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RESUMO 

 

A radiação ionizante tem sido utilizada em diferentes áreas de estudos, dentre 

elas a medicina, indústria, produção de energia, esterilização de materiais 

cirúrgicos, conservação e esterilização de alimentos, dentre outras.  Estas 

radiações podem ser responsáveis por efeitos danosos aos organismos vivos a 

nível molecular, onde os danos ocorrem principalmente na molécula do ácido 

desoxirribonucleico, DNA. Diante destes efeitos lesivos causados pelas 

radiações evidencia-se a importância da utilização das substâncias 

radioprotetoras, pois elas podem atuar protegendo o tecido vivo dos efeitos 

lesivos das radiações. Neste trabalho investigamos o possível efeito 

radioprotetor, “in vitro”, do flavonóide quercetina em linfócitos humanos 

expostos à radiação gama. Inicialmente foi realizado um teste para a avaliação 

da atividade antioxidante da quercetina por meio da captura de moléculas do 

radical livre DPPH. Em seguida, foi realizada a coleta de sangue periférico de 

doadores voluntários e procedido à irradiação das amostras com a utilização de 

acelerador linear (Siemens, Primus - energia de 6 MeV e taxa de dose de 200 

cGy/min do IMIP-PE). Após a irradiação do material, os linfócitos foram 

isolados do sangue total e submetidos à cultura para obtenção de metáfases e 

posterior análise de alterações cromossômicas ao microscópio óptico. Para 

análise estatística foi utilizado o teste “t” de Student. Nossos resultados 

mostraram que a quercetina na concentração de 37,5 µM apresentou ação 

radioprotetora frente aos danos provenientes da radiação gama sobre linfócitos 

humanos. Observamos ainda que os linfócitos irradiados apresentaram-se 

inalterados morfologicamente após serem submetidos à presença do 

flavonóide quercetina. 

 

Palavras chaves: DPPH, Linfócito, Metáfase, Quercetina e Radioproteção. 
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ABSTRACT 

 

Ionizing radiation has been used in various fields of study, as medicine, 

industry, energy production, surgical materials sterilization, preservation and 

sterilization of foods, among others. These radiations may be responsible for 

adverse effects at molecular level in living organisms, where most important 

damage occurs in deoxyribonucleic acid molecule, DNA. These harmful effects 

caused by radiation highlights the importance of acquiring knowledge about 

radioprotector substances because they can act as protector of living tissue of 

those effects. In this research was investigated the possible radioprotective 

effect "in vitro" of the flavonoid quercetin in human lymphocytes exposed to 

gamma radiation. At frist, test was performed to evaluate the antioxidant activity 

of quercetin by capturing DPPH free radical molecules. Then, it was collected 

peripheral blood of volunteers donors. Then the samples were irradiated from 

linear accelerator (Siemens Primus - energy of 6 MeV and dose rate of 200 

cGy/min from IMIP-PE). After samples irradiation, lymphocytes were isolated 

from whole blood and then the culture was carried out to obtain lymphocyte in 

metaphases and subsequent, analysis of chromosomal abnormalities were 

done at optical microscope. Statistical analysis was used Student "t" test. The 

results showed that quercetin at a concentration of 37.5 µM presented 

radioprotective against damage from gamma radiation on human lymphocytes 

in vitro. Have been also observed that the irradiated lymphocytes showed 

morphologically unchanged after undergoing the presence of the flavonoid 

quercetin. 

 

Keywords: DPPH, Lymphocyte, Metaphase, Quercetin and Radioprotection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os organismos vivos estão expostos à ação das radiações, sejam 

provenientes de fontes naturais, raios cósmicas e radionuclídeos naturais como 

o potássio (40K), urânio (238U) e tório (232Th) presente no meio ambiente ou 

artificiais, originadas de procedimentos laboratoriais desenvolvidos pelo homem 

(SEGRETO, 2000; KRAMER-MAREK; CAPALA, 2012). 

Várias atividades profissionais utilizam materiais ou equipamentos 

emissores de radiação ionizante, entre as quais se destacam a medicina que 

utiliza raios-X para identificação, localização e tratamento de doenças. Na 

medicina nuclear também são utilizados elementos radioativos tais como o Iodo 

(131I e 123I), Estrôncio (90Sr), Cobalto (60Co), Irídio (192Ir) , Tecnécio (99Tc*), entre 

outros, para realização de diagnostico e terapia (SEGRETO, 2000; KRAMER-

MAREK; CAPALA, 2012).  

Na Indústria a utilização dos raios X ocorre para verificação de falhas em 

estruturas metálicas, identificação de soldas defeituosas, esterilização de 

matérias cirúrgicos e conservação alimentos através da eliminação dos 

microrganismos presente.  Pesquisas em laboratórios utilizam aceleradores de 

partículas e reatores nucleares, com o objetivo não só de descobrir novas 

partículas e conhecer melhor a estrutura de compostos químicos como também 

produzir novas fontes artificiais de radiações ionizantes (SEGRETO, 2000).  

Os efeitos da radiação sobre os seres vivos dependem da interação com 

a matéria viva, da intensidade, distribuição e absorção da energia, bem como 

do tempo de exposição. A cadeia de eventos físico-químicos ocorre em frações 

de segundos, porém os danos biológicos poderão ser notados em poucos 

minutos, horas, meses ou até mesmo anos. A radiação pode induzir 

modificações estruturais nas biomoléculas, entre elas, mutações estáveis no 

DNA que podem induzir as células a se dividirem de forma descontrolada, 

assim, dependendo do acúmulo de mutações geradas e da expansão clonal 
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pode ocorrer o desenvolvimento de doenças malignas ou a morte do organismo 

(DAUER et al., 2010; UNSCEAR 2011). 

Para avaliação dos danos ao sistema biológico, podem ser utilizados 

diversos parâmetros, dentre eles, as análises de alterações cromossômicas 

dos linfócitos de indivíduos expostos a radiações ionizantes (IAEA, 2011). Os 

linfócitos são células diferenciadas que se mantêm em estado quiescente no 

ciclo celular. Apesar destas características, tais células possuem elevada 

radiossensibilidade, logo, são capazes de apresentar respostas rápidas aos 

efeitos das radiações ionizantes (HALL; GIACCIA, 2006). 

