
A 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR 

 
 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias 
Energéticas e Nucleares PROTEN/UFPE – CRCN-NE/CNEN 

 

 

 

 

 

 

USO DA RADIAÇÃO IONIZANTE NO DIAGNÓSTICO DA 
ANEMIA DE FANCONI 

 

 

 

 

 

 

SUELEN CRISTINA DE LIMA 
 
 
 

 
 
 
 

RECIFE – PERNAMBUCO - BRASIL 

ABRIL - 2013 

 



B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DA RADIAÇÃO IONIZANTE NO DIAGNÓSTICO DA 
ANEMIA DE FANCONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 
 

 

 

SUELEN CRISTINA DE LIMA 

 
 
 

 
USO DA RADIAÇÃO IONIZANTE NO DIAGNÓSTICO DA 

ANEMIA DE FANCONI 
 
 
 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa 

de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e 

Nucleares, do Departamento de Energia Nuclear, 

da Universidade Federal de Pernambuco, como 

parte dos requisitos necessários para obtenção do 

título de Mestre em Ciências. Área de 

Concentração: Dosimetria e Instrumentação 

Nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: PROF. DR. ADEMIR DE JESUS AMARAL 

 

 

 

RECIFE – PERNAMBUCO - BRASIL 
ABRIL - 2013 

 



D 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Catalogação na fonte 

Bibliotecário Carlos Moura, CRB-4 / 1502 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

L732u Lima, Suelen Cristina. 
Uso da radiação ionizante no diagnóstico da Anemia de 

Fanconi. / Suelen Cristina Lima. - Recife: O Autor, 2013. 
viii, 73 folhas, il., figs.,tabs. 
 
Orientador: Prof. Dr. Ademir de Jesus Amaral. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em 
Tecnologias Energéticas e Nucleares, 2013. 

Inclui Referências e Anexos. 
 
1. Anemia de Fanconi.   2. Diepoxibutano.   3. Radiação 

Ionizante.   I. Amaral, Ademir de Jesus (orientador).   II. 
Título. 

 
      UFPE 

CDD 612.01448 (21. ed.)      BDEN/2013-08 



E 
 

 

 

 

 



F 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dedico à minha família. 

 



G 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Em primeiro lugar agradeço a Deus, pois sem ele nada seria possível. 

Agradeço por ter me dado forças para seguir com meus objetivos e por ter feito 

tantos milagres em minha vida.  

 Aos meus pais Aparecida e Joaquim Lima, pelo amor, carinho, cuidado, 

compreensão e por todo esforço que fizeram para me dar uma boa educação. Pelos 

conselhos de minha mãe e pelas inúmeras viagens de moto que meu pai fez em prol 

de minha formação. 

  Ao meu marido Alexsandro que nunca deixou de me dar forças, palavras de 

consolo, amor e fé, mesmo à distância. E que me proporcionou momentos de 

extrema felicidade, que foram minha força propulsora em vários momentos ao longo 

de meu mestrado e destes 9 anos de união.  

  Ao meu irmão Yúri, que sempre me garante risos de descontração e com o 

qual aprendo todos os dias com as coisas mais simples.  

 Agradeço a minha amiga Thaísa Feliciano pela paciência, conselhos, 

passeios e por em muitos momentos ser mais do que amiga, uma irmã. Pelos 

momentos de trabalho em conjunto e por me mostrar que a união faz a força. 

 Ao Prof. Ademir Amaral, por ter me acolhido em seu laboratório e ter me 

orientado para realização de meus trabalhos. Agradeço pela amizade, pelos 

ensinamentos e o apoio em minha formação. 

 Á Dra. Terezinha que sempre me recebeu muito bem no CEOHNPE-HUOC e 

por suas contribuições fundamentais para meu trabalho que me proporcionaram um 

olhar abrangente e humanizado da saúde. 

 Ao Dr. Thiago Fernandes, que por muitas vezes foi amigo, psicólogo, 

orientador e principalmente motivador, por nunca deixar que eu perdesse o amor 

pela ciência. Obrigado por ser tão presente em minha formação acadêmica.  

 



H 
 

 

 

 A professora Edvane Borges que sempre me foi tão solícita e que me 

auxiliou a entender melhor a estatística de meu trabalho. 

 Aos meus amigos do LAMBDA que tanto marcaram minha vida nestes anos 

(Isabel Spacov, Julyanne Melo, Marcela Pinto, Mariana Brayner, Mariel Cadena, 

Neyliane Santos, Rafael Freitas e Thiago Tenório), por sempre estarem presentes 

tanto nos ensinamentos como nos momentos de descontração. Aos meus meninos, 

meus pupilos: Amanda Salviano, Camila Hollanda, Geane Santana e Hector 
Silva, que me proporcionaram momentos de amizade e aprendizado mútuo. 

 Aos colegas do GERAR (Carlos Eduardo, Edvaldo Araújo, Felipe Santos, 
Gustavo Santos, Inês Barata, Laury Costa, Luanna Ribeiro, Maria Helena, 
Sloana Giesta e Williams Siqueira) pelas reuniões científicas, congressos e 

conversas. 

 À equipe do IMIP – Instituto Materno infantil de Pernambuco, nas pessoas do 

Heberton Ferreira e dos técnicos Tárcio e Geneci, que sempre foram muito 

atenciosos e nunca negaram nos auxiliar nas irradiações das amostras. 

 Aos colegas, professores e funcionários do Departamento de Energia Nuclear 

em especial aos Srs. Edvaldo, Antônio, Josenildo e Rodrigo e a dona Lia, por 

serem sempre muito receptivos e prestativos. 

 Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

por me fornecer uma bolsa de estudos neste período. 

 

  

Muito Obrigada! 
 

 



I 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

“É melhor lançar-se em busca de conquistas grandiosas, mesmo expondo-se 
ao fracasso, do que alinhar-se com os pobres de espírito, que nem gozam 

muito nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra cinzenta, onde não 
conhecem nem vitória, nem derrota.” 

 
(Theodore Roosevelt)

 



i 
 

 

 

SUMÁRIO 

 
Páginas 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... ii 
LISTA DE TABELAS ................................................................................................. iv 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS ................................................ v 

RESUMO ................................................................................................................... vii 
ABSTRACT .............................................................................................................. viii 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA .................................................................................. 3 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ANEMIA DE FANCONI ............................................ 3 

2.1.1. Principais anormalidades físicas ................................................................ 4 

2.1.2. Alterações hematológicas ........................................................................... 6 

2.1.3. Susceptibilidade ao câncer ......................................................................... 7 

2.1.4. Caracterização genética da Anemia de Fanconi ....................................... 8 

2.1.5. Caracterização molecular da Anemia de Fanconi ..................................... 9 

2.2. PRINCIPAIS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DA ANEMIA DE FANCONI ........ 11 

2.2.1. Diagnóstico Clínico .................................................................................... 12 

2.2.2. Diagnóstico Hematológico ........................................................................ 13 

2.2.3. Diagnóstico Citogenético .......................................................................... 14 

2.3. USO DAS RADIAÇÔES IONIZANTES PARA DIAGNÓSTICO DA ANEMIA 
DE FANCONI ......................................................................................................... 20 

2.3.1. Mecanismo de ação das Radiações Ionizantes ....................................... 21 

2.3.2. Utilização dos linfócitos do sangue venoso periférico (SVP) ................ 24 

2.3.3. Fundamentos para a utilização das Radiações Ionizantes no 
diagnóstico da Anemia de Fanconi .................................................................... 25 

3. METODOLOGIA ................................................................................................... 27 

3.1. ASPECTOS ÉTICOS ...................................................................................... 27 

3.2. ESTRUTURA DA PESQUISA ........................................................................ 27 

3.2.1. Amostragem da pesquisa .......................................................................... 27 

3.2.2. Padronização metodológica ...................................................................... 28 

3.2. COLETA DO MATERIAL ................................................................................ 29 

3.3. ARRANJO EXPERIMENTAL DA IRRADIAÇÃO............................................ 29 

 



ii 
 

 

 

3.4. CULTIVO DE LINFÓCITOS ............................................................................ 31 

3.5. PREPARAÇÃO DOS LINFÓCITOS PARA ANÁLISE CITOGENÉTICA ........ 31 

3.6. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA COLORAÇÃO ................................. 32 

3.7. MÉTODO DE COLORAÇÃO .......................................................................... 32 

3.8. ANÁLISE MICROSCÓPICA ........................................................................... 32 

3.9. PARÂMETROS DE ANÁLISE MICROSCÓPICA ........................................... 32 

3.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA .............................................................................. 33 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................ 34 

4.1. ENSAIO 1: PADRONIZAÇÃO DA DOSE DE IRRADIAÇÃO ......................... 34 

4.2. ENSAIO 2: PADRONIZAÇÃO DO TEMPO DE CULTIVO CELULAR ........... 36 

4.3. AVALIAÇÃO CITOGENÉTICA DA FRAGILIDADE CROMOSSÔMICA ........ 37 

4.3.1. Grupo N (Indivíduos Normais) .................................................................. 37 

4.3.2. Grupo P: pacientes sob suspeita de AF ................................................... 41 

4.3.3. Avaliação estatística .................................................................................. 50 

4.3.4. Vantagens e limitações da técnica ........................................................... 52 

5. CONCLUSÕES ..................................................................................................... 54 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 55 

ANEXO I.................................................................................................................... 64 

ANEXO II ................................................................................................................... 65 

ANEXO III .................................................................................................................. 68 

ANEXO IV ................................................................................................................. 71 

ANEXO V .................................................................................................................. 72 

 



ii 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Páginas 

Figura 1 -  (A) mulher apresentando baixa estatura e microcefalia, (B) radiografia 
da mão de um paciente AF mostrando polegar bífido, (C) mancha café 
com leite na pele, (D) polegares com inserção anormal ...................... 04 

Figura 2 -  Metáfases de pacientes portadores de AF representando alterações 
cromossômicas espontâneas (A) e induzidas por exposição ao DEB (B) 
em células linfocitárias ......................................................................... 15 

Figura 3 -  Metáfase apresentando figuras trirradiais (círculos) e quadrirradial 
(seta) .................................................................................................... 16 

Figura 4 -  Alterações cromossômicas características da Anemia de Fanconi ...... 16 

Figura 5 -  Efeito direto e indireto da radiação ....................................................... 21 

Figura 6 -  Molécula de DNA apresentando: quebra dupla (ambas as cadeias) e 
quebra simples (uma só cadeia) .......................................................... 22 

Figura 7 -  Arranjo experimental de irradiação apresentando acelerador linear 
alinhado ao bloco de água sólida (fantoma) onde é introduzida a 
amostra a ser irradiada ........................................................................ 30 

Figura 8 -  Metáfases de paciente AF+ (P1), submetidas à irradiação com 1 Gy (A) 
e 2 Gy (B), onde observa-se boa qualidade das metáfases; e irradiadas 
com 3 Gy (C), estas apresentaram deformação dos cromossomos ..... 36 

Figura 9 -  Alterações encontradas em amostras de sangue venoso periférico de 
indivíduos normais (Grupo N) irradiadas com 2 Gy: (A) metáfase 
apresentando cromossomo dicêntrico e seu respectivo fragmento; (B) 
metáfase apresentando cromossomo em anel e seu respectivo 
fragmento e cromossomo com quebra tipo “gate” de cromossomo – 
GCS – e quebra do tipo “gate” de cromátide – GCT; (C) metáfase 
apresentando cromossomo dicêntrico e seu respectivo fragmento, um 
quadrirradial e um minute apontados pelas setas; (D) metáfase 
apresentando cromossomo dicêntrico e seu respectivo fragmento ...... 41 

Figura 10 -  Alterações encontradas em amostras de sangue venoso periférico de 
Pacientes AF+ irradiadas com 2 Gy: (A) Metáfase apresentando 
rearranjo e fragmento (apontado pela seta); (B) Metáfase apresentando 
quadrirradial; (C) Metáfase apresentando trirradial; (D) Metafáse 
apresentando trirradial e QCT - quebra de cromátide (apontada pela 
seta) ..................................................................................................... 47 

Figura 11 -  Mecanismos de reparo adotados por células de indivíduos normais e 
indivíduos AF quando submetidas à mesma dose de radiação ........... 49 



iii 
 

 

 

Figura 12 -  Alterações cromossômicas encontradas em metáfases de pacientes 
AF+....................................................................................................... 50 



iv 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Páginas 

Tabela 1 –  Padronização da dose de irradiação utilizando as doses de 1, 2 e 3 Gy34 

Tabela 2 – Padronização do tempo de cultivo de 48 e 72 horas .............................. 37 

Tabela 3 – Avaliação citogenética de indivíduos normais (controle não irradiado) ... 38 

Tabela 4 – Avaliação citogenética de indivíduos normais (2 Gy) .............................. 39 

Tabela 5 –  Avaliação citogenética de pacientes sob suspeita de AF (controle não 
irradiado) ................................................................................................ 42 

Tabela 6 – Avaliação citogenética de pacientes com suspeita de AF (2 Gy) ............ 43 

Tabela 7 – Avaliação clínica e laboratorial dos pacientes sob suspeita de AF ......... 45 

Tabela 8 –  Resultados das analises estatísticas entre indivíduos normais (N), 
Fanconi positivo (AF+) e Fanconi negativo (AF-), através do Teste Mann-
Whitney, a um nível de significância de 5% ........................................... 51 

Tabela 9 – Comparação entre testes de fragilidade cromossômica IRI e DEB ......... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 
 

 
ACI - Aberrações cromossômicas instáveis 
AF - Anemia de Fanconi 

BLM - Bleomicina 

CrA - Cromossomo em Anel 
DEB - Diepoxibutano 

Dic - Cromossomo dicêntrico 

DNA - Ácido desoxirribonucléico 

DSB - Double Strand Breaks (Quebra Dupla) 
ESA - Escore simplificado de Auerbach 
Frag - Fragmento  
GCS - "gate" de cromossomo (Falha cromossômica) 

GCT - "gate" de cromátide (Falha cromatídica) 

Hb – Hemoglobina 

HCl - Ácido Clorídrico 

HLA - Human Leukocyte Antigen 

IAEA – International Atomic Energy Agency  

IFAR - International Fanconi Anemia Registry 

IRI - Induzido por Radiações Ionizantes 

KCl – Cloreto de Potássio 

LMA - Leucemia Mielóide Aguda 

MMC - Mitomicina C 

MMSS – Membros Superiores 

MN - Mostarda Nitrogenada 

MO - Medula Óssea 

PHA - (Phytohemagglutinin A) Fitohemaglutinina A 

QCS - Quebra de cromossomo 
QCT - Quebra de cromátide 

QR - Quadrirradial 

REARR - Rearranjo 

RH - Recombinação Homóloga 



vi 
 

 

 

RI - Radiação Ionizante 

RPMI - Roswell Park Memorial Institute 

SMD - Síndrome Mielodisplásica 

SSB - Single Strand Break (Quebra Simples) 

SVP – Sangue Venoso Periférico 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TR - Trirradial 



vii 
 

 

 

RESUMO 
 

 

