..........
quantidade: .

4.3 Consumo de bebidas não-alcóolicas (últimasemana)
( ) refrigerantes. Quais? ... .......
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freqüência: , ................................

( ) suco de frutas. Quais? ....
freqüência ,.. .......

4.4 Outras bebidas e freqüência de ingestão (última semana)
( ) café .......................

( ) chá ........................
( ) outras (especificar) no... . ".....

4.5 Uso de tabaco
tempo de uso:...................................
quantidade/dia: ..........
ex-fumante: ..............................

5. USO DE MEDICAMENTOS E QUEIXAS RELATIVAS AO ESTADO DE SAÚDE

5.1 Tipos de medicamentos e freqüência (último mês):.............................
, ... ...

"""'" ,.........

,. .....
""""""""""'''''''' """"" """"""""""""""""""'"

5.2 Queixas relativas ao estado de saúde (último mês):
.

...............................................................................................................
,..

""'"'''''''''''''''''''''''''''''' , .........................................

"""'''''''''''''' ...................................

,..............................

5.3 Está de dieta de emagrecimento?
() sim () não

5.4 Existe algum caso de diabetes na família?
( ) não ( ) sim - qual o parentesco? .................................
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ANEXO 11

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS INFORMAÇÃO

1- Dados de identificação sobre o voluntário da pesquisa

Nome
voluntário: .
Documento de Identidade N°: sexo: ( )M ( )F
Data de nascimento: ! !..........
Endereço: ......................
N°:...................
Apto: Bairro: ..,................
Cidade:. , ............
CEP:...........................................
Telefone: .......

do

11- Dados sobre a pesquisa

1. Título do protocolo de pesquisa: ''Valores de referência de acetona urinária em
humanos".

2. Pesquisadora: Danielle Palma de Oliveira
Cargo/função: farmacêutica-bioquímica
Inscrição no Conselho Regional de Farmácia: 11.669
Documento de identidade N°:26.239.503-4/SSP.SP
Departamento da FCF/USP: Análises toxicológicas

3. AVALIAÇÃODO RISCO DAPESQUISA: RISCO MíNIMO

4. Duração da pesquisa: um ano

111- Explicações da pesquisadora aos voluntários sobre a pesquisa

1. Justificativa e objetivos da pesquisa: o objetivo desta pesquisa é o
estabelecimento dos valores de referência de acetona urinária em humanos, que é
importante na monitorização de trabalhadores expostos à acetona e ao
isopropanol.

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos: serão coletadas amostras de
sangue e urina. A amostra de sangue será utilizada para a realização dos exames
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bioquímicos e hematológicos, e a amostra de urina será utilizada para a realização
do exame de urina tipo I e para a determinação da acetona urinária.

3. Desconfortos e riscos esperados: o voluntário está sujeito a hematomas e
nervosismo, podendo se sentir mal devido à retirada de sangue. A quantidade de
sangue retirada (aproximadamente 15 mL) não oferece risco a saúde do voluntário.

4. Benefícios: o voluntário receberá os resultados de todos os examens realizados
gratuitamente.

IV- Esclarecimentos sobre as garantias do voluntário da pesquisa

1. O voluntário terá livre acesso aos procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa a qualquer tempo, inclusive esclarecimento de qualquer
dúvida relacionada à pesquisa.

2. O voluntário tem liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e
de deixar de participar do estudo.

3. Todos os dados do voluntário serão mantidos em completo sigilo, sendo
garantidas a confiabilidade e privacidade.

V- Consentimento pós-esclarecido

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de
Pesquisa.

Alfenas, de de .............

Assinatura do voluntário Assinatura da pesquisadora
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ANEXO 111

Parâmetros hematológicos e bioquímicos

número de hemácias

hematóerito
hemoglobina
leucograma

Bilirrubina total e frações

Alanina transaminase e
aspartato transaminase

uréia

ereatinina

Colesterol total

glicose

automatizado

automatizado
automatizado

esfregaço em lâmina
(coloração May Grunwald

Giensa)
Labtest@(Sims-Hom)

Labtest@ (cinética-UV)

Labtest@ (enzimático-UV)

Labtest@ (pierato)

Bioelin@

Bioclin@ (enzimático)

Coulter Miero Oiff II

Coulter Miero Diff 11
Coulter Miero Oiff 11

SIMS, F.H., HORN,
C.Am.J.Clin. Path. 1958;

29:412 e outros
BASQUES, J.C.AXXI

Congresso brasileiro de
patologia clínica. São
Paulo; 1987 e outros
BERGMEYER, H. U.
Method of enzymatic

analisis,3aed., v. 8, p.
444-449, VHC, Deerfield

Beaeh, 1985 e outros
HENRY, R. J., CANNON,
D.C., WINKELMAN, J.W.

Clínical Chemistry.
Principies and Technics.

2aNova Yorl<.1974 e
outros

ALLAIN, C. C., etal.
CIin.Chem. p. 20-470,
1974. TONKS, D. 8.,

Quality Control in Clinical
Laboratories, 1982 e

outros.
TRINDER, P., Na. Clin.

Biochem., n. 6, p.24, 1969
TONKS, 0.8., Quality

Control in Clinical
Laboratories, 1983 e

outros.
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Triglicerídeos Bioclin@ BUCOLO, G., DAVIO, H.,
Clin. Chem., 476pp, 1973.

TONKS, D. 8., Quality
Control in Clinical

Laboratories, 1982 e
outros.

HENRY, R. J., CANNON,
D.C., WINKELMAN, J.W.

Clínical Chemistry.
Principies and Technics.

2a Nova York. 1974 e
outros

Proteínas totais Labtest@ (biureto)
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ANEXO V
MINISTf:RIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS

COMITÊ DE ÉTICA EM PESt ~UISA

DECLARAÇÃO

o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Farm1\ciae Odontologia de
Alfenas declara para os devidos fins que se fizerem necessários que o projeto "Valores
de referência de acetona em hUm81DOS"da Profa. Dra. Maria Elisa P. B. de Siqueira
foi devidamente apreciado e aprovado por este Comitê.

Por ser verdade, fimlo a presente Declaração.

Alfenas, 13de novembro de 2000.

.~

Profa. Elisabeth pízzamiglio Vieira
---' ".Coordenadora do Co~i!ê"áe Ética em Pesquisa da Efoa
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Cidade Universitária "Armando de SallesOliveira"

Av. Prof Lineu Prestes, 580 - CEP: 05508-900
, Te!.(011}818-3677- Fax: (011)211-8986

Assistência Acadêmica ...
Of CEP n° 18

São Paulo, 07 de abril de 2000.
. . --

Prezada Senhora

Informo que o Comitê de Ética eÍn Pesquisa da ,FCFIUSP, em
reunião realizada no dia 27 de março p.p.,após apreciar o proJeto 'Nalores de'referênci~ de
acetona em humanos" apresentado por V.Sa., resolveu aprovar o ,citado projeto, devendo
apenas substituir o Termo de Consentimento adequado-o ao modelo do CEP!FCF,'bem
como apresentar esclarecimento sobre a fonte financiadora da pesquisa e a previsão' de
ressarcimento de gastos aos indivíduos da'pesquisa.

Atenciosamente,

~
Profa. Dra. Dulcinéia Sa~s:~ i,\bdall~,

Coordenadora:'doC~/FCF; . "

Ilma. Sra.
Danielle Palma Oliveira
Pós-Graduanda do FBC

"