Devido à expansão do uso das radiações ionizantes na indústria, 

medicina e pesquisa, aumentou o interesse em encontrar substâncias com 

características radioprotetoras, ou seja, substâncias com propriedades 

antioxidantes com o objetivo de proteger e diminuir os danos causados aos 

tecidos vivos (BUBRICK, 1992; FELEMOVICIUS et al., 1995; RAJAGOPALAN 

et al., 2002).  

Estudos demonstraram que os radioprotetores sintéticos WR (Walter-

Reed)-638, WR-1065, WR-2721 (amifostina), WR-3689, WR-33278, WR-77913 

e WR-151327, apresentaram um potencial efeito protetor frente às radiações 

ionizantes, pois são substâncias capazes de inativar as espécies reativas de 

oxigênio presente no interior das células (KONOPACKA; RZESZOWKA-

WOLNY, 2001). No entanto, na prática clínica estes fármacos têm uso limitado 

devido aos seus efeitos colaterais e alta toxicidade, como por exemplo, 

hipocalemia e reações anafiláticas. O desenvolvimento de radioprotetores 

eficazes e menos tóxicos é de grande interesse, o que tem estimulado o estudo 

com compostos de origem natural (TUNG-KWANG LEE et al., 2010). 

Os principais representantes das substâncias antioxidantes de origem 

vegetal são os compostos fenólicos, dos quais o grupo dos flavonóides, um tipo 

de metabólito secundário, é indicado como sendo o maior e mais importante 

(FILHO et al., 2001; ALCARAZ; CARVALHO, 2004). A quercetina (3,3’,4’,5,7 - 

pentahidroxiflavona) é um dos flavonóides de grande importância,  pois possui 
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potencial anticancerígeno, anti-inflamatório, efeitos benéficos ao sistema 

hepático, cardiovascular e renal (BEHLING et al., 2 04; WILLIAMS et al., 2004) 

estando presente em várias frutas e vegetais (HERTOG; HOLLMAN, 1996; 

SPAGNUOLO et al., 2012). Pesquisas têm mostrado que um dos principais 

efeitos induzidos pela quercetina é a ação antioxidante (BEHLING et al., 2004; 

GAVELOVÁ et al., 2008) e fotoprotetora (MORQUIO et al., 2005). 

Este trabalho teve o objetivo de determinar, in vitro, o efeito radioprotetor 

do flavonóide quercetina, de origem natural, em linfócitos humanos expostos à 

radiação gama. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Radiações 

Radiação é energia que se propaga através da matéria ou do vácuo em 

forma de onda (radiação eletromagnética) ou partícula (radiação corpuscular) 

(BITELLI, 2006).  

A radiação eletromagnética, dependendo de sua frequência (f) e 

comprimento de onda (λ) possui determinada energia que ao interagir com a 

matéria, pode ser classificada como: radiação ionizante ou não ionizante. As 

radiações ionizantes possuem energia suficiente para arrancar elétrons de um 

átomo, produzindo pares de íons, pode ser citado como exemplo à radiação  

(gama) e os raios X. As radiações não ionizantes interagem com o meio 

podendo interferir nas biomoléculas excitando os elétrons, ou seja, 

promovendo-o de um nível energético a outro. São exemplos de radiação não 

ionizantes os raios ultravioletas, infravermelho, as ondas de radiofrequência, o 

laser, as micro-ondas e a luz visível (BITELLI, 2006). 

A radiação emitida pelo núcleo excitado durante o processo de 

reestruturação interna para atingir a estabilidade é denominada de radiação 

nuclear, apresentando-se na forma de partículas ou ondas eletromagnéticas 

(radiação gama), sendo ambas ionizantes. As radiações corpusculares são 

representadas por partículas carregadas tais como:  (alfa), + (pósitron) - 

(négatron) e prótons, que pode interagir com o meio causando grande 

ionização das moléculas presentes (BITELLI, 2006).  

 A energia decorrente da radiação é normalmente expressa na unidade 

joules (J). Para medir a quantidade de energia absorvida pelo sistema biológico 

utiliza-se a unidade dose absorvida expressa em Gray (Gy), que equivale a um 

Joule por quilograma (J/kg) e seu múltiplo mais usado é o quiloGray (KGy) 

(LUCA, 2003; MAHAPATRA, 2005). 
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A exposição às radiações ionizantes quer seja de forma acidental ou 

mesmo em decorrência de desastres nucleares (PARIHAR et al., 2007) podem 

causar graves injurias ao organismo. Os danos ao sistema biológico são 

mediados por uma série de fenômenos físicos, químicos, bioquímicos e 

celulares iniciados após a absorção da radiação (MITCHELL et al., 2000). Ao 

interagir com o sistema biológico as radiações ionizantes podem causar efeitos 

deletérios nos organismos vivos a nível molecular. A radiação também é capaz 

de induzir erros na divisão celular que podem gerar alterações cromossômicas 

e vários tipos de mutações, podendo levar o organismo a morte 

(SANKARANARAYANAN, 2006). 

É sabido que a radiação ionizante age diretamente sobre os tecidos 

biológicos interferindo nos processos fisiológicos celulares e indiretamente por 

meio da formação de radicais livres como •OH (radical hidroxila) e •H (WHITE; 

PHAROAH, 1999; BLADEN et al., 2012). Estes constituem espécies químicas 

extremamente instáveis e reativas que possuem um ou mais elétrons não 

pareados num orbital. Provocam sérios danos biológicos, entre eles 

peroxidação lipídica, desnaturação proteica e alterações na estrutura dos 

ácidos nucleicos, produzindo combinações químicas indesejáveis dentro das 

células (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). 