A Anemia de Fanconi (AF) é uma síndrome genética essencialmente autossômica 
recessiva, caracterizada clinicamente por anormalidades congênitas, alterações 
hematológicas e suscetibilidade aumentada ao câncer. Ao nível celular, indivíduos 
portadores desta síndrome apresentam acentuada fragilidade cromossômica, 
resultante de falhas no sistema de reparo a lesões no DNA, o que lhes confere 
hipersensibilidade a agentes clastogênicos. Para o diagnóstico laboratorial, costuma-
se avaliar as alterações cromossômicas induzidas em linfócitos do sangue periférico 
por agentes químicos, tais como: Diepoxibutano (DEB) e Mitomicina C (MMC). 
Contudo, a utilização destes agentes para fins de diagnóstico possui uma série de 
restrições no que se refere à sua obtenção, transporte, manipulação e descarte. 
Neste contexto, a Radiação Ionizante (RI) surge como um agente clastogênico 
alternativo ao uso do DEB, tendo em vista que oferece menores riscos em termos de 
biossegurança e ao meio ambiente. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 
investigar o uso da RI em linfócitos de sangue venoso periférico (SVP) para 
diagnostico da AF. Para padronização da metodologia de análise, avaliaram-se 
primeiramente diferentes níveis de dose de irradiação, utilizando-se acelerador linear 
(taxa dose 200 cGy/min), e tempos de cultivo celular distintos, em amostras de SVP 
de  pacientes previamente diagnosticados positivos para AF. Em seguida, dois 
grupos de indivíduos foram estudados: Grupo N formado por 5 indivíduos normais e 
Grupo P composto por 9 pacientes suspeitos de serem portadores de AF. Cada 
amostra individual de SVP foi separada em duas alíquotas, sendo uma irradiada e a 
outra não exposta à radiação. Após cultura de linfócitos, para cada alíquota, foram 
contabilizadas as alterações cromossômicas observadas em 200 metáfases. Os 
resultados indicaram três dos nove pacientes como portadores da Anemia de 
Fanconi (AF+), enquanto para os demais pacientes a metodologia definida nesta 
pesquisa os diagnosticou negativamente (AF-). Todos os indivíduos caracterizados 
como AF+, através da metodologia estabelecida neste trabalho, foram também 
diagnosticados como portadores da AF pelo teste DEB (padrão ouro). Diferenças 
estatisticamente significativas, ao nível de 5%, foram encontradas entre as 
alterações cromossômicas apresentadas pelos indivíduos dos grupos N e P (AF+), 
indicando que a metodologia estabelecida nesta pesquisa permite diferenciar 
pacientes portadores da AF de indivíduos normais. Os resultados desta pesquisa 
sugerem o uso da RI como ferramenta para diagnóstico de portadores da Anemia de 
Fanconi, contribuindo para a disponibilização de uma metodologia alternativa, mais 
acessível e de igual eficácia em relação àquela atualmente empregada no Brasil 
para o diagnóstico desta doença. 
 
 
Palavras-Chave: Anemia de Fanconi. DEB. Radiação Ionizante. 
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ABSTRACT 
 

 

Fanconi’s Anemia (FA) is an autosomal recessive syndrome which is clinically 
characterized mainly by congenital abnormalities, hematological alterations and 
increased susceptibility to cancer. At the cellular level, individuals with this syndrome 
have severe chromosomal fragility, as a result of defects in DNA repair systems, 
indicating hypersensitivity to clastogenic agents. For laboratory diagnosis, the 
reference methodology is based on the evaluation of chromosomal aberrations 
induced in peripheral blood lymphocytes by chemical agents, such as diepoxybutane 
(DEB) and mitomycin C (MMC). However, the use of these chemical agents for 
diagnostic purposes has a number of restrictions with regard to their acquisition, 
transport, handling and disposal. In this context, ionizing radiation (IR) appears as an 
alternative clastogenic agent in order that provides less risk to bio-safety and to 
environment. Thus, the aim of this study was to investigate the use of IR in 
lymphocytes from peripheral venous blood sample (PVBS) for diagnosis of FA. 
Primarily, for standardization of the analysis methodology, different dose levels of 
irradiation were studied by using a linear accelerator (dose rate 200 cGy/min), as well 
as different culture times with blood samples from patients previously diagnosed 
positively to FA. Thus two groups of subjects were studied: Group N consists of 5 
normal subjects and Group P consists of 9 patients suspected to be suffering from 
FA. Each PVBS was separated into two aliquots, one being irradiated and the other 
not exposed to radiation. After lymphocyte cultures for each aliquot were counted 
chromosomal alterations observed in 200 metaphases. The results showed that three 
out of nine patients as carriers of Fanconi Anemia (FA+), while for other patients the 
methodology defined in this survey indicated negative diagnosis (FA-). All individuals 
characterized as FA+, using the methodology established in this study, were also 
diagnosed as carriers from FA by DEB test (gold standard). At the 5% level, 
statistically significant differences were found between chromosomal changes of 
individuals in groups N and P (FA+), indicating that the methodology developed in 
this research allows differentiating patients FA carrier from normal subjects. These 
results suggest the use of this new methodology to investigate Fanconi’s Anemia, 
decentralizing the laboratorial diagnosis of this genetic disease.     
 
Keywords: Fanconi Anemia. DEB. Ionizing Radiation. 

 
 

 

 

 



1 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A Anemia de Fanconi (AF) é uma síndrome genética com herança 

autossômica recessiva, caracterizada clinicamente por anormalidades congênitas e 

alterações hematológicas, tais como: pancitopenia progressiva, leucemias e 

anemias, podendo estar associadas a neoplasias e tumores sólidos. Os indivíduos 

portadores desta síndrome exibem fenótipo altamente variável, o que dificulta o 

diagnóstico da doença se baseado unicamente através da avaliação das 

manifestações clínicas (DIGWEED et al., 2007; AUERBACH, 2009).  

Ao nível celular, a maior parte dos indivíduos com AF exibe hipersensibilidade 

a agentes clastogênicos aquilantes1, tais como Diepoxibutano (DEB) e à Mitomicina 

C (MMC) (PEARSON et al., 2001; CIRKOVIC et al., 2006). O principal modelo 

biológico para diagnóstico de AF são os linfócitos do sangue periférico, pois são 

células de fácil obtenção e análise, além de possuírem alta sensibilidade a tais 

agentes (AUERBACH, 2009; CASTELLA et al., 2011).  

A instabilidade genômica característica dos linfócitos AF está associada a 

quebras, alterações cromossômicas, formação de estruturas radiais e rearranjos. Tal 

fenômeno foi primeiramente descrito na década de 80 por Auerbach e colaboradores 

(1989), sendo até hoje empregado no diagnóstico laboratorial da AF (AUERBACH et 

al., 1989; CAPUTO, 2002; DIGWEED et al., 2007; CASTELLA et al., 2011).  

Atualmente, a exposição dos linfócitos do sangue venoso periférico ao DEB é 

considerado o método padrão ouro no diagnóstico da AF, devido a sua elevada 

sensibilidade, reprodutibilidade e especificidade. Contudo, a implementação e 

execução desta metodologia exige extensos cuidados, em termos de segurança 

ocupacional e ambiental, uma vez que o DEB é um agente químico carcinogênico, 

facilmente inalado e/ou absorvido pela pele (PAGANO, 2000; CAPUTO, 2002).  

Diante dos riscos associados ao uso do DEB, a substituição deste agente 

                         
1 Agentes alquilantes: complexo químico capaz de adicionar um grupo alquila (CnH2n+1) a diversos 
grupos eletronegativos do DNA, resultando na mutação desta molécula. 

 



2 
 

 

 

químico por outro agente clastogênico mais seguro em termos de biossegurança, 

poderia beneficiar profissionais envolvidos no diagnóstico da doença e, 

principalmente, pacientes com AF, havendo também a possibilidade da multiplicação 

de centros diagnósticos (MARCOU et al., 2001; CAPUTO, 2002).  

Sendo assim, a Radiação Ionizante surge como uma alternativa ao uso do 

DEB, por se tratar de um agente físico clastogênico capaz de sensibilizar as células 

AF induzindo quebras cromossômicas, apresentando menores riscos em termos de 

biossegurança e meio ambiente (HANDE et al., 2005; MOLDOVAN; D’ANDREA, 

2009). 

Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho foi investigar o uso da 

Radiação Ionizante no diagnóstico da Anemia de Fanconi. Para tanto, os objetivos 

específicos foram:  

1. Identificar dose de radiação e tempo de cultivo celular adequados às 

análises de quantificação de alterações cromossômicas; 

2. Empregar o teste de fragilidade cromossômica induzida por Radiação 

Ionizante, comparando os resultados das análises de indivíduos normais e 

pacientes com suspeita de Anemia de Fanconi; 

3. Comparar a metodologia proposta com o teste diagnóstico laboratorial 

DEB (padrão ouro no Brasil), com base nos seguintes indicadores: tempo 

de realização, custo, riscos ao manipulador e ao meio ambiente. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ANEMIA DE FANCONI  

 

 A Anemia de Fanconi (AF) é uma desordem genética, caracterizada por 

falência medular, com apresentação clínica heterogênea, que acomete tanto o sexo 

masculino quanto o feminino, em proporções similares (1,2:1), e que ocorre em 

todos os grupos étnicos, sem predileção (FAIVRE et al., 2000; PASQUINI; ZANIS-

NETO, 2004; AUERBACH, 2009; ALTER, 2011). 

 Esta desordem foi primeiramente descrita pelo pediatra suíço Guido Fanconi, 

em 1927, a partir da observação de três irmãos com idades entre 5 e 7 anos, que 

apresentavam uma combinação peculiar de sintomas, tais como: falha na medula 

óssea (pancitopenia), diversas anormalidades físicas (baixa estatura, hipogonadismo 

e hiperpigmentação) e, também, suscetibilidade ao câncer (SHIMAMURA, 2006; 

DIGWEED, 2007; AUERBACH, 2009). 

 A AF foi inicialmente classificada como uma doença autossômica recessiva, 

devido à maioria dos pacientes pertencerem a famílias com laços consanguíneos. 

Todavia, a observação de indivíduos afetados do sexo masculino, em famílias que 

não apresentavam essa peculiaridade, revelou uma variante da AF (subtipo FA-B), 

que obedece ao padrão de herança ligada ao sexo (cromossomo X) (DIGWEED, 

2007; AUERBACH, 2009; OOSTRA et al., 2012). 

 Mundialmente, a incidência de homozigotos é de 1:100.000 habitantes. A 

frequência de heterozigotos, por sua vez, é bem mais representativa, 1:300 

habitantes (D'ANDREA; GROMPE, 2003; ROSENBERG et al., 2003). 

 A AF também pode surgir de maneira mais branda, através de moisacismo 

somático. Este se caracteriza por populações de células somáticas geneticamente 

distintas (normais e alteradas) presentes no mesmo organismo, provavelmente 
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desencadeado pelo aparecimento de novas mutações no DNA, ou por reversão 

espontânea das mutações herdadas. É relativamente comum entre os pacientes AF, 

sendo observado entre 15 e 25% dos indivíduos (GREGORY et al., 2001; 

AUERBACH, 2009). 

   

2.1.1. Principais anormalidades físicas 

       

   Estima-se que 75% dos pacientes apresentem alterações físicas, que em 

geral não causam a morte. A Figura 1 apresenta algumas das principais 

anormalidades exibidas por pacientes com AF. 

 
Figura 1 -  (A) mulher apresentando baixa estatura e microcefalia 2, (B) radiografia 

da mão de um paciente AF mostrando polegar bífido, (C) mancha café 
com leite na pele, (D) polegares com inserção anormal  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (A) ALTER et al., 2005; (B) http://drugline.org/medic/term/fanconi-anemia; (C) http://emedicine. 
medscape.com/article/960401-overview; (D) http://www.indianpediatrics.net/july1999/july-722-723.htm 
 

                         
2 Tal avaliação costuma ser baseada nos cálculos do percentil de altura utilizados na rotina clínica 
(ANEXO I). 

A B C 

D 
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 Segundo a ordem de prevalência, observam-se os seguintes achados 

clínicos: 

 ENDOCRINOPATIAS E DÉFICIT DO CRESCIMENTO: os pacientes 

apresentam baixa estatura (Figura 1 - A), intolerância à glicose, 

hiperinsulinismo e diabetes mellitus. A baixa estatura ocorre principalmente 

devido a um hipotálamo hipoativo, uma insuficiência no hormônio do 

crescimento (GH), resistência à ação do GH e/ou hipotireoidismo. A avaliação 

clínica costuma ser baseada nos cálculos do percentil de altura utilizados na 

rotina clínica (ANEXO I). (SAGASETA DE ILURDOZ et al., 2003; GIRI et al., 

2007; V DBHA,  2007). 

 ALTERAÇÕES NA PELE: hiperpigmentação, caracterizada por manchas café-

com-leite (Figura 1 - C), resultante da deposição anormal de melanina. São 

comumente encontradas no tronco, ao redor do pescoço, virilhas e axilas, 

como placas ou manchas com limites difusos (KERVILER et al., 2000). 

 ALTERAÇÕES NOS MEMBROS SUPERIORES (MMSS): Polegar: ausente 

ou hipoplásico, supranumerário, sindactilia, bífido, rudimentar, curto, 

implantação baixa, trifalangeal, tubular, inserção anormal, subluxado, 

hiperextensível (Figura 1 - B e D); Rádio: ausente ou hipoplásico; Mãos: 

clinodactilia, eminente hipoplasia tenar, ausência do primeiro metacarpo, 

dedos anormais ou curtos; Ulna: displásica ou pequena (PASQUINI; ZANIS-

NETO, 2004; SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 ALTERAÇÕES DAS GÔNADAS MASCULINAS: criptorquidia, hipospadia, 

ausência ou atrofia testicular, azospermia, fimose, micropênis (AUERBACH, 

2009; SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 ALTERAÇÕES NAS GÔNADAS FEMININAS: útero bicornuado, formação 

anormal ou aplasia do útero e vagina, atresia de vagina, hipoplasia uterina, 

hipoplasia ou ausência de ovário, hipoplasia ou fusão labial (AUERBACH, 

2009; SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 ALTERAÇÕES ESQUELÉTICAS: Cabeça e Face: microcefalia (Figura 1 - A), 

hidrocefalia, micrognatia, face de pássaro, cabeça achatada, bossa frontal, 

face triangular, assimetria facial, pregas de epicanto; Pescoço: curto, 
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implantação baixa; Coluna: espinha bífida, escoliose, anormalidades 

vertebrais e nas costelas, aplasia coccigeal (ALTER, 2002 (a); AUERBACH, 

2009; SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 ALTERAÇÕES OCULARES: estrabismo, astigmatismo, catarata, ptose, 

microftalmia, pregas epicânticas, hipertelorismo, hipotelorismo (AUERBACH, 

2009; SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 ALTERAÇÕES AURICULARES: surdez, displasia, atresia, forma anormal, 

implantação baixa, ausência da membrana timpânica ou do conduto auditivo, 

estenose do canal auditivo, ossículos fusionados (AUERBACH, 2009; 

SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 ALTERAÇÕES RENAIS: a maior parte dos problemas renais é estrutural, 

sendo assim os órgãos permanecem funcionais. Rim: ectópico ou pélvico, 

anormal, em forma de ferradura, hipoplásico, displásico, ausente e invertido; 

hidronefrose; hidroureter; estenose uretral (KERVILER et al., 2000; 

AUERBACH, 2009; SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS: atresia esofageal, duodenal, do jejuno 

ou anal; ânus imperfurado; fístula tráqueo-esofageal; pâncreas anular; mal 

rotação do intestino, obstrução intestinal, atresia biliar (AUERBACH, 2009; 

SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 ALTERAÇÕES NOS MEMBROS INFERIORES: pé torto, comprimento de 

perna discrepante, sindactilia, deslocação congênita de quadril (AUERBACH, 

2009; SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 ALTERAÇÕES CARDIOPULMONARES: atresia pulmonar, “situs inversus”, 

arco aórtico duplo, coartação da aorta, estenose pulmonar ou aórtica, defeito 

em septo ventricular ou atrial, persistência do ducto arterioroso, teratologia de 

Fallot (AUERBACH, 2009; SHIMAMURA; ALTER, 2010). 

 
 

2.1.2. Alterações hematológicas 

 

 A progressiva falência da medula óssea ocorre normalmente na primeira 

década de vida. Este processo inicia-se com a redução dos valores hematimétricos 
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do sangue periférico, acarretando em trombocitopenia, leucopenia e anemia, e com 

a medula óssea normocelular. Em seguida, a medula torna-se hipoplásica 

(GUARDIOLA et al., 2000; GROSS et al., 2002). O grau de comprometimento da 

medula pode ser classificado em três categorias: 

 Grau I – sem falha medular. Encontram-se plaquetas acima de 100.000/µL, 

neutrófilos acima de 1000/µL, hemoglobina acima de 10 g/dL. 

 Grau II – inicio da falha medular. Observa-se ao menos um dos achados: 

plaquetas entre 100.000 e 20.000/µL, neutrófilos entre 1.000 e 500/µL, 

hemoglobina menor que 10 g/dL, em paciente sem transfusão ou até 20 

transfusões. 

 Grau III – falha medular avançada. Verifica-se pelo menos um desses 

critérios: plaquetas abaixo de 20.000/µL, neutrófilos abaixo de 500/µL, neste 

caso o paciente já recebeu mais de 20 transfusões de hemácias e/ou 

plaquetas (BUTTURINI et al., 1994; GUARDIOLA et al., 2000; GROSS et al., 

2002). 

 Acredita-se que as células de indivíduos que apresentam moisacismo 

somático tenham uma vantagem de crescimento em relação às células mutadas, o 

que pode favorecer uma reposição progressiva das células na medula óssea (MO). 

Embora esse evento sugira um fenótipo hematológico mais brando, os pacientes 

que o apresentam, frequentemente desenvolvem falha progressiva na MO ou 

leucemia (GREGORY et al., 2001; SOULIER et al., 2005) 

 

 2.1.3. Suscetibilidade ao câncer 

  

 Uma avaliação de prontuários realizada com 1300 pacientes com Anemia de 

Fanconi, entre 1927 e 2001, revelou que estes indivíduos apresentam uma maior 

probabilidade de desenvolvimento de processos neoplásicos. Comparando as 

médias de idades para o desenvolvimento de câncer, observou-se que nos 

pacientes AF a média era de 16 anos, enquanto que na população em geral era de 
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68 anos.  Foi observado que os indivíduos que desencadearam câncer 

apresentavam um diagnóstico tardio da Anemia de Fanconi (ALTER, 2003). 

  As neoplasias encontradas com maior prevalência foram: 9% Leucemia, 

principalmente Leucemia Mielóide Aguda (LMA); 7% Síndrome Mielodisplásica 

(SMD); 5% tumores de tecidos sólidos; e 3% carcinomas hepáticos (ALTER, 2003). 

 Rosenberg e colaboradores (2003) mostraram que o risco relativo de 

desenvolver LMA é 785 vezes maior entre os pacientes AF, quando comparado com 

indivíduos normais. Foi observado, também, um aumento na predisposição de 

tumores sólidos, envolvendo principalmente cabeça e pescoço, trato gastrointestinal, 

e genital em mulheres. 

 Pasquini e Zanis-Neto (2004) sugeriram que essa predisposição a neoplasias, 

é devida a três mecanismos: defeito no reparo do DNA, defeito na detoxicação de 

radicais oxigênio e à imunodeficiência. As células dos pacientes AF apresentam, 

também, aumentada sensibilidade a agentes mutagênicos como as radiações 

ionizantes e agentes alquilantes.  

 Alguns estudos relatam que aberrações cromossômicas espontâneas em 

células AF, diminuem com a adição de qualquer catalase ou superóxido dismutase 

ao meio de cultura celular. A imunodeficiência pode atuar como uma consequência 

primária da doença, ou como uma complicação da terapia imunossupressora pós-

transplante de medula óssea. Os defeitos no sistema imune parecem mais 

proeminentes na função das células T e na imunidade mediada por células 

(PASQUINI; ZANIS-NETO, 2004). 

 

 2.1.4. Caracterização genética da Anemia de Fanconi 

  

 A Anemia de Fanconi apresenta pelo menos 15 grupos de complementação, 

ou subtipos genéticos (FA-A, -B, -C, -D1, -D2, -E, -F, -G, -I, -J, -L, -M, -N, -O e -P). 

Estes grupos possuem seus genes já identificados: FANCA, FANCB, FANCC, 
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FANCD1 (BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG (XRCC9), FANCI 

(KIAA1794), FANCJ (BACH1/BRIP1), FANCL (PHF9), FANCM (FAAP250), FANCN 

(PALB2), FANCO (RAD51C), FANCP(SLX4) (JOENJE et al., 2004; GURTAN et al., 

2006; GILLE et al., 2012). 

 Para estudar esses genes, vários métodos foram utilizados, a exemplo: 

FANCA, FANCC, FANCE, FANCF e FANCG foram identificados por clonagem do 

cDNA (DNA complementar) e complementação funcional; FANCD2 e FANCJ, por 

análise de ligação e clonagem posicional; FANCD1 e FANCJ pela estratégia do gene 

candidato; FANCL, FANCB e FANCM, em estudos de associação protéica e de 

purificação bioquímica; FANCN e FANCI por sequenciamento do DNA genômico e 

do cDNA (JOENJE et al., 2004; SMOGORZEWSKA et al., 2007; XIA et al., 2007). 

 Os grupos de complementação FA-A, FA-C e FA-G totalizam 

aproximadamente 80% dos indivíduos afetados com Fanconi. Entretanto, essa 

frequência pode variar entre os diferentes grupos étnicos, pois alguns destes podem 

apresentar uma ocorrência mais elevada de uma mutação específica, o que 

influencia na prevalência dos subtipos em cada população. No Brasil os subtipos 

mais prevalentes são FA-A (FANCA) e FA-D2 (FANCD2) (D'ANDREA; GROMPE, 

2003; SHIMAMURA et al., 2006; GILLE et al., 2012).  

 As características clínicas associadas a cada subtipo têm sido investigadas 

através de estudos de correlação entre o genótipo e o fenótipo, a fim de que seja 

estabelecido um melhor acompanhamento clínico. Contudo, em estudos de 

correlações clínicas feitas entre os principais grupos de complementação (FA-A, FA-

C e FA-G) observou-se modesta diferença fenotípica, sugerindo que tais diferenças 

são devidas à gravidade da doença e não ao seu subtipo (FAIVRE et al., 2000; 

KUTLER et al., 2003).  

 

 2.1.5. Caracterização molecular da Anemia de Fanconi 

 

 Os danos ao DNA podem ser causados por agentes genotóxicos como as 
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radiações ionizantes ou agentes indutores de ligação cruzada, e também durante o 

processo normal de replicação do DNA. Seja qual for o indutor, tais danos requerem 

o estabelecimento de sistemas de vigilância e defesa, a fim de que sejam reparados, 

evitando o surgimento de mutações (SOBECK et al., 2006; WINTER; JOENJE, 

2009). 

 Após uma lesão, a célula ativa primeiramente os mecanismos de ponto de 

checagem, que prolongam as fases do ciclo celular, possibilitando que o DNA seja 

reparado. Em seguida, atuam mecanismos de reparo que corrigem quebras na dupla 

fita. Nesse processo, os agentes degradantes ativam um grande número de genes 

de pontos de checagem e de reparo, e os produtos desses cooperam em uma rede 

de sinalização intracelular (GREGORY et al., 2003). 

 A via de interação das proteínas AF (via AF/BRCA) é considerada o ponto 

central entre os mecanismos de manutenção da estabilidade cromossômica e da 

supressão de tumores. Este mecanismo desempenha papel fundamental no reparo 

do DNA, na estabilidade de telômeros, na regulação da transcrição, na detoxicação 

de espécies reativos do oxigênio, no controle do ciclo celular, como também, na 

apoptose (SHIMAMURA et al., 2002). 

 Os principais estágios dessa via são a monoubuquitinação e a formação do 

foco nuclear (foco de reparo) da proteína FANCD2 (TANIGUCHI; D'ANDREA, 2006). 

Diversos mecanismos são propostos para explicar o papel dessas proteínas no 

reparo, como: a recombinação intracromossomal; a junção de terminações não-

homólogas (NHEJ); a excisão de nucleotídeos; e a recombinação homóloga 

(WOODS, 1998; D'ANDREA; GROMPE, 2003; RISINGER; GRODEN, 2004). 

 De maneira geral, para todos os subtipos de Fanconi, as proteínas atuam 

numa via comum de reparo ao dano, onde a monoubiquitinação da FANCD2 é 

requerida para a formação do foco nuclear, localização cromatínica, e funcionamento 

da FANCD2 para a resistência a agentes clastogênicos nas células (GURTAN et al., 

2006; GREEN; KUPFER, 2009). 

 Para tanto, um grupo de proteínas AF interage de modo a formar um 

complexo nuclear para a ativação do seu alvo, a proteína central do mecanismo, a 
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FANCD2. Vários estudos revelaram que a FANCD2 participa do foco nuclear onde 

se encontra com múltiplas proteínas envolvidas na estabilidade genômica sendo 

também fosforilada em resposta a diferentes tipos de danos ao DNA, em especial as 

quebras de dupla fita induzidas por radiações ionizantes (MEDHURST et al., 2006). 

 Após tratamento com agentes que danificam o DNA, a FANCD2 é 

monoubiquitinada (FANCD2-L) e é direcionada para o foco nuclear contendo as 

proteínas BRCA1/BRCA2/RAD51 (GURTAN et al., 2006; GREEN; KUPFER, 2009). 

A FANCD2-L é necessária para que se associe à cromatina e à proteína BRCA1 que 

atua na translocação da FANCD2-L para o foco de reparo do DNA (WANG; 

D'ANDREA, 2004). 

  A interação da FANCD2-L com a BRCA2 na cromatina indica que o 

mecanismo AF/BRCA pode funcionar na modulação da atividade da BRCA2 no 

reparo do DNA (GODTHELP et al., 2006). Defeitos na estabilização da BRCA2 no 

núcleo, por sua vez, impedem a formação do foco nuclear induzido por RAD51 

(REID et al., 2007).  

 A monoubiquitinação é altamente regulada, contudo falhas na formação do 

complexo de proteínas AF impedem esse processo. A interação da FANCD2-L com a 

BRCA2 na cromatina indica que o mecanismo AF/BRCA atua diretamente na 

modulação do reparo do DNA (WANG; D'ANDREA, 2004; GODTHELP et al., 2006). 

 

2.2. PRINCIPAIS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DA ANEMIA DE FANCONI 

 

 Diante da grande complexidade genética da AF, e consequentemente, sua 

vasta diversidade fenotípica, vários métodos diagnósticos complementares são 

atualmente necessários para que haja uma comprovação diagnóstica fundamentada, 

a exemplo: diagnóstico clínico, hematológico, por Western Blot (WB) para FANCD2, 

por avaliação de moisacismo somático, ensaios de complementação, pesquisa de 

mutações, diagnóstico genético pré-implantacional, diagnóstico pré-natal, 

diagnóstico citogenético, entre outros. Além destes, muitos outros testes já foram 
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desenvolvidos, no entanto a maioria apresenta alguma limitação de uso, diante disto 

há uma constante busca para o desenvolvimento de técnicas que garantam 

melhores resultados. No entanto, atualmente, os métodos diagnósticos comumente 

utilizados são o clínico, o hematológico e o citogenético que estão descritos nos 

tópicos a seguir. 

 

 2.2.1. Diagnóstico Clínico 

  

 O diagnóstico clínico baseia-se no histórico familiar, na consanguinidade e 

nas características clínicas do paciente. Contudo, a extensa variabilidade fenotípica 

da AF dificulta a sua precisão, pois alguns indivíduos podem não expressar sinais e 

sintomas, ou apresentá-los com diferentes níveis de gravidade. Essa variação pode 

ocorrer entre pessoas aparentadas, inclusive em irmãos gêmeos (JOENJE; PATEL, 

2001; PASQUINI; ZANIS-NETO, 2004; AUERBACH, 2009). 

 Na tentativa de estabelecer uma maior segurança para o diagnóstico clínico, 

Auerbach e colaboradores (1989) sugeriram um método simplificado de 

classificação, baseado em 8 parâmetros, onde 7 são clínicos e um hematológico. 

Atribuíram um ponto para 6 variáveis (retardo do crescimento, marcas de 

nascimento, anomalias renal e urinária, microftalmia, anomalias no rádio, e 

trombocitopenia), e subtraíram um ponto para as outras duas (dificuldade de 

aprendizado; e outras anomalias esqueléticas, que não de rádio e polegar).  

 Os resultados obtidos foram organizados em um escore simplificado, que 

correlaciona a probabilidade do paciente ser ou não clinicamente definido como AF. 

Essa relação é conhecida como Escore Clínico de Auerbach (ESA), e foi definido 

através de uma análise de regressão multivariada de 310 pacientes do IFAR 

(International Fanconi Anemia Registry) (AUERBACH et al., 1989). 

 Em estudo realizado por D'Andrea e Grompe (1997), ficou evidenciado a falta 

de precisão do método ESA, quando observaram que 33% dos pacientes com 

Fanconi não possuíam anormalidades congênitas, ou quando apresentavam estas 
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ocorriam de forma branda, sendo portanto ignoradas até que aparecessem as 

primeiras alterações hematológicas, fato que poderia ocorrer apenas na idade 

adulta, dificultando assim o tratamento da doença. 

 Devido à instabilidade da correlação clínica com o diagnóstico da AF, tornou-

se evidente a necessidade de realizar testes laboratoriais (hematológicos, 

citogenéticos, entre outros) para confirmar ou descartar o diagnóstico. Recomenda-

se que estes exames sejam indicados para todas as crianças e adultos jovens com 

hipoplasia ou anemia aplástica, citopenia, macrocitose sem causa conhecida, SMD, 

LMA e anormalidades físicas indicativas da AF (BAGBY et al., 2004). 

 

 2.2.2. Diagnóstico Hematológico 

  

 Uma anormalidade hematológica é definida quando os seguintes parâmetros 

laboratoriais são observados: contagem plaquetária menor que 100x109/L, nível de 

hemoglobina (Hb) menor que 10g/dL, ou quantidade de neutrófilos menor que 

1x109/L (KUTLER et al., 2003). 

 As primeiras manifestações hematológicas são: macrocitose com 

poiquilocitose, anisocitose moderada, aumento do antígeno eritrocitário, persistência 

de Hb fetal resultante da tensão na eritropoiese, e incremento de eritropoetina 

sérica. Os primeiros sinais são petéquias e hematomas, seguidas de palidez, fadiga 

e infecções (SAGASETA DE ILURDOZ et al., 2003).  

 Na maioria dos pacientes, a primeira manifestação quantitativa é a 

trombocitopenia, geralmente acentuada, que é revelada através do aumento do 

tempo de sangramento e pela grande fragilidade capilar (OLIVEIRA, 1990; 

SAGASETA DE ILURDOZ et al., 2003). A anemia é normocítica e normocrômica, 

geralmente intensa, com Hb entre 6 - 8g/100mL, com certo grau de anisocitose, e 

com número de reticulócitos muito baixo. A leucometria é baixa, com neutropenia e, 

às vezes, com linfocitose relativa de até 2.000 linfócitos/mm3 (OLIVEIRA, 1990). 
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 Contudo os aspectos hematológicos por si só não são suficientes para 

oferecer um diagnóstico preciso da Anemia de Fanconi, tendo em vista que outros 

tipos de anemia podem apresentar características hematológicas semelhantes. 