A interação direta (Figura 1) consiste na incidência da radiação ionizante 

sobre macromoléculas biológicas como o ácido desoxirribonucleico (DNA) e o 

ácido ribonucleico (RNA). Essa interação promove danos que podem ser fatais 

à célula. As lesões no DNA que não induzem morte celular, mas geram 

alterações estruturais, devido a falhas nos mecanismos fisiológicos de 

reparação celular, podem ser transmitidas para as gerações de células futuras, 

dando início ao processo de neoplasia celular (DOWD; TILSON, 1999). Na 

interação indireta (Figura 1) a radiação irá interagir com a água (radiólise da 

água), provocando a formação de radicais livres (•OH, •H) e do peróxido de 

hidrogênio H2O2, que provocam danos em estruturas celulares, como o DNA, 

enzimas e constituintes da membrana (LECCIA et al., 1993; NAMBIAR, et al., 
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2011), podendo culminar em efeitos deletérios ao organismo que podem ser 

observados a curto ou longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Radioprotetores 

Determinadas substâncias como os antioxidantes possuem a 

capacidade de equilibrar a quantidade de espécies reativas do oxigênio 

oriundos do desequilíbrio causado pelo efeito das radiações ionizantes. Tais 

substâncias são responsáveis por proteger ou diminuir os danos causados pela 

radiação aos tecidos vivos, pois estabelecem ligações químicas com os 

radicais livres (ARUOMA, 1996; MONTORO et al., 2011). 

Figura 1. Ação da radiação sobre a molécula do DNA. 



7 

 

 

 

Patt et al. (1949), em seus estudos utilizando cisteina, in vivo, antes de 

uma dose letal de radiação ionizante,  observaram que esta substância possuía 

efeito radioprotetor. Após a publicação do trabalho de Patt et al. (1949), uma 

grande diversidade de substâncias artificiais e naturais vêm sendo estudadas. 

Na atualidade é sabido que existe uma infinidade de substâncias 

antioxidantes com potencial radioprotetor, tais como as vitaminas (A, C e E), 

proteínas (carnosina), enzimas (superóxido dismutase e glutationa peroxidase) 

e substâncias sintéticas como a amifostina e o WR-638 (PONTUAL et al., 2004; 

BENKOVIĆ et al., 2008b; KOIDE et al., 2011). Com exceção dos sintéticos, 

muitos antioxidantes são encontrados normalmente em diversos alimentos 

como frutas, vegetais e carnes (PONTUAL et al., 2004). 

 

2.2.1. Radioprotetores sintéticos - amifostina 

Dentre os radioprotetores sintéticos o mais conhecido é a amifostina 

(Figura 2), primeiramente denominado de WR-2721. Seu desenvolvimento 

ocorreu na década de 50 alguns anos após o termino da Segunda Guerra 

Mundial e primórdios da Guerra Fria, pelo Instituto Walter Reed (órgão 

vinculado a Divisão Anti-Radiação das Forças Armadas Americanas), que 

trabalhava no intuito de desenvolver drogas que apresentassem potencial 

radioprotetor e que pudessem atuar protegendo as tropas militares contra um 

possível ataque nuclear (CAPIZZI, 1996; MCCAULEY, 1997; FOSTER-NORA; 

SIDEN, 1997; BLOCK; GYLLENHALL, 2005; HOSSEINIMEHR, 2007).  

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura química da amifostina (WR-2721).  

Fonte: SOUZA et al., 2000 
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A amifostina passou a ter destaque entre os mais de 4 mil compostos 

que foram desenvolvidos posteriormente, pois além de apresentar efeito 

citoprotetor, passou a ser empregada efetivamente no uso clínico em pacientes 

submetidos a radioterapia e quimioterapia (SCHUCHTER, 1996; 

HOSSEINIMEHR, 2007). No interior das células os compostos sintéticos 

podem agir de duas formas, depurando as espécies reativas do oxigênio 

presentes no local (ação antioxidante) ou através da atuação nos mecanismos 

de reparo da molécula do DNA (TRESKES et al., 1992; CAPIZZI, 1996; SHAW 

et al., 1996; FOSTER-NORA; SIDEN, 1997; GRIGGS, 1998; GRDINA et al., 

2009). Outras aplicações utilizando amifostina mostraram que o fármaco 

apresenta concentrações, quando administrado, até 100 vezes maior em 

células normais, demonstrando ação benéfica quando utilizado para proteger 

células saudáveis dos efeitos colaterais causados pelas drogas quimioterápicas 

(LIST et al., 1996; TANNEHILL; MEHTA, 1996; SCHUCHTER, 1997; 

MCCAULEY, 1997; KOUVARIS et al., 2007; MARCU, 2009). Todavia, esta 

substância atualmente não tem sido utilizada na rotina clínica, apenas em 

estudos experimentais e clínicos (LINDEGAARD; GRAU, 2000; MARCU, 2009). 

A amifostina (WR-2721) é uma pró-droga fosforilada, ou seja, é uma 

substância inativa quando injetada e que apresenta uma breve vida média na 

circulação sanguínea. Ao atingir os tecidos, a amifostina sofre desfosforilação 

pela catalisação de uma enzima chamada fosfatase alcalina (encontrada em 

membranas celulares) e se transforma em um tiol livre identificado como WR-

1065, sua forma ativa (CALABRO-JONES et al., 1985; SHAW et al., 1988; VAN 

DER VIJGH; KORST, 1996; JUNN et al., 2012). Ao penetrar nas células o WR-

1065 desencadeia sua ação citoprotetora que pode ocorrer através de dois 

mecanismos importantes: atuação na depuração dos radicais livres e/ou 

reparação dos danos causados ao DNA localizado no núcleo. Ocorrendo algum 

tipo de interação com WR-1065, o mesmo irá sofrer oxidação gerando um 

segundo metabólito ativo, o WR-33278 também conhecido como dissulfeto 

misto, que libera íons hidrogênios para auxiliar no mecanismo de reparo do 

DNA celular, este composto é simétrico ao WR-1065 (FLECKNSTEIN et al., 

1988; CAPIZZI, 1996; VAN DER VIJGH; KROST, 1996). 
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Como todo fármaco a amifostina apresenta efeitos colaterais, tais como 

hipotensão, vômito, náuseas, espirros, soluços, sonolência, febre, gosto 

metálico durante a infusão, erupção cutânea, hipocalemia e reações 

anafiláticas (BUKOWSKI et al., 1996; SCHUCHTER, 1996; BURESH et al., 

1998; CAPIZZI, 1999; ANNE et al., 2007; MARCU, 2009). A hipotensão e o 

vômito são os principais efeitos adversos (ALBERTS et al., 1996; MCCAULEY, 

1997). 

Durante estudos clínicos utilizando a amifostina foi visto que pacientes 

que receberam doses múltiplas da droga apresentam uma elevação no efeito 

da hipocalcemia (SCHUCHTER, 1996). A ocorrência de hipocalemia pode estar 

ligada ao bloqueio da secreção do hormônio da glândula paratireoide (PTH), 

além do aumento da excreção de cálcio (calciúria) induzido pelos efeitos da 

amifostina (WADLER et al., 1993). Contudo, algumas análises sugerem que 

dependendo da dose e da via de administração da amifostina, a ocorrência dos 

efeitos colaterais e sua severidade podem variar (SASSE et al., 2006; ANNE et 

al., 2007; MARCU, 2009).  

 

2.2.2. Radioprotetores naturais 

Na tentativa de encontrar substâncias naturais que apresentem elevada 

ação antioxidante que permitam substituir os sintéticos ou fazer associações 

com eles, alguns fitoterápicos têm adquirido recentemente o reconhecimento 

como modificadores da resposta biológica (KITTS et al., 2000 a,b; JAGETIA; 

BALIGA, 2002; BALIGA e RAO, 2010). As drogas à base de plantas oferecem 

uma alternativa para os compostos sintéticos, sendo consideradas atóxicas ou 

apresentando baixa toxicidade. Atualmente tem-se observado que 

determinados fitoquímicos podem atuar na depuração de radicais livres, por 

possuírem propriedades antioxidantes e ação imunoestimulante, que podem 

estar correlacionada com um efeito radioprotetor (ARORA et al., 2005; BALIGA; 

RAO, 2010). 



10 

 

 

 

A busca de uma potencial ação radioprotetora tem se voltado para óleos 

e os extratos aquosos de algumas plantas, dentre as várias espécies em 

estudo, pode ser citado a Mentha piperita que apresenta certos compostos com 

propriedades radioprotetoras significantes (SAMARTH; KUMAR, 2003; 

SAMARTH et al., 2004). Em estudos realizados com extrato de própolis foi 

observado que camundongos submetidos à radiação gama apresentaram 

redução dos efeitos deletérios causados pela exposição à radiação 

(BENKOVIĆ et al., 2008 a,b). 

A atividade antioxidante presente nestes vegetais pode estar relacionada 

com a presença de compostos fenólicos que abrangem desde moléculas 

simples, tais como cumarinas e os derivados do ácido benzoico, até alguns 

com elevado grau de polimerização, como flavonóides, taninos e estilbenos. 

(BRAVO, 1998; BOWSHER; TOBIN, 2008; KENNEDY; WIGHTMAN, 2011). 

Estas moléculas estão contidas nos vegetais na forma livre ou em conjunto 

com glicídios e proteínas (CROFT, 1998; BOWSHER; TOBIN, 2008; 

KENNEDY; WIGHTMAN, 2011). Os compostos fenólicos podem agir retirando 

as espécies reativas do oxigênio presentes no meio (GUO et al., 2009) ou por 

meio da ação quelante sobre metais como Fe2+ (PERRON; BRUMAGLIM, 

2009). 

Algumas vitaminas desempenham importante função como agentes 

antioxidantes. A vitamina C, uma substância hidrossolúvel, interage doando 

elétrons, permitindo a molécula participar da desoxidação das espécies 

reativas do oxigênio (SIGNORINI; SIGNORINI, 1993; COSTA et al., 2012). 

Outra substância que apresenta ação antioxidante é a vitamina E, solúvel em 

lipídios, atua prevenindo a peroxidação lipídica, causada pelos radicais livres, 

em diversas membranas celulares. (TAKANAMI et al., 2000). 

Em relação ao betacaroteno e a vitamina A, ambos desempenham a 

função de depuradores eficientes dos radicais livres. Eles atuam inativando 

principalmente as moléculas de oxigênio livre presentes no meio (SIGNORINI; 

SIGNORINI, 1993; COSTA et al., 2012).  
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Desta forma, diversos compostos naturais precisam ser analisados 

quanto à presença de moléculas que desempenhem funções antioxidantes e 

consequentemente radioprotetora. Podemos citar a quercetina presente em 

diferentes alimentos e bebidas como: vagem, couve, tomate, repolho, cerveja, 

vinho, café (HERTOG et al., 1993), cebola, maça, brócolis (NIJVELDT et al., 

2001), açaí (SILVA; ROGEZ, 2013), entres outros . 

 

2.3. Quercetina 

 O composto conhecido como quercetina (3,3’,4’,5,7 – pentahidroxi- 

flavona) é o principal flavonóide (Figura 3) presente na dieta humana sendo 

encontrado em diversas frutas e vegetais (CAO et al., 2010;). Pode conter 

moléculas de açucares ligado a sua estrutura além de ser uma substância 

lipossolúvel (FORMICA; REGELSON, 1995; SKIBOLA; SMITH, 2000; KELLY, 

2011). Outra propriedade apresentada pela quercetina é capacidade de se ligar 

a polímeros biológicos tais como transportadores de hormônios, enzimas e 

DNA, podendo atuar na quelação de íons metálicos de transição, como Fe2+ e 

Cu2+, agir catalisando o transporte de elétrons e eliminar os radicais livres. 

A quercetina está entre os flavonoides naturais como um dos 

antioxidantes que apresentam melhor ação frente às espécies reativas do 

oxigênio. Esta efetiva ação se deve ao mecanismo de doação de elétrons que 

são destinados a estabilizar os radicais livres e a uma rápida reestabilização 

das moléculas de quercetina doadoras de elétrons. É sugerido que quanto 

maior a capacidade de doação de elétrons, maior será o potencial de atuação 

antioxidante dos flavonoides que também está associado com a interação da 

estrutura e atividade das moléculas. Esta relação é baseada na constituição 

básica dos flavonoides, caracterizados por 15 carbonos, presentes em 2 anéis 

fenólicos, ligados a unidade do carbono 3,  podendo apresentar uma molécula 

de glicídio (LIN et al., 2002). 



12 

 

 

 

A molécula da quercetina (Figura 3) apresenta três importantes 

componentes estruturais que estão relacionados com sua atividade 

antioxidante. Um deles é a presença do grupo catecol, responsável pela 

formação de radicais fenoxil estáveis após a doação do átomo de hidrogênio. 