Diante disto, análises mais aprofundadas utilizando avaliação citogenética foram 

desenvolvidas, permitindo, assim, uma melhor caracterização dos pacientes com AF 

(SHIMAMURA et al., 2002; SAGASETA DE ILURDOZ et al., 2003). 

 

 2.2.3. Diagnóstico Citogenético  

    

 Considerado atualmente como o padrão ouro para o diagnóstico da AF, foi 

utilizado inicialmente através das observações de Schoeder e colaboradores (1964), 

em metáfases de dois irmãos com características clínicas de Fanconi. Suas células 

apresentavam várias quebras cromatídicas e ligações entre cromátides, formadas 

provavelmente por uma falha de reparo durante a replicação do DNA. Os pacientes 

foram, posteriormente, confirmados como portadores da AF, sugerindo que essa 

elevada instabilidade cromossômica espontânea era uma característica da doença 

(DIGWEED, 2007). 

  Em outros estudos, Auerbach e colaboradores (1989) estabeleceram uma 

metodologia para o diagnóstico laboratorial da AF com base na hipersensibilidade 

que células com AF apresentam frente à ação de agentes clastogênicos que 

induzem a formação de ligações cruzadas (Figura 2). Foi observado que o número 

das aberrações cromossômicas em células AF aumenta com o emprego destes 

agentes clastogênicos. Por facilitar o diagnóstico, a adição dessas substâncias no 

cultivo celular, tornou-se o método padrão. Os promotores de lise mais utilizados 

são: Diepoxibutano (DEB), Mitomicina C (MMC), Bleomicina (BLM), Cisplatina e 

Mostarda Nitrogenada (MN). Os dois primeiros agentes pertencem ao grupo dos 

alquilantes, e são os mais utilizados (COHEN et al., 1982; AUERBACH, 1993; 

DIGWEED, 2007).   
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Figura 2 –  Metáfases de pacientes portadores de AF representando alterações 
cromossômicas espontâneas (A) e induzidas por exposição ao DEB (B) 
em células linfocitárias 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Modificado de Auerbach, 2009. 

  

 Os agentes alquilantes são altamente reativos, possuindo grande afinidade 

por grupamentos químicos encontrados nos ácidos nucléicos, tais como: fosfato, 

amina e hidroxila. O DNA alquilado pode desenvolver pontes entre grupos 

adjacentes, inter e intra-fitas, e inter-hélice, ocasionando quebra da cadeia do DNA, 

e por consequência, resultando na morte celular (ALMEIDA et al., 2005; 

FERDINANDI; FERREIRA, 2009). 

 Os testes citogenéticos padrão de sensibilidade para diagnóstico da AF 

consistem no cultivo de células linfocitárias do sangue periférico, ou de fibroblastos, 

contendo baixas concentrações de DEB ou MMC. O estresse físico-químico 

provocado por estes agentes resulta em quebras e alterações cromossômicas (p.ex. 

dicêntricos, anéis e fragmentos acêntricos), formação de complexos aberrantes 

típicos (estruturas tri ou quadrirradiais) e rearranjos (Figura 3), apoptose e parada 

do ciclo celular. Para fins diagnósticos, os métodos de análise de referência 

contabilizam o número de cromossômicas instáveis presentes em cada célula e a 

porcentagem de células com essas aberrações (D’ANDREA; GROMPE, 2003; 

DUFOUR; SVAHN, 2008). 

B A 
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Figura 3 -  Metáfase apresentando figuras trirradiais (círculos) e quadrirradial 
(seta)  

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Modificado de http://www.uab.es 
 

 As principais alterações evidenciadas na AF são apresentadas na Figura 4. 

Essas alterações ocorrem espontaneamente em indivíduos AF positivos, contudo 

sua frequência é significativamente maior em ensaios envolvendo a exposição 

celular a agentes clastogênicos alquilantes, comumente o Diepoxibutano (DEB) e a 

Mitomicina C (MMC).              

                                                              
Figura 4 -  Alterações cromossômicas características da Anemia de Fanconi   

  Dic - cromossomo dicêntrico  
 Ring (CrA) - cromossomo em anel  
 Frag - fragmento  
 GCT - "gate" de cromátide  

QCT - quebra de cromátide  
Fonte: Modificado de CAPUTO, 2002. 
 

GCS - "gate" de cromossomo  
QCS - quebra de cromossomo  
TR - trirradial  
QR - quadrirradial  
REARR - rearranjo  
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 2.2.3.1. Uso do DEB e da MMC no diagnóstico da AF 

 

 O DEB, também conhecido como diepoxibutano, é um complexo químico cuja 

molécula possui 4 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Seu risco ao 

homem traduz-se pelo fato de ser um agente carcinogênico, líquido e incolor, 

absorvido principalmente pela pele ou por inalação, durante a sua manipulação 

(National Toxicology Program, 2011). 

 Este composto deve ser manipulado, ao menos durante a primeira parte do 

procedimento, com luvas de borracha e em fluxo laminar vertical. O DEB é 

rapidamente inativado por HCl concentrado. Assim, tudo que entrar em contato com 

esse químico, deve ser imediatamente tratado com o ácido clorídrico antes de ser 

descartado (AUERBACH et al., 1989). 

 O DEB é o principal agente clastogênico de escolha, pois apresenta alto valor 

preditivo, ou seja, apresenta baixos índices de falsos positivos e de falsos negativos. 

Além disso, possui maior especificidade, sensibilidade e reprodutibilidade 

(AUERBACH, 1993; SHIMAMURA et al., 2002; NAKANISHI et al., 2002). 

 O teste com o DEB também é utilizado na determinação de moisacismo 

somático revelando duas populações de linfócitos periféricos: uma demonstra o 

fenótipo AF, com quebras cromossômicas e trocas; e a outra é normal (cerca de 50% 

das células analisadas) (GREGORY et al., 2001; AUERBACH, 2009). 

 A presença dos dois tipos de células durante o teste de quebras 

cromossômicas pode resultar em diagnósticos citogenéticos imprecisos pela 

ambiguidade dos mesmos, ou por interpretações falso-negativos. Em casos onde há 

quadro clínico sugestivo e teste DEB negativo, é necessário realizar diagnóstico 

confirmatório, utilizando um tecido alternativo, como os fibroblastos da pele 

(SOULIER et al., 2005). 

 A MMC apresenta uma menor especificidade quando comparado com o DEB, 

pois induz a formação de monoaductos em maior proporção do que ligações 
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cruzadas. Além disso, ela requer ativação metabólica e é instável quando em 

solução. Tanto o DEB como a MMC não conseguem determinar portadores de AF 

heterozigotos (AUERBACH, 1993; KOOK et al., 1998; ZEN et al., 2011). 

 Em ambos os casos (DEB e MMC) o exame poderá der realizado com cultura 

de linfócitos, fibroblastos, aminiócitos ou células da vilosidade coriônica. Usualmente 

utiliza-se linfócitos T do sangue periférico, estimulados com fitohemaglutinina A 

(PHA), e expostos posteriormente a baixas doses de DEB (0,1µg/mL) (após 24 

horas de cultivo). Depois de 44 horas de exposição ao DEB, adiciona-se colchicina 

para bloqueio do ciclo celular. Em seguida, realiza-se a fixação e coloração do 

material, e a análise de pelo menos 25 metáfases por cultivo (AUERBACH, 1993; 

SAGASETA DE ILURDOZ et al., 2003). 

 Avalia-se o número e o tipo de quebras cromossômicas detectadas por célula, 

e como ocorre a distribuição desses eventos. Calcula-se, então, a porcentagem de 

células com quebras e de células multiaberrantes, em seguida o número de quebras 

por célula e, por fim, a média de quebras por célula aberrante. Determina-se o 

escore, e este indicará se o paciente é DEB positivo ou negativo, ou seja, se o 

paciente possui ou não Anemia de Fanconi (AUERBACH, 1993; SAGASETA DE 

ILURDOZ et al., 2003). 

 

 Auerbach e colaboradores (1981) estudaram três diferentes parâmetros de 

cálculo para leitura do teste de DEB. Foram eles:  

 

 Cálculo do índice de quebras por células totais: somatória das pontuações 

das anormalidades em várias metáfases, dividido pelo número das metáfases 

analisadas.   

 Cálculo do índice de quebras por células anormais: somatória das 

pontuações das anormalidades em várias metáfases, dividido pelo número 

das metáfases com anormalidades. 

 Cálculo da porcentagem do número de células com aberrações: 
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porcentagem do número de metáfases com anormalidades, dividido pelo 

número de metáfases analisadas.   

 

 Como já foi dito o teste de sensibilidade ao DEB é considerado o método 

padrão no diagnóstico da AF devido a sua elevada sensibilidade, reprodutibilidade e 

especificidade. Contudo, este agente apresenta limitações que precisam ser levadas 

em consideração (PAGANO, 2000; CAPUTO, 2002). As limitações do uso do DEB 

são em relação à:   

 

 Obtenção e transporte: por ser potencialmente carcinogênico sua aquisição é 

bem rigorosa, e seu transporte requer cuidados especiais, como transporte 

marítimo, por exemplo. 

 Manipulação cautelosa: requer o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI) e de capela de fluxo laminar. 

 Risco de contaminação do manipulador: mesmo com o uso de todos os 

equipamentos de proteção, ainda restam dúvidas quanto a proteção do 

técnico. 

 Concentração ideal: deve ser exatamente 0,1µg/ml, caso seja diferente 

poderá causar morte celular, ou resultados falso-negativos. 

 Imediata utilização: a solução não pode ser estocada, devendo ser preparada 

na quantidade certa para uso, sendo necessário descartar o remanescente. 

 Descarte: todo material, inclusive a sobra da solução preparada, deverá ser 

“inativado” imediatamente após seu uso, com HCl. 

 Tempo do teste: é um pouco extenso, pois requer tempo para o cultivo celular 

e para a contagem de células para a determinação do escore. 

 Técnicos capacitados: o pessoal deverá ser bem treinado para identificar o 

que estão observando, uma vez que a determinação do escore é totalmente 

visual. 

 Custo elevado para a população: apresenta um preço que varia entre 500 e 

800 reais (Consulta a laboratórios que realizam o teste). 
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 Existem no Brasil poucos centros especializados para a realização deste 

teste.  

 

Os riscos associados ao uso do DEB tornam necessárias investigações sobre 

o uso de outros agentes clastogênicos, como por exemplo, a Radiação Ionizante, 

pois esta apresenta características semelhantes ao DEB. Estes estudos podem 

beneficiar tanto pacientes com AF quanto profissionais envolvidos no diagnóstico da 

doença, além de contribuir para surgimento de novos centros de diagnóstico e sua 

descentralização (MARCOU et al., 2001; CAPUTO, 2002).  

 

2.3. USO DAS RADIAÇÔES IONIZANTES PARA DIAGNÓSTICO DA ANEMIA DE 
FANCONI 

 

 Um dos efeitos mais importantes da interação da Radiação Ionizante (RI) com 

as células é a capacidade desse agente físico em induzir quebras cromossômicas. 

As primeiras evidências de que as RI poderiam causar danos aos cromossomos 

data de 1927, com as experiências genéticas realizadas por Joseph H. Müller 

envolvendo a irradiação com Raios X de moscas Drosophila melanogaster 

(PRESTON, 2005).  

  Contudo, estudos relativos ao dano cromossômico radioinduzido só foram 

realizados de maneira qualitativa a partir dos trabalhos de Sax (1938). Sax avaliou o 

número de cromossomos em plantas do gênero Tradescantia variana, relacionando 

suas alterações cromossômicas em função da dose absorvida pela planta (LLOYD; 

DOLPHIN, 1977). Com o progresso da citogenética humana, tornou-se possível 

também quantificar o dano cromossômico produzido em linfócitos do sangue 

periférico e relacioná-lo com a dose absorvida de radiação (LLOYD, 1998).  
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 2.3.1. Mecanismo de ação das Radiações Ionizantes 

 

 As RI ao interagirem com as células causam danos em várias estruturas, 

sendo a quebra da molécula do DNA o efeito mais significativo. Os danos 

radioinduzidos no DNA podem ser gerados através de efeito direto ou de efeito 

indireto (Figura 5) (POUGET; MATHER, 2001). 

 

Figura 5 -  Efeito direto e indireto da radiação 

 
Fonte: Modificado de LODISH et al., 2000. 

 

 

No efeito direto, a RI interage diretamente com a molécula alvo (neste caso o 

DNA), ionizando–a. Já no efeito indireto ocorre interação da RI com outras 

moléculas (água, por exemplo) produzindo radicais livres, danificando a molécula 

alvo. As RI ao interagirem com as moléculas de água, induzindo a formação de 

radicais livres, podem promover a quebra da molécula do DNA (BARCELLOS-HOFF 

et al., 2005). 
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As quebras na molécula de DNA estão entre os danos radioinduzidos mais 

importantes. Estas quebras podem ser simples, atingindo apenas uma das cadeias 

do DNA (SSB – Single Strand Breaks) ou quebras dublas, atingindo ambas as 

cadeias de DNA (DSB - Double Strand Breaks) (Figura 6). As DSB possuem uma 

elevada toxicidade, devido à dificuldade de reparo sendo capazes de ativar vias 

celulares que podem resultar na formação de aberrações (ou alterações) 

cromossômicas, ou induzir a morte celular (LLOYD; DOLPHIN, 1977; O’DRISCOLL; 

JEGGO, 2006; BORGES et al., 2008).  

  

Figura 6 -  Molécula de DNA apresentando: quebra dupla (ambas as cadeias) e 
quebra simples (uma só cadeia) 

Fonte: Modificado de LODISH et al., 2000. 

 

 Em termos estruturais as aberrações cromossômicas são classificadas em 

estáveis e as instáveis. As aberrações cromossômicas estáveis são: translocações, 

deleções, inserções e inversões. Estas alterações tendem a permanecer na célula 

ao longo das sucessivas divisões mitóticas e por isso são utilizadas para avaliação 

de dose absorvida recebidas no passado (ou em torno de 5 anos) (LLOYD; 

DOLPHIN, 1977; NATARAJAN, 2002; FERNANDES, 2005).  

 As aberrações cromossômicas instáveis (ACI) induzidas pelas RI são 
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resultado de quebras das moléculas de ácido desoxirribonucléico (DNA). Caso o 

dano à dupla hélice de DNA não seja reparado, ou se o mesmo for reparado de 

forma incorreta, pode haver a formação de aberrações cromossômicas visíveis ao 

microscópio óptico. A visualização dessas alterações se dá na metáfase da mitose, 

fase onde o DNA atinge sua compactação máxima (HALL; GIACCIA, 2006; 

NATARAJAN et al., 2008).  

 Nos indivíduos normais as aberrações cromossômicas instáveis comumente 

induzidas quando seu sangue é exposto à radiação são cromossomos dicêntricos, 

cromossomos em anel e fragmentos. Os dicêntricos são estruturas formadas por 

quebras que envolvem dois cromossomos distintos, estes perdem parte da porção 

terminal de suas cromátides e se unem pelas extremidades de forma incorreta. Na 

formação do cromossomo em anel, as quebras são produzidas em um único 

cromossomo, havendo a união das extremidades opostas de um mesmo 

cromossomo. Nos fragmentos, ocorre a perda da porção terminal ou intersticial de 

um cromossomo (LLOYD; DOLPHIN, 1977; FERNANDES, 2009).  

 Quando agentes clastogênicos (como as RI) interagem com as células de 

portadores de AF estas apresentam alterações que incluem além da indução de 

alterações cromossômicas, um retardo na fase G2 do ciclo celular com consequente 

diminuição de células em divisão e morte celular (PASHARD et al., 1983; POOT et 

al., 1996; GREGORY et al., 2003). Molecularmente, ocorre a formação de ligações 

cruzadas na dupla hélice do DNA, tanto inter como intra-fita, o que leva a um 

bloqueio da replicação do DNA e transcrição de RNA, que deverá ser reparado 

permitindo desta maneira a sobrevivência da célula e sua função celular (WANG; 

D'ANDREA, 2004). 

  Atualmente, sabe-se que essa adesividade das pontas dos cromossomos que 

foram quebradas pela radiação ocorre por meio de mecanismos de reparo fisiológico 

e de manutenção do DNA, que evita, na grande maioria das vezes, que mutações 

genéticas sejam perpetuadas para as células-filhas. No entanto, os mesmos 

mecanismos quando atuam de forma incorreta, podem causar uma reunião não 

homóloga do DNA danificado, dando origem às aberrações cromossômicas 

(RIBEIRO  et  al.,  2003;  PRESTON,  2005; HALL; GACCIA, 2006).  
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  Há que se considerar, ainda, outros fatores físicos necessários para que as 

DSB deem origem às aberrações cromossômicas, como a distância entre as 

quebras, denominada de “zona de interação” ou “alvo”. Caso essa distância 

ultrapasse 1 µm,  as quebras têm maior probabilidade de reconstituir sua 

configuração original e nenhuma aberração cromossômica será formada (LLOYD; 

DOLPHIN, 1977; IAEA, 2011).    

 

2.3.2. Utilização dos linfócitos do sangue venoso periférico (SVP) 

 

 Os modelos biológicos usualmente utilizados para análise de alterações 

cromossômicas são os fibroblastos e as células linfocitárias. Os linfócitos são 

considerados um bom modelo biológico por serem de fácil obtenção e, por estarem 

em estado quiescente (G0), o que os permite reter em seu DNA as lesões geradas 

pela ação das RI (BONASSI; AU, 2002; YUSUF; FRUMAN, 2003). 

 Os linfócitos do sangue periférico são células que se mantém 

predominantemente em estágio de pré-síntese de DNA. A grande maioria dos 

linfócitos circulantes são os linfócitos T, que podem ser estimulados a proliferar in 

vitro através da utilização de mitógenos como a fitohemaglutinina A (PHA). Isto faz 

dos linfócitos as células ideais para avaliação de aberrações cromossômicas 

induzidas (NATARAJAN et al., 2008). 

 A evolução nas técnicas de cultura de células e de preparação de lâminas 

possibilitou a melhor verificação das células humanas. Em 1960, Moorhead e 

colaboradores publicaram um método para estimulação de linfócitos do sangue 

periférico, no intuito de que estes fossem capazes de se dividir em cultura. O fácil 

cultivo e seu bom espalhamento nas lâminas tornaram tais células o modelo 

biológico de escolha para diversos estudos com cromossomos humanos (LLOYD; 

DOLPHIN, 1977). 

  



25 
 

 

 

 2.3.3. Fundamentos para a utilização das Radiações Ionizantes no 

diagnóstico da Anemia de Fanconi 

  

 A radiossensibilidade de células com AF ainda é pouco conhecida e bastante 

controversa: alguns estudos mostram que estas células são altamente 

radiossensíveis à radiação X ou gama, enquanto que em outros não foi detectada 

alteração na capacidade de formação de colônias ou mesmo consequência de 

alterações cromossômicas após a irradiação (DJUZENOVA et al., 2001). 

 Os primeiros indícios de que existe uma relação entre Anemia de Fanconi e 

elevada radiossensibilidade individual foram obtidos de pacientes portadores com AF 

submetidos à radioterapia – modalidade terapêutica comumente utilizada no 

combate ao câncer e no condicionamento pré-transplante de medula (ALTER, 2002 

(b); POLLARD; GATTI, 2009). 

 Atualmente sabe-se também que a hipersensibilidade de pacientes com AF a 

agentes clastogênicos dá-se por mutações envolvendo os produtos gênicos BCRA1 

e BCRA2, que atuam na regulação da resposta celular ao dano no DNA. A via 

AF/BCRA possui inúmeras interações moleculares com outras proteínas que 

reconhecidamente mediam respostas envolvendo pontos de checagem e reparo de 

lesões no DNA induzidos pelas RI (YAMAMOTO et al., 2003; AUERBACH, 2009). 

 Sabe-se que as RI interagem com as células por mecanismos moleculares 

distintos do DEB e da MMC. Enquanto estes complexos químicos produzem 

estruturas cromossômicas aberrantes devido à formação de ligações cruzadas no 

DNA, as RI geram quebras na dupla fita do DNA ou DSB, cujo reparo errôneo 

também induz tais alterações. Estas diferenças no mecanismo de formação de 

alterações cromossômicas juntamente com os dados conflitantes sobre a 

radiossensibilidade de células com AF requerem uma avaliação mais profunda 

acerca da real resposta celular em pacientes portadores desta síndrome (HANDE et 

al., 2005; MOLDOVAN; D’ANDREA, 2009).  

 Células normais possuem a capacidade de reparar lesões no DNA, resultante 
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de estresse físico-químico, no decorrer do ciclo celular. Entretanto, os pacientes com 

AF apresentam defeitos neste sistema de reparo, devido à presença de mutações 

nos genes codificantes das proteínas AF. Assim, o DNA resultante apresenta falhas, 

e é responsável pelas características clínicas e celulares observadas nessa 

patologia (DIGWEED et al., 2007; CASTELLA et al., 2011).  

  Os atuais testes laboratoriais utilizam o diepoxibutano (DEB) e a mitomicina 

C (MMC) como agentes clastogênicos indutores de complexas anomalias 

citogenéticas características dos indivíduos portadores dessa doença. Por outro 

lado, desde a década de 60, as ACI radioinduzidas têm sido objeto de estudo pela 

dosimetria citogenética na avaliação dos efeitos genotóxicos provenientes da ação 

clastogênica das RI (KENNEDY; D’ANDREA, 2005; CIRKOVIC et al., 2006; 

MIRCHANDANI et al., 2008). 

 A utilização do DEB e da MMC para fins de diagnóstico, contudo, possui uma 

série de restrições, já descritas anteriormente. Além disso, no Brasil, são poucos os 

centros de referência em diagnóstico, tratamento, aconselhamento e 

acompanhamento de pacientes com AF e de seus familiares. O número reduzido de 

laboratórios que dispõem de infraestrutura necessária, e de profissionais 

capacitados, é responsável pelo encarecimento do exame e demora na liberação do 

laudo, principalmente em caso de dúvidas acerca do resultado. Em tais 

circunstâncias, são necessárias novas coletas de sangue ou de outro tecido do 

paciente para que suas amostras possam ser novamente testadas ao DEB e a 

outros agentes clastogênicos (WOODS, 1998; CAPUTO, 2002).  

 Neste sentido, o desenvolvimento de um estudo de avaliação das alterações 

cromossômicas induzidas pela RI em amostras de pacientes com AF foi realizada, 

visando investigar a viabilidade de uma metodologia de diagnóstico citogenético 

celular de portadores de AF, alternativa ao método padrão empregado no Brasil. 

Com este objetivo, foram empregados protocolos bem estabelecidos de dosimetria 

citogenética, os quais permitem relacionar as frequências de alterações 

cromossômicas instáveis com dose absorvida no sangue periférico, mesmo modelo 

biológico empregado no diagnóstico da AF por DEB. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi do tipo experimental analítico, realizado no Laboratório de 

Modelagem e Biodosimetria Aplicada - LAMBDA, localizado no Departamento de 

Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco - DEN/UFPE. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde CCS/UFPE 

(Parecer número: 196.555). 

Os indivíduos inclusos nesta pesquisa foram informados acerca dos objetivos 

deste estudo e, mediante concordância, esclarecidos quanto aos procedimentos a 

serem realizados. Uma vez de acordo, cada indivíduo assinou um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), através do qual declararam terem sido 

informados sobre a proposta do estudo e seu aceite em participar, como voluntários, 

da pesquisa (ANEXOS II e III).  

 

3.2. ESTRUTURA DA PESQUISA 
 

 

3.2.1. Amostragem da pesquisa 

 

 Foram analisados dois grupos de indivíduos: Grupo N, constituído por 

indivíduos clinicamente normais do público em geral e Grupo P, constituído por 

pacientes que deram entrada no Centro de Oncohematologia Pediatrica-CEONHPE 

do Hospital Universitário Oswaldo Cruz com suspeita clínica de Anemia de Fanconi.  
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Sendo assim, os grupos estudados nesta pesquisa foram divididos da 

seguinte forma: 

 N - Indivíduos normais: n=5 (N1, N2, N3, N4 e N5). 

 P - Pacientes com suspeita de serem portadores da AF : n=9 (P1, P2, P3, P4, 

P5, P6, P7, P8 e P9).  

 

Em cada grupo, foram utilizadas amostras de sangue venoso periférico (SVP) 

separado em duas alíquotas: controle (não irradiado) e outra irradiada. Apenas os 

indivíduos P1 e P2 foram previamente diagnosticados pelo teste DEB como AF+, em 

decorrência das avaliações de dose e tempo de cultivo celular descritas a seguir nos 

ENSAIOS 1 e 2. Para os demais pacientes, os resultados do diagnóstico laboratorial 

por DEB foi omitido ao longo desta pesquisa para que não houvesse a inserção de 

vieses que pudessem influenciar o examinador. Ao término das análises, os 

resultados do teste DEB desses pacientes foram comparados com os resultados das 

avaliações realizadas. Todavia, não foi possível a realização do teste DEB dos 

indivíduos P6 a P9 antes da conclusão do presente estudo. 

 

3.2.2. Padronização metodológica 

 

 Para padronização do protocolo para análise de alterações cromossômicas 

foram realizados testes preliminares com intuito de verificar qual melhor dose 

(ENSAIO 1) e tempo de cultivo celular (ENSAIO 2). Foram analisados parâmetros 

como: quantidade e qualidade das metáfases, segundo os protocolos estabelecidos 

para a análise com teste DEB e dosimetria citogenética (CAPUTO, 2002; IAEA, 

2011).  

 Para cada ensaio (ENSAIOS 1 e 2) foi selecionado um indivíduo, (pacientes 

P1 e P2 respectivamente), ambos diagnosticados clinicamente e com teste DEB 

positivos para AF, ou seja, com confirmação clínica e laboratorial de apresentarem a 
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doença. Estes parâmetros foram escolhidos com base nos métodos diagnósticos 

utilizados com maior frequência para o diagnóstico convencional da doença (ESMER 

et al., 2004; CASTELLA et al., 2011). 

 

 ENSAIO 1 – Padronização da dose ideal para as análises. Foram analisadas 

as doses de 1, 2 e 3 Gy. Com base nas doses utilizadas em dosimetria 

citogenética (IAEA, 2011).  

 

 ENSAIO 2 – Padronização do tempo de cultivo ideal para as análises. Foram 

analisados os tempos de 48 e 72 horas. Com base nos tempos utilizadas em 

dosimetria citogenética e para a realização do teste DEB (CAPUTO, 2002; 

IAEA, 2011). 

 

3.2. COLETA DO MATERIAL 

 

 Foram coletados, de cada indivíduo, 9 mL de sangue venoso periférico (SVP) 

em tubos a vácuo, contendo o anticoagulante heparina sódica. As amostras foram 

aliquotadas em seringas de 3 mL, e então acondicionadas em recipiente térmico até 

o local da irradiação.  

 

3.3. ARRANJO EXPERIMENTAL DA IRRADIAÇÃO 

 

 As amostras irradiadas receberam doses de 1, 2 e 3 Gy (seringas de 3 mL), a 

partir de um Acelerador Linear marca Siemens, modelo Primus utilizando Raios X 

com energia de  6 MeV e taxa de dose de 200 cGy (centigrays) por minuto. Uma 

seringa de cada vez foi colocada dentro de um bloco de água sólida (ρ = 1,0 g/cm3). 
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O bloco (fantoma), juntamente com a seringa, foi posicionado no centro do campo, 

com o raio central do campo passando pelo centro da seringa, a uma distância de 

100 cm entre a origem do campo de radiação e a superfície do bloco (Figura 7).  

 

Figura 7 -  Arranjo experimental de irradiação apresentando acelerador linear 
alinhado ao bloco de água sólida (fantoma) onde é introduzida a 
amostra de SVP a ser irradiada 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Logo após a irradiação, as amostras foram transportadas ao Laboratório de 

Modelagem e Biodosimetria Aplicada – LAMBDA, onde permaneceram em banho-

maria a 37 ºC durante 2 horas antes da preparação das culturas, simulando in vitro o 

reparo inicial dos danos radioinduzidos que ocorreria in vivo.  
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3.4. CULTIVO DE LINFÓCITOS  

 

Para o cultivo de linfócitos foi feito em triplicata para cada indivíduo em 

garrafa de cultura de 40 mL do tipo VENT e em cada uma delas foram adicionados 4 

mL de meio RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) suplementado com 0,5 mL 

de soro fetal bovino e 0,1 mL de fitohemaglutinina. Em seguida, foram adicionados 

0,4 mL do SVP nas garrafas de cultura, e as células foram então cultivadas em 

incubadora de CO2 (5%) a 37ºC por 48 horas e 72 horas. Três horas antes do 

término da cultura celular foram adicionados 0,1 mL de Colcemid para que houvesse 

a interrupção do ciclo celular na metáfase da mitose, possibilitando assim a análise 

dos cromossomos.  

 

3.5. PREPARAÇÃO DOS LINFÓCITOS PARA ANÁLISE CITOGENÉTICA  

  

As células cultivadas foram ressuspensas em garrafas de cultura, em 

seguida, o material foi transferido para tubos cônicos (15 mL) e centrifugados a 300 

x g por 5 minutos. Ao término da centrifugação, o sobrenadante foi cuidadosamente 

removido e as células ressuspensas em 6 mL de solução hipotônica (KCl – cloreto 

de potássio) a 0,56% em banho-maria a 37°C durante 7 minutos. As células foram 

novamente centrifugadas a 300 x g por 5 minutos. Nesta etapa, o sobrenadante foi 

removido e as células ressuspensas em 6 mL de fixador (metanol e ácido acético na 

proporção 3:1), que foi adicionado pelas paredes do tubo sob constante agitação. As 

células foram novamente centrifugadas (300 x g, 5 minutos) e o sobrenadante 

descartado. Este procedimento foi repetido mais duas vezes até que o sedimento se 

tornasse claro.  
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3.6. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA COLORAÇÃO 

 

Cerca de 50 µL da suspensão celular foi depositada em lâmina limpa, 

previamente aquecida em banho-maria a 70°C para remoção do citoplasma celular. 

As lâminas passaram pelo processo de secagem sobre placa metálica a temperatura 

de 70°C. 

 

3.7. MÉTODO DE COLORAÇÃO  

 

As preparações foram coradas com solução de Giemsa a 5% durante 2 

minutos. Em seguida, o excesso do corante foi removido com água destilada. 