Outro componente é a dupla ligação entre os carbonos que estão em 

conjugação como o grupo 4-carbonil, permitindo a saída de um elétron do 

radical fenoxil. Por fim, a presença do grupamento 3-OH combinado com uma 

dupla ligação entre carbonos, gerando um aumento na estabilização por 

ressonância dos elétrons que sofreram deslocamento na molécula (SUGIHARA 

et al., 1999; PIETTA, 2000; SILVA et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este flavonoide é uma substância que apresenta elevado potencial 

antioxidante devido as suas propriedades antirradicais livres especificamente o 

superóxido e hidroxila, considerados espécies reativas do oxigênio de grande 

reatividade e relacionadas com o desencadeamento da peroxidação lipídica 

(NIJVELDT; VAN NOOD et al., 2001; VAN HOORN; NIJVELDT et al., 2002; 

GAVELOVÁ et al., 2008). 

Figura 3. Estrutura molecular da quercetina.  

Fonte: Adaptado de BENTZ, 2009. 
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 Estudos realizados com quercetina mostraram que esta substância 

possui diversas atividades biológicas, farmacológicas e medicinais (HOLLMAN; 

KATAN, 1999; INAL; KAHRAMAN, 2002; KELLY, 2011; JUNG et al., 2012), 

relacionadas aos grupos fenólicos presentes na estrutura da molécula, tais 

como antiaterogênica, ação anti-hipertensiva, antialérgica, antiarrítmica, 

antiagregante plaquetária, antineoplásica, antimicrobiana, antiviral, anti-

inflamatória e uma potente atividade antioxidante (FORMICA; REGELSON, 

1995; MOON et al., 2003; KELLY, 2011). 

 Pesquisas demonstraram que a ação da quercetina pode bloquear a 

peroxidação lipídica celular por meio da depuração dos radicais livres e/ou 

quelação dos metais de transição presentes no meio (MAITI et al., 2005). Foi 

observado que a administração de uma solução contendo quercetina induziu a 

diminuição dos níveis de malondialdeído, um dos produtos gerados durante a 

peroxidação lipídica, em ratos, previamente submetidos à radiação ultravioleta. 

Concomitantemente foi verificado a potencialização na atividade de enzimas 

antioxidantes tais como glutationa redutase, glutationa reduzida, glutationa 

peroxidase, superóxido dismutase e catalase no fígado (ERDEN; KAHRMAN, 

2000). 

  

2.4. Dosimetria biológica 

 A dosimetria biológica também conhecida como biodosimetria é 

responsável pela análise dos efeitos biológicos induzidos pela radiação 

ionizante. A utilização de métodos de biodosimetria objetiva relacionar 

biomarcadores a dose absorvida de radiação ionizante após a exposição 

individual (LLOYD, 1997; LÉONARD et al., 2005; LEE et al., 2012). Podem ser 

citados como indicadores biodosimétricos as aberrações cromossômicas, 

micronúcleos, sintomas manifestados e sinais clínicos (FERNANDES, 2005; 

IAEA, 2011). As aberrações cromossômicas e os micronúcleos são os 

principais indicadores utilizados para analisar os efeitos da dose absorvida em 
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situações onde ocorrem acidentes radiológicos como exposições involuntárias 

ou ocupacionais (RIBEIRO et al., 2003; IAEA, 2011). 

 Em situações de emergências radiológicas foi elucidado que a 

biodosimetria pode ser utilizada para auxiliar na radioproteção de indivíduos 

susceptíveis aos efeitos deletérios da radiação. Nos casos em que pessoas 

sofreram irradiação por altas doses, a técnica de dosimetria citogenética auxilia 

os profissionais da área médica no tratamento dos indivíduos acidentalmente 

expostos (IAEA, 2011). 

A dosimetria citogenética em humanos teve sua primeira aplicação no 

Brasil em 1987 no acidente de Goiânia, para auxiliar no diagnóstico médico das 

pessoas que foram expostas a contaminação por Césio (137Cs), onde foi 

observada a frequência de diferentes tipos de aberrações cromossômicas 

instáveis como: cromossomos dicêntricos, em anel e fragmentos acêntricos 

(Figura 4). Após a análise das alterações, foram realizados cálculos 

dosimetricos, para estimar a dose absorvida de radiação ionizante que cada 

individuo recebeu (RAMALHO; NASCIMENTO, 1991). 

 

Figura 4. Alterações cromossômicas – a) Cromossomo em anel; b) e d) Fragmentos 

cromossômicos; c) Cromossomo dicêntrico.  

Fonte: Adaptado de LLOYD; DOLPHIN, 1977.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Determinação da atividade antioxidante  

Com o objetivo de estabelecer a melhor concentração a ser utilizada no 

ensaio, in vitro, com linfocitos humanos, foi realizado a mensuração da 

atividade antioxidante da quercetina (Sigma-Aldrich) através do método 2,2–

Difenil–1–picril–hidrazila (DPPH), descrito por Brand-Williams et al., 1995, e 

modificado por Miliauskas et al., 2004.  

A avaliação da atividade de captura do radical livre DPPH foi procedida 

da seguinte forma: 

a) Foram utilizadas soluções de quercetina diluídas em metanol nas 

concentrações 150, 75, 37,5, 18,6 e 9,3 μM (equivalentes a 50, 25, 12,5, 

6,2 e 3,1 μg/ml); Em seguida foram adicionados 40 μl das amostras em 

uma microplaca com 96 poços (todas as amostras foram realizadas em 

triplicata); Posteriormente, 250 μl de DPPH (solução estoque de DPPH 

em metanol na concentração de 0,5 mM) foram adicionados. A 

microplaca permaneceu ao abrigo da luz por 25 minutos antes da leitura 

da absorbância em 517 nm no espectrofotômetro (Perkim Elmer 552).  

 

b) Os valores de todas as concentrações testadas foram convertidos em 

porcentagem de atividade antioxidante (A.A.), determinada pela 

equação: 

 

 

% AA = Abs C – ( Abs A – Abs B) x 100                                          

                             Abs C 
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Onde:  

Abs C = absorbância inicial da solução metanólica de DPPH; 

Abs A = absorbância da mistura reacional (DPPH + amostra); 

Abs B = absorbância da solução metanólica do extrato. 

  

- O padrão utilizado para comprovar a eficiência do DDPH (0,5 mM) foi o 

ácido gálico (Merck). 