 

3.8. ANÁLISE MICROSCÓPICA 

 

As lâminas coradas foram analisadas ao microscópio óptico de campo claro 

(LEICA) inicialmente em objetiva de menor aumento (20 X), para visualização das 

células metafásicas e, em seguida, as metáfases identificadas foram analisadas com 

objetiva de 100 X (GUERRA, 2002).  Foram contabilizadas 200 metáfases de cada 

alíquota (irradiado e não irradiado).  

 

3.9. PARÂMETROS DE ANÁLISE MICROSCÓPICA  

  

 Na contabilização das metáfases foram levadas em consideração as 

alterações cromossômicas características da síndrome encontradas nas análises 
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feitas utilizando o teste DEB. Onde foram quantificadas as alterações: Ring (CrA) - 

cromossomo em anel; Dic - cromossomo dicêntrico;  Frag - fragmento; GCT - "gate" 

de cromatide; QCT - Quebra de cromátide; GCS - "gate" de cromossomo; QCS - 
Quebra de cromossomo; TR - Trirradial; QR - Quadrirradial; REARR - Rearranjo. 

Para tanto foi utilizada folha de contagem adequada para este tipo de análise 

(ANEXO IV). 

 

3.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os resultados obtidos para cada parâmetro e grupo analisados foram 

intercomparados por meio de teste estatístico de Mann-Whitney (utilizado para testar 

se duas amostras independentes provêm de populações com médias iguais e não 

exige que as populações tenham a mesma variância), onde foi analisado o 

somatório das médias das alterações características da Anemia de Fanconi (GCT, 
QCT, GCS, QCS, QR, TR, REARR), entre Indivíduos Normais, Pacientes AF+ e AF-, 

a fim de identificar as diferenças estatísticas entre estes grupos. Foram 

consideradas as seguintes hipóteses: 

 Hipótese nula: não existe diferença significativa entre indivíduos analisados. 

 Hipótese alternativa: existe diferença significativa entre indivíduos 

analisados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

4.1. ENSAIO 1: PADRONIZAÇÃO DA DOSE DE IRRADIAÇÃO 

 

 O sangue do paciente P1 foi coletado e submetido à irradiação segundo os 

parâmetros metodológicos previamente descritos, sendo irradiado com as doses de 

1, 2 e 3 Gy. A escolha destas doses baseou-se nas doses comumente utilizadas 

para a dosimetria citogenética, construção de curvas de calibração e testes de 

radiossensibilidade em indivíduos AF. Para a padronização da dose foi utilizado o 

tempo de cultivo de 48 horas, padrão em dosimetria citogenética (SARASWATUY; 

NATARAJAN, 2000; IAEA, 2011; LEMOS-PINTO, et al 2010).  

 A Tabela 1 apresenta cerca de 100 metáfases contabilizadas para cada dose. 

A determinação da quantidade de metáfases contabilizadas baseou-se  nas análises 

utilizando este padrão (DEB)(CAPUTO, 2002). 

 
 
Tabela 1 –  Padronização da dose de irradiação utilizando as doses de 1, 2 e 3 Gy 

DOSE 
(Gy) 

Total de 
células 

analisadas 

Alterações cromossômicas (Paciente P1) 

Dic CrA Frag GCT QCT GCS QCS TR QR REARR 

1 106 4 0 11 2 4 6 4 0 0 0 

2 112 9 3 18 8 3 6 2 3 6 3 

3 107 18 1 24 6 3 10 3 1 1 4 
 
Dic - cromossomo dicêntrico  
CrA - cromossomo em anel  
Frag - fragmento 
GCT - "gate" de cromátide 
QCT - Quebra de cromátide  

GCS - "gate" de cromossomo 
QCS - Quebra de cromossomo  
TR - Trirradial 
QR - Quadrirradial 
REARR – Rearranjo 
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 Para as doses de 1 e 2 Gy observou-se que a quantidade e qualidade das 

metáfases foram satisfatórias para a contabilização cromossômica, como observado 

na Figura 8. Contudo, a dose de 1 Gy não foi suficientemente alta para induzir todos 

os tipos de alterações esperadas. Já com a dose de 2 Gy todas as alterações 

anteriormente descritas como parâmetro para avaliação diagnóstica foram 

identificadas.  

 Para a dose de 3 Gy observou-se que a qualidade das metáfases  não foram 

satisfatórias para a contabilização cromossômica, tendo em vista que devido à 

grande fragilidade cromossômica aliada à elevada dose empregada, houve 

deformação dos cromossomos (Figura 8). A quantidade de alterações 

cromossômicas foi satisfatória, contudo, houve grande dificuldade para 

contabilização das metáfases. 

 Desta forma, a dose de 2 Gy foi escolhida para as análises diagnósticas 

subsequentes, tendo em vista que com esta dose foi possível induzir alterações 

cromossômicas sem que ocorressem prejuízos à qualidade das metáfases e 

deformação dos cromossomos.  

 
Figura 8 -  Metáfases de paciente AF+ (P1), submetidas à irradiação com 1 Gy (A) 

e 2 Gy (B), onde observa-se boa qualidade das metáfases; e irradiadas 
com 3 Gy (C), estas apresentaram deformação dos cromossomos  

 

 

 

 

 

 

 
A B 

1 Gy 3 Gy 2 Gy 

C 
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4.2. ENSAIO 2: PADRONIZAÇÃO DO TEMPO DE CULTIVO CELULAR 
 

 

 

 A Tabela 2 apresenta a avaliação quanto ao tempo de cultivo de 48 e 72 

horas, tendo em vista que estes são os tempos comumente empregados nas 

análises citogenéticas laboratoriais incluindo a dosimetria citogenética (IAEA, 2001; 

CAPUTO, 2002). Para a avaliação dos tempos de cultivo celular foi utilizada a dose 

de 2 Gy estabelecida no ENSAIO 1. 

 

 

Tabela 2 –  Padronização do tempo de cultivo de 48 e 72 horas 

Tempo de 
cultivo 
(horas) 

Total de 
células 

analisadas 

Alterações cromossômicas (paciente P2) 

Dic CrA Frag GCT QCT GCS QCS TR QR REARR 

48 100 11 0 24 3 3 5 8 1 3 1 

72 101 4 0 10 2 1 11 2 1 0 1 

 
Dic - cromossomo dicêntrico  
CrA - cromossomo em anel  
Frag - fragmento 
GCT - "gate" de cromátide  
QCT - Quebra de cromátide  

GCS - "gate" de cromossomo  
QCS - Quebra de cromossomo  
TR - Trirradial  
QR - Quadrirradial  
REARR – Rearranjo 

 

  

 Com o tempo de cultivo de 48 horas, uma maior quantidade de alterações foi 

observada em relação ao tempo de 72 horas. É provável que isto ocorra devido ao 

tempo de atuação do Colcemid, tendo em vista que, este é adicionado 3 horas antes 

do término do cultivo. A adição do Colcemid com 69 horas ao invés de 45 horas de 

cultivo permite que muitas células passem pelo bloqueio celular. Estas células, 

portanto, passam da fase M1 (M2, M3 e M4), perdendo, desta forma, informações ao 

longo das divisões, tais como as ACI e os fragmentos que se formaram, o que não é 

interessante para as análises citogenéticas (KANDA, 1996). Sendo assim, o tempo 

de cultivo celular escolhido para as avaliações subsequentes foi de 48 horas 

(destacado em cinza). 
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4.3. AVALIAÇÃO CITOGENÉTICA DA FRAGILIDADE CROMOSSÔMICA 

  

4.3.1. Grupo N (Indivíduos Normais) 

 

 A Tabela 3 mostra o resultado da avaliação citogenética de 5 indivíduos 

clinicamente normais onde o SVP foi analisado sem irradiação (controle não 

irradiado). Já na Tabela 4 observa-se o resultado da avaliação destes indivíduos 

após irradiação (2 Gy) in vitro do SVP. O propósito desta avaliação foi identificar as 

alterações provocadas pela radiação em indivíduos normais com intuito de ter um 

parâmetro base para avaliação dos pacientes sob suspeita de apresentarem Anemia 

de Fanconi. 

  
Tabela 3 –  Avaliação citogenética de indivíduos normais (controle não irradiado) 
 

 
Dic - cromossomo dicêntrico  
CrA - cromossomo em anel  
Frag - fragmento  
GCT - "gate" de cromatide  
QCT - Quebra de cromátide  

 
GCS - "gate" de cromossomo  
QCS - Quebra de cromossomo  
TR - Trirradial  
QR - Quadrirradial  
REARR – Rearranjo 

 

 

 

DOSE 0 Gy (Controle) 

INDIVÍDUO 
Total de 
células 

analisadas 
Dic CrA Frag GCT QCT GCS QCS TR QR REARR 

N1 200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

N2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N4 200 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

N5 200 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
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  Os indivíduos selecionados para o Grupo N relataram não ter tido contato 

com agentes químicos e físicos quaisquer que pudessem ocasionar alterações nas 

frequências de alterações cromossômicas. 

 

 Nos resultados da Tabela 3 é possível verificar que as freqüências de 

surgimento de alterações correspondem à frequência de background estabelecida 

pela literatura (y = 0,001) (IAEA, 2001). 

 

 

Tabela 4 –  Avaliação citogenética de indivíduos normais (2 Gy) 

DOSE 2 Gy 

INDIVÍDUO 
Total de 
células 

analisadas 
Dic CrA Frag GCT QCT GCS QCS TR QR REARR 

N1 200 34 3 14 4 0 1 0 0 0 0 

N2 200 30 5 17 2 0 0 0 0 0 0 

N3 200 36 1 17 4 0 1 0 0 0 0 

N4 200 29 3 24 2 1 0 1 0 1 0 

N5 200 35 0 14 2 0 1 0 0 0 0 

 
Dic - cromossomo dicêntrico 
CrA - cromossomo em anel 
Frag - fragmento 
GCT - "gate" de cromatide 
QCT - Quebra de cromátide 

GCS - "gate" de cromossomo  
QCS - Quebra de cromossomo  
TR - Trirradial 
QR - Quadrirradial 
REARR – Rearranjo 

  

 Na Tabela 4 é possível verificar a formação de dicêntricos e fragmentos em 

freqüências elevadas, em relação à frequência de outras estruturas. A frequência 

média de dicêntricos encontrada foi de y = 0,16 e de fragmentos foi de y = 0,08. 

Enquanto que a freqüência do somatório das demais estruturas não ultrapassa y = 

0,01. Lemos-Pinto e colaboradores (2011), ao analisarem amostras de indivíduos 

normais irradiadas com dose de 2 Gy, encontraram frequências de aberrações que 

corroboram com as obtidas no presente estudo.  
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 A Figura 9 apresenta as alterações encontradas nos indivíduos do Grupo N. 

Na Figura 9 ( A, B e C) é possível visualizar alterações comumente verificadas em 

dosimetria citogenética para a dose de 2 Gy (dicentricos, fragmentos e 

cromossomos em anel).  Já na Figura 9 (D) é possível visualizar uma alteração do 

tipo quadrirradial, a qual não ocorre com frequência em indivíduos normais. Neste 

caso, esta alteração ocorreu provavelmente devido à outras alterações de reparo 

que não necessáriamente se relacionam à AF (SARASWATHY; NATARAJAN, 2000), 

tendo em vista a baixa frequência (y = 0,005) verificada no indivíduo N4 comparada 

com os resultados de indivíduos AF+. 
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Figura 9 –  Alterações encontradas em amostras de sangue venoso periférico de 
indivíduos normais (Grupo N) irradiadas com 2 Gy: (A) metáfase 
apresentando cromossomo dicêntrico e seu respectivo fragmento; (B) 
metáfase apresentando cromossomo em anel e seu respectivo 
fragmento e cromossomo com quebra tipo “gate” de cromossomo – 
GCS – e quebra do tipo “gate” de cromátide – GCT; (C) metáfase 
apresentando cromossomo dicêntrico e seu respectivo fragmento, um 
quadrirradial e um minute apontados pelas setas; (D) metáfase 
apresentando cromossomo dicêntrico e seu respectivo fragmento 
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4.3.2. Grupo P: pacientes sob suspeita de AF 
 

 A Tabela 5 apresenta 9 pacientes sob suspeita clínica de AF, cujo uma 

amostra do SVP foi submetido à irradiação com 2 Gy e outra amostra foi mantida 

sem irradiação (controle não irradiado). O indivíduo P1 foi a óbito alguns meses 

após o início da pesquisa, não sendo, portanto, possível realizar a coleta de amostra 

controle não irradiada deste indivíduo.  

 

Tabela 5 –  Avaliação citogenética de pacientes sob suspeita de AF (controle não 
irradiado) 

DOSE 0 Gy (Controle) 

INDIVÍDUO 
Total de 
células 

analisadas 
Dic CrA Frag GCT QCT GCS QCS TR QR REARR 

P1* ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

P2 200 0 0 7 12 1 5 7 2 2 0 

P3 200 0 0 6 9 3 3 5 2 0 1 

P4 200 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

P5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P6 200 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

P7 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

P8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P9 200 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

* Paciente P1 foi a óbito antes do término da pesquisa, diante disto não foi possível a coleta de material para 
análise controle sem irradiação.  
Dic - cromossomo dicêntrico  
CrA - cromossomo em anel 
Frag - fragmento 
GCT - "gate" de cromatide 
QCT - Quebra de cromátide 

GCS - "gate" de cromossomo 
QCS - Quebra de cromossomo  
TR - Trirradial 
QR - Quadrirradial 
REARR – Rearranjo 
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 Observa-se que mesmo sem irradiação (controle não irradiado) os pacientes 

P2 e P3 apresentaram o número de alterações cromossômicas aumentado. Estes 

pacientes apresentam uma tendência anormal ao aparecimento de alterações 

cromossômicas espontâneas, sendo assim, observa-se que a ação clastogênica 

apenas potencializa a dificuldade no reparo tendo em vista que mesmo sem 

irradiação houve aumento na frequência destas estruturas complexas.  

 Em seus estudos Digweed (2007) observou a presença de alterações 

espontâneas em indivíduos AF sugerindo que essa elevada instabilidade 

cromossômica espontânea, era uma característica da doença, corroborando com os 

resultados obtidos na Tabela 5. 

Tabela 6 – Avaliação citogenética de pacientes com suspeita de AF (2 Gy) 

DOSE 2 Gy 

INDIVÍDUO 
Total de 
células 

analisadas 
Dic CrA Frag GCT QCT GCS QCS TR QR REARR 

P1 200 17 3 29 13 7 11 6 6 6 5 

P2 200 23 1 26 7 4 6 11 3 3 2 

P3 200 12 4 24 14 4 16 6 4 2 4 

P4 200 29 1 19 3 0 1 0 0 0 0 

P5 200 26 2 18 2 1 2 1 0 0 0 

P6 200 27 2 13 6 0 0 1 0 0 0 

P7 200 25 6 14 1 0 0 0 0 0 0 

P8 200 25 4 18 3 0 0 0 0 0 0 

P9 200 27 2 16 6 0 0 1 0 0 0 

 
Dic - cromossomo dicêntrico  
CrA - cromossomo em anel  
Frag - fragmento  
GCT - "gate" de cromatide  
QCT - Quebra de cromátide  

 
GCS - "gate" de cromossomo  
QCS - Quebra de cromossomo  
TR - Trirradial  
QR - Quadrirradial 
REARR – Rearranjo 

 

  



43 
 

 

 

 A Tabela 6 apresenta estruturas trirradiais, quadrirradiais e rearranjos, que 

foram identificadas apenas para os pacientes P1, P2 e P3.   