 

3.2. Coleta e irradiação do sangue humano  

Os experimentos, in vitro, com sangue humano foram realizados de 

acordo com os procedimentos julgados e aprovados pelo Comitê de Ética 

Humana do Centro de Ciência da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco (CEP-CCS Of. Nº. 068/2012). 

As amostras de sangue periférico foram coletadas de indivíduos 

saudáveis após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Este procedimento foi realizado no Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

(IMIP-Recife-PE) utilizando tubos estéreis contendo heparina sódica, em 

sistema a vácuo. Em seguida o sangue venoso foi transferido para seringas de 

3 ml e conduzidas para a sala do irradiador.  

As amostras de sangue foram irradiadas no Acelerador Linear (Siemens, 

Primus - energia de 6 MeV e taxa de dose de 200 cGy por minuto). As seringas 

contendo as amostras de sangue foram colocadas dentro de um fantoma 

(bloco de água) com densidade aproximadamente de 1 g/cm3 e posicionado no 

centro do campo de irradiação a uma distância de 100 cm entre a origem do 

feixe de raios X e a superfície do bloco. As doses utilizadas foram 2,5; 3,5 e 4,5 

Gy, escolhidas seguindo critérios preestabelecidos pela agência internacional 

de energia atômica (IAEA, 2011), próximas a DL50 de humanos (2,5 – 3,0 Gy). 
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Após a irradiação, as amostras foram transportadas para o laboratório 

de radiobiologia no Departamento de Biofísica e Radiobiologia da Universidade 

Federal de Pernambuco, onde ficaram durante 2 horas em banho-maria a 

temperatura de 37 °C no intuito de permitir o tempo fisiológico de reparo celular 

(IAEA, 2011). Em seguida, o material irradiado foi exposto ao flavonóide 

quercetina nas concentrações preestabelecidas. Posteriormente foi realizada a 

cultura dos linfócitos. 

  

3.3. Cultura de linfócitos  

Para a realização da cultura dos linfócitos foram utilizadas garrafas para 

cultura (25 cm2, TPP, Suiça) onde foram adicionados 4 ml de meio de cultura 

RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 (Sigma-Aldrich), 500 µl de soro 

bovino fetal (Cultilab/Campinas-SP), 400 µl da amostra de sangue total e 100 µl 

de fitohemaglutinina (Gibco/BRL), nesta respectiva ordem. A seguir, as 

garrafas foram levadas a estufa à 37 oC  e após o período de 45 horas de 

cultivo as amostras foram retiradas da estufa para adição 100 µl de colchicina a 

2,5% (Sigma) e em seguida colocadas novamente na estufa, permanecendo 

por mais 3 horas para complementação das 48 horas previamente estipulada 

pelo protocolo da IAEA ( 2011).  

Ao termino das 48 horas de cultivo, as amostras foram retiradas da 

estufa e transferidas para tubos cônicos onde foram centrifugadas por 6 

minutos a 1800 rpm (Alpha II). Após a centrifugação, o sobrenadante foi 

retirado até permanecer no tubo 1 ml do material. Posteriormente, utilizando 

uma pipeta pasteur estéril de plástico jateou-se aproximadamente 3 ml de 

cloreto de potássio (KCl) na concentração de 56% p/v a 37°C. Novamente foi 

adicionado KCl até atingir o volume de 6 ml, sendo homogeneizado de forma 

vigorosa com o auxilio de uma pipeta pasteur. Ao término desta etapa, as 

amostras foram colocadas em banho-maria a 37°C durante 10 minutos, em 

seguida os tubos foram centrifugados durante 6 minutos a 1800 rpm. Após a 

centrifugação das amostras o sobrenadante foi retirado até obter no tubo o 
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volume de 1 ml da suspensão. Posteriormente gotejou-se aos poucos uma 

solução fixadora constituída por metanol e ácido acético (3:1, respectivamente) 

até completar 6 ml. Em seguida a amostra foi homogeneizada com auxilio de 

uma pipeta Pasteur e posteriormente centrifugada por 6 minutos a 1800 rpm.  

O sobrenadante foi retirado e 1 ml do precipitado da amostra permaneceu no 

tubo, em seguida foi adicionado solução fixadora até atingir o volume final de 6 

ml. Esta etapa foi repetida até obter uma aparência transparente das amostras 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Materiais utilizados na cultura dos linfócitos segundo IAEA (2011).  
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3.4. Preparação das lâminas 

O sedimento foi resuspendido em 1,0 ml de fixador, em seguida, com 

uma pipeta automática de 50 μL gotejou 3 a 4 gotas da amostra em pontos 

distintos da lâmina (devidamente identificada), que secou em temperatura 

ambiente.  

Após a secagem, as lâminas foram imersas em solução de Giemsa a 

5%, durante 2 minutos. Após este período o excedente do corante foi retirado 

com água corrente e as lâminas colocadas para secagem à temperatura 

ambiente.  

 

3.5. Análise dos cromossomos 

Após a preparação das lâminas foi realizada a análise dos cromossomos 

com a utilização de um microscópio óptico com objetivas de 10x e 100x 

(Medilux). Os cromossomos foram localizados, quantificados e analisados 

quanto à presença de fragmentos cromossômicos, cromossomos dicêntricos e 

em formato de anéis. Para cada grupo foram analisadas 500 metáfases 

segundo protocolo da AIEA (2011). Todas as observações foram realizadas por 

meio do teste duplo cego. 

 

3.6. Análise estatística  

Para análise estatística foi realizado o teste “t” de Student através do 

programa GraphPad Prism 5.01. As diferenças foram consideradas 

significantes quando P < 0,05. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Atividade antioxidante da quercetina frente ao radical livre DPPH 

 Na figura 6 pode-se visualizar o resultado do ensaio da capacidade 

antioxidante da quercetina após interação com as moléculas do radical 

oxidante DPPH, onde o ácido gálico foi utilizado como substância controle 

positivo. 

 Ao final do intervalo de 25 minutos, onde a microplaca permaneceu ao 

abrigo da luz em câmara escura, pode ser observado uma variação na 

coloração dos poços que contém o ácido gálico, bem como nos que 

apresentam quercetina. Evidenciando macroscopicamente a atividade 

antioxidante positiva da substância testada frente ao DPPH. Posteriormente 

confirmada após a mensura da absorbância a 517 nm no espectrofotômetro. 

 

 

Figura 6. Atividade antioxidante da quercetina frente às moléculas do DPPH. Q indica os 

grupos que apresentam quercetina em diferentes concentrações e AG indica os grupos com 

ácido gálico mais suas respectivas concentrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

O teste com o DPPH vem sendo muito utilizado para investigação de 

substâncias que possam ter ação antioxidante, pois esta molécula apresenta 

um elétron desemparelhado na estrutura, o que torna elevada sua reatividade 

(NISHIZAWA et al., 2005). A solução de DPPH demonstra um aspecto visível 

na cor roxa escura, logo a atividade antioxidante pode ser caracterizada pela 

progressiva descoloração da solução, podendo apresentar tonalidade amarela 

(VICENTINO; MENEZES, 2007). 

 Para evidenciar melhor a ação antioxidante da quercetina é possível 

observar os gráficos da figura 7. 

 

Figura 7. Ensaio realizado com a quercetina e o ácido gálico frente à ação oxidativa do DPPH. 

Os dados foram expressos por ± erro padrão da média, p < 0,05. Foi utilizado o teste ‘t’ de 

Student.  
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A análise dos dados da figura 6 mostrou que a quercetina (Q) e o ácido 

gálico (AG) quando utilizados na concentração de 9,3 µM apresentaram 

reatividade com o DPPH inferior a 20%. Tendo sido observado durante a 

interpretação dos resultados que a atividade antioxidante da quercetina foi 

inferior à apresentada pelo ácido gálico. Nas amostras onde foi utilizada a 

concentração de 18,6 µM o resultado mostrou que o percentual de reatividade 

frente às espécies oxidativas, do ácido gálico e da quercetina foram 27,8% e 

18%, respectivamente. A análise estatística demonstrou que a quercetina 

apresentou reatividade significativamente menor em relação à observada com 

o ácido gálico. Nos grupos onde foi testada a concentração de 37,5 µM foi 

constatado que tanto o ácido gálico quanto a quercetina mostraram um 

percentual de reatividade sobre o DPPH superior a 60%, não sendo 

evidenciada diferença significativa entre ambos. Com relação às amostras 

onde foi utilizada a concentração de 75 µM pôde ser observado que a 

quercetina e o ácido gálico não apresentaram diferenças significativas quanto 

ao percentual de reatividade demonstrado no gráfico. Para a quercetina foi 

observado reatividade frente aos radicais livres de 71,3%, muito próximo a do 

ácido gálico que apresentou reatividade de 73,3%. Nos grupos onde a 

concentração das substâncias testadas foi de 150 µM, a análise estatística 

evidenciou que as amostras contendo ácido gálico apresentaram ação 

antioxidante frente ao DPPH significativamente superior à demonstrada pela 

quercetina, contudo, em ambas foi observado um percentual de reatividade 

superior a 70% sobre as espécies oxidativas. 

 Após a análise dos testes realizados com as cinco concentrações, foram 

escolhidas as concentrações de 37,5 µM e 75 µM para serem utilizadas 

durante os ensaios com cultura celular de linfócitos expostos a radiação 

ionizante. Estas concentrações demonstraram elevada reatividade (ambas 

superiores a 60%) frente o radical DPPH, não apresentando diferença 

significante em relação à atividade do ácido gálico. 

 Patil et al., (2013) observaram após realizarem o ensaio com o DPPH 

que a concentração necessária de quercetina para inibir a ação de 50% das 
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moléculas do radical livre  foi de 8,09 µg/ml (24,3 µM). Resultado 

proporcionalmente semelhante ao observado após a realização dos 

experimentos em nosso laboratório, onde ficou evidenciado com a dose de 

37,5 µM um percentual superior a 60% de interação da quercetina frente o 

DPPH.  

  Lin et al., (2011) em um teste realizado, in vitro, com células de câncer 

do colorretal, mama e cervical utilizaram a quercetina nas doses de 1, 10, 50 e 

100 µM e analisaram a fração de sobrevivência das células cancerígenas. 

Observaram que a quercetina atuou inibindo mecanismos responsáveis por 

gerar danos ao DNA. 

Devipriya et al., (2008) em experimento realizado, in vitro, com células 

leucocitárias utilizaram a quercetina em concentrações que variaram de 3 a 48 

µM, observando que a partir de 24 µM foi demonstrado uma interação com os 

radicais livres superior a 50%.  Dados semelhantes encontrados em nossos 

experimentos. 

 

4.2. Atividade radioprotetora da quercetina 

Para avaliar a ação radioprotetora da quercetina foi realizada a cultura 

de linfócitos obtidos de sangue periférico com a utilização de amostras não 

irradiadas (controle) e grupos submetidos às doses de 2,5; 3,5 e 4,5 Gy de 

radiação ionizante (Figura 8).  

 

 

 

  

 

Figura 8. Imagens fotográficas da morfologia de linfócitos (400x): A) não irradiado; B) e C) 

submetidos à radiação na ausência da quercetina; D) irradiado e exposto a quercetina. 
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Podem ser observados linfócitos íntegros (Figura 8) demonstrando que 

morfologicamente os linfócitos não apresentaram alterações perceptíveis ao 

microscópio óptico.  Sugere-se que não foi possível observar alterações na 

morfologia das células devido à utilização de doses subletais de radiação 

ionizante. 

Após a cultura celular para obtenção de metáfases, o material foi 

analisado no microscópio óptico (Figura 9). Foi verificado que o grupo controle 

(C), não apresentou aberrações cromossômicas, tais como, cromossomos 

dicêntricos e em forma de anéis. Com relação aos grupos controles irradiados 

(C 2,5; C 3,5 e C 4,5 Gy), não foi demonstrado uma relação dose resposta 

referente ao número de cromossomos dicêntricos presentes nos grupos C 2,5 e 

C 3,5, pois apesar da maior dose recebida pelo grupo C 3,5, este desenvolveu 

um número de aberrações cromossômicas inferior presente no grupo C 2,5. 

Referente ao C 4,5 Gy foram observado um elevado número de cromossomos 

dicêntricos. 