 Os resultados obtidos com a dose de 2 Gy evidenciaram uma quantidade de 

alterações cromossômicas superior ao que foi contabilizado em indivíduos do Grupo 

N, cujo SVP foi irradiados com a mesma dose. Estruturas radiais, que não costumam 

ser encontradas em indivíduos normais, foram evidenciadas com elevada frequência 

ao longo das contagens, além disso, houve aumento na quantidade de quebras 

encontradas.   

Quando o SVP de indivíduos normais é submetido à dose de 2 Gy, há a 

formação de dicêntricos, fragmentos, cromossomos em anéis, além de uma 

quantidade moderada de quebras (SARASWATHY;NATARAJAN, 2000), no entanto, 

em indivíduos AF+, devido à fragilidade cromossômica, além destas, outras 

estruturas, de maior complexidade surgem e o número de quebras aumenta, 

indicando que o reparo celular destes indivíduos está alterado em relação ao 

esperado para indivíduos normais (SAVAGE, 1975; CAPUTO, 2002). 

 Diante disto, os pacientes P1, P2 e P3 foram classificados por suas 

características cromossômicas, no presente estudo, como pacientes AF+. O 

diagnóstico através do teste DEB também apresentou positividade para estes 

pacientes (Tabela 7), confirmando os resultados obtidos nas análises do presente 

estudo. 

Observou-se que para os indivíduos AF+ o número de dicêntricos 

apresentava-se moderadamente diminuído. Estudos evidenciam que as alterações 

no reparo do DNA em indivíduos AF+ promovem não somente a formação de 

dicêntricos, como também de outras estruturas complexas, sugerindo que os 

dicêntricos podem estar reduzidos, pois surgem outros tipos de aberrações mais 

complexas que não são esperadas em indivíduos normais (SARASWATHY; 

NATARAJAN, 2000; YAMAMOTO et al., 2003; AUERBACH, 2009). 

 Durante o curso desta pesquisa uma família foi investigada, envolvendo três 

irmãos avaliados sob suspeita de AF+ (P2, P3 e P4). Inicialmente foi analisado, 

utilizando o teste de fragilidade cromossômica induzidas por Radiações Ionizantes 
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(IRI), o SVP de P2 e constatou-se (Tabela 7) que este apresentava alterações 

compatíveis com as encontradas em indivíduos AF+. Diante disto os seus irmãos 

foram convidados a participar da pesquisa. P3 não apresentava alterações clínicas 

relevantes, apenas baixa estatura (Tabela 7). A mesma análise foi realizada e este 

indivíduo apresentou-se, também, AF+. Em seguida foram realizadas análises no 

paciente P4, porém as características cromossômicas identificadas neste paciente 

coincidiram com as do Grupo N, sendo assim classificado como AF-. Todos os 

resultados obtidos neste caso clínico foram confirmados através do teste DEB 

(Tabela 7). 

  Os demais pacientes avaliados P5, P6, P7 e P8 e P9 apresentaram resultado 

negativo (AF-) para o teste empregado, contudo observa-se que as características 

clínicas destes indivíduos corroboravam com a Anemia de Fanconi. Isto costuma 

ocorrer durante a avaliação clínica, pois a AF possui características muito 

semelhantes a outras síndromes, o que compromete o diagnóstico apenas clínico 

(AUERBACH, 2009; CAPUTO, 2002). Diante disto, estes indivíduos foram 

classificados como AF-, tendo em vista que não foram encontradas alterações 

cromossômicas relacionadas à AF nas análises realizadas. Neste caso, o DEB só foi 

realizado para o paciente P5, obtendo resultado negativo, corroborando com as 

análises deste estudo (Tabela 7). 

 Os pacientes avaliados com suspeita de AF apresentaram características 

clínicas/hematológicas descritas na Tabela 7. Segundo os dados obtidos durante o 

diagnóstico clínico e laboratorial dos pacientes observados, acredita-se que as 

células dos pacientes com AF, na tentativa de reparar danos ao genoma, acumulam 

aberrações que possivelmente contribuem para o risco aumentado de desenvolver 

aplasia medular, neoplasias, leucemia e mielodisplasia, sendo esses os fatores 

comumente observados durante o diagnóstico clínico (CAPUTO, 2002; BAGBY et 

al., 2004). 
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 Tabela 7 – Avaliação clínica e laboratorial dos pacientes sob suspeita de AF  

PACIENTE/ 
MÊS/ANO DE 

NASCIMENTO/ 
SEXO 

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS E 

HEMATOLÓGICAS 

TESTE DE 
FRAGILIDADE 

CROMOSSÔMICA 
(IRI)* 

DEB 
(Padrão-Ouro) 

P1 
01/1993/ 

Masculino 
Baixa estatura**; 
Plaquetopenia. Positivo Positivo 

P2 
11/2001/ 

Feminino 

Baixa estatura**; 
Hipertricose; 
Pancitopenia; 
Macrocitose. 

Positivo Positivo 

P3 
10/1989/ 

Masculino 

Baixa estatura**; 
Sem repercussões clínicas até 
o momento. 

Positivo Positivo 

P4 
08/1994/ 

Feminino 
Características clínicas e 
laboratoriais normais. Negativo Negativo 

P5 
03/2011 

Masculino 

Hipoplasia medular para todas 
as linhagens celulares; 
Mielofibrose; 
Redução da atividade 
maturativa da linhagem 
granulocitica. 

Negativo Negativo 

P6 
06/2006/ 

Masculino 

Granulocitopenia congenita; 
Infecções de repetição; 
Microcitose e hipocromia; 
Anisocitose; 

Negativo --- 

P7 
05/2004/ 

Feminino 

Hipoplasia medular moderada 
com linhagem granulocítica em 
maturação; 
Granulopenia grave; 
Anemia refratária. 

Negativo --- 

P8 
05/1993/ 

Feminino 

Hipoplasia medular intensa; 
Granulocitopenia; 
Anemia macrocítica; 
Plaquetopenia; 

Negativo --- 

P9 
08/2006/ 

Masculino 
Plaquetopenia; 
Trombocitopenia. Negativo --- 

* Induzido por Radiações Ionizantes;  
** Tal avaliação costuma ser baseada nos cálculos do percentil de altura utilizados na rotina clínica (ANEXO I); 
--- O teste DEB não foi realizado até a data de publicação desta pesquisa.  
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 Dentre os pacientes que realizaram o teste DEB, todos apresentaram 

concordância quando comparados com o resultado da avaliação das alterações 

cromossômicas induzidas pela RI no presente estudo.  

Observa-se também que nem sempre a avaliação clínica apresenta relação o 

diagnóstico laboratorial. Em estudos de Kook e colaboradores (1998) é descrito que 

cerca de 30% dos pacientes com AF podem apresentar características clínicas 

relativamente normais, como observado no caso do paciente P3. 

 Outro aspecto relevante é que apesar da tríade característica da AF ser 

constituída por quebras cromossômicas, pancitopenia e anormalidades congênitas, 

existem outras características que aliadas a estas três ajudam a diminuir dúvidas no 

diagnóstico, assim como: retardo no crescimento, por exemplo (WOODS, 1998). 

 A avaliação clínica dos pacientes é de extrema importância para o diagnóstico 

da AF, contudo estudos Auerbach (2009) mostram que a avaliação diagnóstica 

laboratorial revela um número aumentado de indivíduos AF+, quando comparadas 

somente com a avaliação clínica, tornando evidente a necessidade de se utilizar 

testes laboratoriais para o diagnóstico da AF.  

 A Figura 10 apresenta as alterações encontradas nos indivíduos do Grupo P. 

Na Figura 10 (A) é possível visualizar um rearranjo cromossomal. Na Figura 10 (B) 
observa-se um quadrirradial. Por sua vez, nas Figuras 10 (C e D) é possível 

visualizar estruturas trirradiais. 
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Figura 10 -  Alterações encontradas em amostras de sangue venoso periférico de 
Pacientes AF+ irradiadas com 2 Gy: (A) Metáfase apresentando 
rearranjo e fragmento (apontado pela seta); (B) Metáfase apresentando 
quadrirradial; (C) Metáfase apresentando trirradial; (D) Metafáse 
apresentando trirradial e QCT - quebra de cromátide (apontada pela 
seta) 
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 Os resultados obtidos para os indivíduos P1, P2 e P3 (resultado: AF+) podem 

ser explicados pelo fato de indivíduos portadores de AF apresentam alteração no 

metabolismo do oxigênio, tendo a produção de intermediários do oxigênio reativo 

(IOR) aumentada e/ou eliminação diminuída dos IOR. Com isso ocorre a formação 

de um número maior de alterações devido à formação de radicais livres através da 

ação indireta das RI no DNA (PAGANO et al., 1997; WOODS, 1998).  

 A frequência de aberrações cromossômicas em células ricas em oxigênio é 

maior, sendo assim estes dados evidenciam a importância do oxigênio nas células 

de indivíduos AF no que diz respeito à produção aumentada de alterações 

cromossômicas (NORDENSON, 1977; PAGANO et al., 1997; PASQUINI;ZANIS-

NETO, 2004). 

 Além disso, em indivíduos AF a duração do ciclo celular é aproximadamente 

duas vezes maior que a dos indivíduos normais, devido ao prolongamento da fase 

G2 (PARSHAD et al., 1983; POOT et al., 1996). O ciclo celular lento está relacionado 

ao aumento das anormalidades cromossômicas (CAPUTO, 2002; GREGORY et al., 

2003).  

 A Figura 11 apresenta o mecanismo celular adotado por células dos  

indivíduos normais e de indivíduos AF+ quando submetidos in vitro à dose de 2 Gy 

de radiação.  

 Os indivíduos normais apresentaram alterações cromossômicas do tipo 

dicêntricos, fragmentos e cromossomos em anel, além de pequena quantidade de 

quebras. Já os pacientes AF+ além destas estruturas, passam a apresentar um 

aumento significativo de quebras, estruturas radiais (tri e quadrirradiais) e rearranjos 

cromossômicos. 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 
Figura 11 –  Mecanismos de reparo adotados por células de indivíduos normais e 

indivíduos AF quando submetidas à mesma dose de radiação 

 

 As alterações evidenciadas nos pacientes AF+ ocorrem possivelmente devido 

ao reparo ineficiente das quebras na molécula de DNA (DSB), tendo em vista que o 

dano foi causado por radiação ionizante. Observa-se, portanto, que as RI 

sensibilizam as células por mecanismos moleculares distintos do DEB e da MMC, 

tendo em vista que estes produzem estruturas cromossômicas aberrantes em 

consequência da formação de ligações cruzadas no DNA "crosslinks" (HANDE et al., 

2005; MOLDOVAN; D’ANDREA, 2009). 

 

 Na Figura 12 é possível observar todos os tipos de alterações identificadas 

nas metáfases dos pacientes diagnosticados como AF+, que foram avaliados no 

presente estudo. Estes resultados foram confirmados também pelo teste DEB. 

Caputo (2002) identificou os mesmos tipos de estruturas em seus estudos com 

pacientes portadores de AF, sendo suas imagens correlatas às encontradas nesta 

pesquisa. 

 

 

2,0 Gy Raios X 

2,0 Gy Raios X 

Indivíduo normal

Indivíduo AF+

Dicêntricos, fragmentos, 
cromossomos em anel, quebras. 

Dicêntricos, fragmentos, cromossomos em anel, 
quebras, tri e quadrirradiais e rearranjos. 
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Figura 12 -  Alterações cromossômicas encontradas em metáfases de pacientes 

AF+ 

 
Dic - cromossomo dicêntrico  
CrA - cromossomo em anel  
Frag - fragmento  
GCT - "gate" de cromatide  
QCT - Quebra de cromátide  

GCS - "gate" de cromossomo  
QCS - Quebra de cromossomo  
TR - Trirradial  
QR - Quadrirradial  
REARR – Rearranjo 

 

    

 4.3.3. Avaliação estatística 

 

 Estatisticamente foram avaliados 3 grupos: Indivíduos Normais, Pacientes 

AF+ e pacientes AF- de acordo com o diagnóstico obtido com o teste empregado 

nesta pesquisa, o teste IRI (Induzido por Radiações Ionizantes).  

 A Tabela 8 apresenta os resultados das análises estatísticas entre os Grupos 

N (indivíduos normais) e P subdividido em: AF+ (resultado positivo para AF) e AF- 

(resultado negativo para AF). Foi utilizado o teste estatístico de Mann-Whitney com 

nível de significância de 5% (ANEXO V).  

 Foram analisadas as médias das somas das seguintes alterações 
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cromossômicas para cada grupo: GCT - "gate" de cromatide; QCT - Quebra de 

cromátide; GCS - "gate" de cromossomo; QCS - Quebra de cromossomo TR - 

Trirradial; QR - Quadrirradial; REARR - Rearranjo. Tendo em vista que estas foram 

as alterações que apresentaram maior discrepância de valores entre os grupos 

analisados. 

 Foi feita a avaliação considerando se houve significância estatística (S) ou 

não (N) para cada comparação entre os grupos analisados.  

 

Tabela 8 -  Resultados das análises estatísticas entre indivíduos normais (N), 
Fanconi positivo (AF+) e Fanconi negativo (AF-), através do Teste 
Mann-Whitney, a um nível de significância de 5%.  

    

 
GCT a REARR (GCT - "gate" de cromatide; QCT - Quebra de cromátide; GCS - "gate" de cromossomo; QCS - 
Quebra de cromossomo TR - Trirradial; QR - Quadrirradial; REARR – Rearranjo); p – nível de significância; S – 
sim; N – Não. 

  

 As análises mostram que não existe diferença estatisticamente significativa 

entre os pacientes do Grupo N e P(AF-). Por sua vez, existem diferenças 

estatisticamente significativas entres os Grupos N e P(AF+) e entre P(AF-) e P(AF+). 

Estes dados ocorrem tanto para a avaliação das amostras irradiadas com 2 Gy 

quanto para as amostras controle não irradiadas. 

 Estes resultados indicam que o diagnóstico da AF através do teste de 

fragilidade cromossômica IRI consegue diferenciar Indivíduos normais de portadores 

de AF (AF+), tendo em vista que houve diferenças significantes entre os indivíduos 

Grupo de 
alterações 
avaliadas 

Dose (Gy) 
Comparação 
entre grupos 
de indivíduos 

p Significância 
estatística 

GCT a REARR 
0 

N /AF+ 0,0253 S 
N / AF- 0,5839 N 

AF- / AF+ 0,0201 S 

2 
N /AF+ 0,0253 S 
N / AF- 0,5228 N 

AF- / AF+ 0,0201 S 
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Normais/AF- em relação aos indivíduos AF+. 

 O número de indivíduos (n) analisados na presente pesquisa foi relativamente 

pequeno devido à raridade da doença, portanto, pesquisas onde uma quantidade 

maior de indivíduos seja analisada, devem ser feitas com intuito de estabelecer 

melhor parâmetros estatísticos. 

 

4.3.4. Vantagens e limitações da técnica  

 

 A Tabela 9 apresenta os resultados de comparação entre o teste DEB e o 

teste de fragilidade empregado na presente pesquisa, em relação à: tempo de 

realização do teste, custo e risco ao manipulador e ao meio ambiente relativos ao 

teste de Fragilidade Cromossômica Induzido por Radiações Ionizantes, quando 

comparado ao teste padrão ouro, o teste DEB: 

 
Tabela 9 – Comparação entre testes de fragilidade cromossômica IRI e DEB 

 

Teste Tempo de 
realização do teste Custo Riscos ao 

manipulador 
Risco ao meio 

ambiente 
DEB  *** *** *** *** 

IRI *** * * * 

* Baixo; ** Médio; *** Alto.  IRI - Induzido por Radiações Ionizantes. 

 

 Embora o teste IRI apresente tempo de realização do teste semelhante ao 

teste DEB, observa-se que quanto ao custo, riscos ao manipulador e ao meio 

ambiente o teste IRI apresenta-se superior ao teste DEB. Quanto ao parâmetro 

custo observa-se que o valor de uma irradiação (em torno de 40 reais por campo de 

irradiação) e bastante inferior ao custo para obtenção do reagente DEB (entre 500 e 

800 reais por teste), tornando o teste IRI mais acessível à população.  

 Os parâmetros que envolvem riscos associados ao manipulador e ao meio 
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ambiente caracterizaram-se como melhores no teste IRI devido à própria natureza 

do reagente DEB, tendo em vista que sua obtenção, transporte, manipulação e 

descarte necessitam de cuidados especiais. Caso ocorram falham em qualquer uma 

destas etapas sua utilização torna-se um risco ao técnico e ao meio ambiente. 

 Sendo assim, os resultados obtidos no presente trabalho indicam que o teste 

IRI apresenta grande potencial como teste diagnóstico complementar para AF, tendo 

em vista que atua de maneira similar e superior ao teste DEB. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Na padronização da metodologia proposta verificou-se que  os valores de dose e 

tempo de cultivo celular adequados para investigação de alterações 

cromossômicas associadas à Anemia de Fanconi foram, respectivamente,  2 Gy 

e 48 horas; 

 O teste de fragilidade cromossômica, com base na exposição à radiação 

ionizante de linfócitos do sangue periférico humano, permitiu diferenciar 

indivíduos normais de indivíduos AF+. Além disso, observou-se que todas as 

alterações características na AF foram evidenciadas nos pacientes classificados 

como AF+; 

 Houve correlação direta entre o teste DEB e a metodologia inovadora proposta 

no presente trabalho, tendo esta última apresentado vantagens no que diz 

respeito ao custo e aos riscos ao manipulador e ao meio ambiente; 

 A hipótese de diagnóstico da AF através do teste de fragilidade cromossômica 

Induzido por Radiações Ionizantes (IRI) foi fortalecida pelo presente estudo. 
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ANEXO I 

Gráficos de desenvolvimento para cálculos do percentil de altura (A. meninas; B. meninos). (Modificado de V Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial. Arq. Bras. Cardiol. [online]. 2007) 
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ANEXO II 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

MAIORES DE 18 ANOS 
 

 Convido o(a) Sr.(a) para participar, como voluntário(a), da pesquisa USO DAS 
RADIAÇÕES IONIZANTES PARA INOVAÇÃO METODOLÓGICA DO 
DIAGNÓSTICO DA ANEMIA DE FANCONI, que está sob a responsabilidade do 
pesquisador ADEMIR DE JESUS AMARAL, CPF 274 237 274-15, residente: Rua 
Dom José Lopes 487, Apto 1001, Boa Viagem – Recife – PE, CEP 51021-370, 
Telefone: (81) 21267985, e-mail: amaral@ufpe.br. Também participa desta pesquisa 
a pesquisadora: Terezinha de Jesus Marques Salles, telefones para contato: 81-
21011536 - Ramal 113, e-mail: tjmsalles@uol.com.br. Após ser esclarecido(a) sobre 
as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique as folhas 
e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 
outra é do pesquisador responsável. 
 
Em caso de recusa o(a) Sr.(a)  não será penalizado(a) de forma alguma.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
♦ O estudo será feito com o mesmo material (sangue periférico) obtido em exames 
de rotina do paciente. Este procedimento não comprometerá seu diagnóstico nem 
seu tratamento. O objetivo deste estudo é estabelecer método inovador para 
diagnóstico laboratorial da Anemia de Fanconi (AF) por meio da análise de 
bioindicadores citogenéticos e moleculares. 
♦ Este estudo não acarreta nenhum risco adicional para o paciente, pois a amostra 
utilizada é parte do material que será coletado para exames de rotina, desta forma, a 
obtenção da amostra é realizada independentemente da realização desta pesquisa. 
♦ O benefício principal da sua participação nesta pesquisa é de contribuir para o 
desenvolvimento de uma metodologia que possibilite a avaliação rápida e com baixo 
custo de possíveis alterações cromossômicas associadas à Anemia de Fanconi, 
podendo também ser auxiliar como teste complementar aos demais exames 
prescritos para o paciente. 
♦ Amostras de sangue periférico serão coletadas em tubos contendo heparina 
sódica, utilizando sistema a vácuo e obedecendo aos princípios de biossegurança e, 
consequentemente, boas práticas de laboratório. 
♦ Além da equipe de saúde que cuidará do(a) Sr.(a), seus registros médicos poderão 
ser consultados pelo Comitê de Ética e a equipe de pesquisadores envolvidos. Sua 
identidade NÃO SERÁ REVELADA, ainda que informações de seu registro médico 
sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação. Todas as informações 
desse estudo serão confidenciais e o(a) Sr.(a) não será identificado(a) em nenhuma 
publicação. 
♦ A participação no estudo é voluntária e não haverá nenhuma forma de pagamento, 
caso dê sua autorização. O(a) Sr.(a) não sofrerá nenhuma penalidade caso não 
autorize sua participação. Todos os cuidados previstos, assim como os tratamentos 
ministrados ao Sr.(a), serão os mesmos, independente de sua decisão de autorizar 
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ou não a participação neste estudo. 
 

PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA, NÃO HAVERÁ CUSTOS PARA O 
PACIENTE 

 
É importante que o(a) Sr.(a) saiba que a participação neste estudo é completamente 
voluntária e que pode recusar-se a participar ou interromper participação a qualquer 
momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais o(a) Sr.(a) tem direito. 
Em caso de decidir interromper a participação neste estudo, a equipe assistente 
deve ser comunicada e a coleta de amostras para os exames relativos ao estudo 
será imediatamente interrompida. 
 
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com os responsáveis pelo estudo: Prof. 
Ademir de Jesus Amaral (81 - 21267985) do Laboratório de Modelagem e 
Biodosimetria Aplicada - LAMBDA e Dra. Terezinha de Jesus Marques Salles (81 - 
21011536 - Ramal 113) do Laboratório de Citogenética do CEONHPE/Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz. Se o(a) Sr.(a) tiver perguntas com relação aos seus 
direitos como participante desta pesquisa, poderá solicitar esclarecimentos em 
qualquer momento que achar necessário. 
 
O material coletado será processado e armazenado no Laboratório de Modelagem e 
BioDosimetria Aplicada – LAMBDA, durante um período de 5 anos sob 
responsabilidade do Prof. Ademir de Jesus Amaral coordenador do Grupo de 
Estudos em Radioproteção e Radioecologia – GERAR. 
 
Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você 
poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 
da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade 
Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – email: 
cepccs@ufpe.br). 
 
 
 

___________________________________________________ 
Prof. Ademir de Jesus Amaral 

 
 
 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
 

Eu, ________________________________________________________________, 
RG/_______________ CPF/_____________________, abaixo assinado, concordo 
em participar do estudo USO DAS RADIAÇÕES IONIZANTES PARA INOVAÇÃO 
METODOLÓGICA DO DIAGNÓSTICO DA ANEMIA DE FANCONI, como voluntário 
(a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 
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meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade 
ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.  
 
Local e data __________________ 
 
Nome e Assinatura do participante:  
__________________________________________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 
aceite do sujeito em participar. 
02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome: Nome: 

 
Assinatura:  
 

Assinatura: 
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ANEXO III 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

MENORES DE 18 ANOS 
 

 Convido o(a) seu/sua filho(a) (ou menor de idade) que está sob sua 
responsabilidade para participar, como voluntário(a), da pesquisa USO DAS 
RADIAÇÕES IONIZANTES PARA INOVAÇÃO METODOLÓGICA DO 
DIAGNÓSTICO DA ANEMIA DE FANCONI, que está sob a responsabilidade do 
pesquisador ADEMIR DE JESUS AMARAL, CPF 274 237 274-15, residente: Rua 
Dom José Lopes 487, Apto 1001, Boa Viagem – Recife – PE, CEP 51021-370, 
Telefone: (81) 21267985, e-mail: amaral@ufpe.br. Também participa desta pesquisa 
a pesquisadora: Terezinha de Jesus Marques Salles, telefones para contato: 81-
21011536 - Ramal 113, e-mail: tjmsalles@uol.com.br. Após ser esclarecido(a) sobre 
as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique as folhas 
e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 
outra é do pesquisador responsável.  
 
Em caso de recusa o(a) seu/sua filho(a) não será penalizado(a) de forma alguma.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
♦ O estudo será feito com o mesmo material (sangue periférico) obtido para o 
diagnóstico de rotina do paciente. Este procedimento não comprometerá seu 
diagnóstico nem seu tratamento, o objetivo deste estudo é estabelecer método 
inovador para diagnóstico laboratorial da Anemia de Fanconi (AF) por meio da 
análise de bioindicadores citogenéticos e moleculares. 
♦ Este estudo não acarreta nenhum risco adicional para o paciente, pois a amostra 
utilizada é parte do material que será coletado para exames de rotina, desta forma, a 
obtenção da amostra é realizada independentemente da realização desta pesquisa. 
♦ O benefício principal da participação de seu/sua filho(a) neste estudo é contribuir 
para o desenvolvimento de uma metodologia que possibilite a avaliação rápida e 
com baixo custo de possíveis alterações cromossômicas associadas à Anemia de 
Fanconi, podendo também ser usado como teste complementar aos demais exames 
indicados para o paciente. 
♦ Amostras de sangue periférico serão coletadas em tubos contendo heparina 
sódica, utilizando sistema a vácuo e obedecendo aos princípios de biossegurança e, 
consequentemente, boas práticas de laboratório. 
♦ Além da equipe de saúde que cuidará de seu/sua filho(a), seus registros médicos 
poderão ser consultados pelo Comitê de Ética e a equipe de pesquisadores 
envolvidos. Sua identidade NÃO SERÁ REVELADA ainda que informações de seu 
registro médico sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação. Todas 
as informações desse estudo serão confidenciais e o(a) seu/sua filho(a) não será 
identificado em nenhuma publicação. 
♦ A participação no estudo é voluntária e não haverá nenhuma forma de pagamento, 
caso dê sua autorização. O(a) seu/sua filho(a) não sofrerá nenhuma penalidade 
caso não autorize sua participação. Todos os cuidados assim como os tratamentos 
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ministrados serão os mesmos, independente de sua decisão de autorizar ou não a 
participação no estudo. 
 

PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA, NÃO HAVERÁ CUSTOS PARA O 
PACIENTE 

 
É importante que o Sr.(a) saiba que a participação neste estudo é completamente 
voluntária e que pode interromper a participação de seu/sua filho(a) a qualquer 
momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais ele(a) tem direito. Em 
caso de decidir interromper a participação no estudo, a equipe assistente deve ser 
comunicada e a coleta de amostras para os exames relativos ao estudo será 
imediatamente interrompida. 
 
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com os responsáveis pelo estudo: Prof. 
Ademir de Jesus Amaral (81 - 21267985) do Laboratório de Modelagem e 
Biodosimetria Aplicada - LAMBDA e Dra. Terezinha de Jesus Marques Salles (81 - 
21011536 - Ramal 113) do Laboratório de Citogenética do CEONHPE/Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz. Se o Sr.(a) tiver perguntas com relação aos seus 
direitos ou de seu/sua filho(a) como participante desta pesquisa, poderá solicitar 
esclarecimentos em qualquer momento que achar necessário. 
 
O material coletado será processado e armazenado no Laboratório de Modelagem e 
BioDosimetria Aplicada – LAMBDA, durante um período de 5 anos sob 
responsabilidade do Prof. Ademir de Jesus Amaral coordenador do Grupo de 
Estudos em Radioproteção e Radioecologia – GERAR. 
 
Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você 
poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 
da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade 
Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – email: 
cepccs@ufpe.br). 
 

___________________________________________________ 
Prof. Ademir de Jesus Amaral 

 
 
 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
 

Eu, 
___________________________________________________________________
_, RG/_________________ CPF/_____________________, abaixo assinado, 
responsável pelo (a) menor 
____________________________________________________________ autorizo 
a sua participação no estudo USO DAS RADIAÇÕES IONIZANTES PARA 
INOVAÇÃO METODOLÓGICA DO DIAGNÓSTICO DA ANEMIA DE FANCONI, 
como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido(a) pelo(a) 
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pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 
que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade ou interrupção do acompanhamento/ assistência/tratamento de 
meu/minha filho(a).  
 
Local e data __________________ 
 
Nome e Assinatura do(a) responsável:  
__________________________________________________________ 
 
Nome e assinatura do(a) Menor: 
__________________________________________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 
aceite do sujeito em participar. 
02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome: Nome: 

 
Assinatura:  
 

Assinatura: 
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ANEXO IV 
 

Folha de contagem de Alterações Cromossômicas Instáveis (ACI)
       

LABORATÓRIO DE MODELAGEM E BIODOSIMETRIA APLICADA 
 

DOADOR :                                                       EXPERIMENTO : 

RESPONSÁVEL:                                                MICROSCÓPIO:                                              DATA : 

Dir. Céls Coordenadas 2n N Dic CrA Frag GCT QCT GCS QCS TR QR REARR 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Total               
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ANEXO V 
 

Avaliação estatística (Amostras irradiadas com 2 Gy) 
Teste Mann-Whitney (significância de 5%), comparação entre Grupos N, 

AF- e AF+ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultado Grupo P(AF-) Grupo P(AF+) 
Tamanho da amostra 6 3 
Soma dos Postos (Ri) 21.0 24.0 
Mediana = 5.00 50.00 
U = 0.00  
Z(U) = 2.3238  
p-valor (unilateral) = 0.0101  
p-valor (bilateral) = 0.0201  

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Grupo N Grupo P(AF-) 
Tamanho da amostra 5 6 
Soma dos Postos (Ri) 26.5 39.5 
Mediana = 5.00 5.00 
U = 11.50  
Z(U) = 0.6390  
p-valor (unilateral) = 0.2614  
p-valor (bilateral) = 0.5228  

Resultado Grupo N Grupo P(AF+) 
Tamanho da amostra 5 3 
Soma dos Postos (Ri) 15.0 21.0 
Mediana = 5.00 50.00 
U = 0.00  
Z(U) = 2.2361  
p-valor (unilateral) = 0.0127  
p-valor (bilateral) = 0.0253  
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Avaliação estatística (Amostras não irradiadas) 
Teste Mann-Whitney (significância de 5%), comparação entre Grupos N, 

AF- e AF+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultado Grupo P(AF-) Grupo P(AF+) 
Tamanho da amostra 6 3 
Soma dos Postos (Ri) 21.0 24.0 
Mediana = 1.50 26.00 
U = 0.00  
Z(U) = 2.3238  
p-valor (unilateral) = 0.0101  
p-valor (bilateral) = 0.0201  

 

 

 

 

Resultado Grupo N Grupo P(AF-) 
Tamanho da amostra 5 6 
Soma dos Postos (Ri) 27.0 39.0 
Mediana = 0.00 1.50 
U = 12.00  
Z(U) = 0.5477  
p-valor (unilateral) = 0.2919  
p-valor (bilateral) = 0.5839  

Resultado Grupo N Grupo P(AF+) 
Tamanho da amostra 5 3 
Soma dos Postos (Ri) 15.0 21.0 
Mediana = 0.00 26.00 
U = 0.00  
Z(U) = 2.2361  
p-valor (unilateral) = 0.0127  
p-valor (bilateral) = 0.0253  