Durante a leitura das lâminas foi possível observar entre os grupos 

controle submetidos à radiação e os grupos irradiados submetidos à quercetina 

um maior número de cromossomos dicêntricos em relação aos cromossomos 

em anéis, independente da utilização da quercetina. Estas alterações 

cromossômicas são desencadeadas pela interação da radiação ionizante com 

a molécula do DNA. Dessa forma, não ocorrendo o reparo da dupla hélice do 

DNA ou mesmo um reparo inadequado, aberrações cromossômicas em forma 

de anéis e cromossomos dicêntricos podem ser observados ao microscópio 

óptico (HALL; GARCIA, 2006; NATARAJAN et al., 2008). 
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Figura 9. Metáfases observadas ao microscópio óptico (1000x). Nas imagens A e B são 

observadas duas metáfases normais; em C e D podem ser vistos dois cromossomos dicêntricos; as 

imagens E e F apresentam duas aberrações cromossômicas em forma de anel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlacionando os resultados (Tabela) apresentados, observamos que 

os grupos irradiados com as doses de 2,5; 3,5 e 4,5 Gy e em seguida 

submetidos à presença da quercetina na concentração de 37,5 µM (Q(37,5) 2,5; 

Q(37,5) 3,5 e Q(37,5) 4,5) e dos grupos controle irradiados (não submetidos à 
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quercetina) mostrou que para as amostras que continham o flavonóide 

quercetina e receberam a dose de 2,5 Gy houve uma diminuição de 69,6% na 

frequência do número de cromossomos dicêntricos quando relacionado com o 

mesmo tipo de aberração das amostras pertencentes ao grupo C 2,5. Pode ser 

observado ainda que no grupo C 2,5 foi encontrado um cromossomo em forma 

de anel. Com relação ao resultado obtido através da análise dos grupos Q(37,5) 

3,5 e C 3,5 foi possível verificar que o grupo experimental apresentou uma 

redução de 33,3% na frequência do número de dicêntricos presentes quando 

comparado com a mesma forma de alteração presente no grupo C 3,5. Em 

ambos foram encontradas aberrações em forma de anel. Quanto aos grupos 

Q(37,5) 4,5 e C 4,5, o resultado evidenciou a ocorrência de uma quantidade 

praticamente equivalente de cromossomos dicêntricos e exatamente a mesma 

quantidade de alterações em forma de anel. 

  

Tabela. Número de alterações cromossômicas.  

Grupos Metáfases C. Dicêntricos C. Anéis 

C 500 0 0 
C 2,5 500 46 1 
C 3,5 500 39 9 
C 4,5 500 102 8 

Q(37,5)* 2,5 500 14 0 
Q(37,5)* 3,5 500 26 1 
Q(37,5)* 4,5 500 109 8 

 

 

 Os resultados demonstraram que a quercetina na concentração de 

37,5 µM, apresentou efeito radioprotetor frente aos danos causados pela 

interação da radiação ionizante com os componentes biológicos celulares, 

entretanto, para doses de radiação maiores que 3,5 Gy são necessárias 

investigações com concentrações mais diversificadas. 

Nos grupos experimentais foi observado que todas as amostras que 

permaneceram na presença da quercetina na concentração de 75 µM (Q(75) 

*(37,5) indica a concentração de quercetina – 37,5 µM. 
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2,5; Q(75) 3,5 e Q(75) 4,5), independente da dose de radiação ionizante recebida, 

não apresentaram metáfases após a confecção e leitura das lâminas. É 

sugerido que a concentração de 75 µM possa ter influenciado a não formação 

das metáfases nos grupos os quais foram submetidos. 

Devipriya et al., (2008) observaram em amostras de linfócitos pré-

incubados com quercetina 30 minutos antes de serem expostos a dose de 6 

Gy, que o flavonóide na concentração de 24 µM inibiu danos bioquímicos, 

ocasionando radioproteção superior a 60% ao DNA. 

Yu et al., (2008) analisaram o efeito supressor da quercetina sobre 

Interleucina-2 e Interferon-γ, observando que quando utilizada na concentração 

de 20 e 40 µM ocorreu uma inibição significativa das citocinas quando 

correlacionado ao grupo controle. 

Em 2005, Dias et al., avaliaram o efeito da quercetina sobre o estresse 

oxidativo, observado que ratos diabéticos que receberam quercetina 

apresentaram uma diminuição significativa na produção de espécies reativas 

ao oxigênio.  

Estudos realizados por Tangsaengvit et al., (2013) com células neurais 

submetidas a presença de quercetina demonstraram um efeito neuroprotetor 

através da inibição da colinesterase e depuração dos radicais livres. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 As concentrações de quercetina (37,5 e 75 µM) utilizadas para 

realização da cultura de linfócitos apresentaram um elevado 

percentual de captação do DPPH; 

 A quercetina apresentou, in vitro, efeito radioprotetor frente aos 

danos provenientes da radiação ionizante sobre linfócitos 

humanos devido à captura dos radicais livres; 

  Morfologicamente os linfócitos irradiados apresentaram-se 

inalterados após exposição à quercetina.  
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APÊNDICES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O presente termo refere-se a um convite a participação do (a) Sr. (a) 
__________________, como sujeito (voluntário) da pesquisa intitulada por:”  Estudo 
do efeito radioprotetor do flavonóide quercetina sobre linfócitos humanos”. A 
pesquisa tem como objetivo estudar a ação radioprotetora do flavonóide sobre linfócitos 
humanos irradiados in vitro, que será realizada durante o período de janeiro de 2011 a 
fevereiro de 2013, por meio da coleta de sangue do voluntário.  Este trabalho será 
realizado sob a responsabilidade de Edvane Borges da Silva, Prof.a Dr.a do Núcleo de 
Ciências Biológicas do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão da Universidade 
Federal de Pernambuco (email: edvborges@yahoo.com/ edvborges@hotmail.com/ 
edvane.borges@pq.cnpq.br; fone: (81) 3523-3351/  (81) 2126-7977; Av. Prof. Luiz 
Freire, 1000 - Cid. Universitária - 50740-540 - Recife-PE) Contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, Cidade Universitária, 
Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: 2126 8588). 
Serão selecionados para o estudo, indivíduos que atendam aos seguintes critérios de 

exclusão/inclusão: idade entre 20 e 40 anos, não fumante, saudável. O voluntário 

selecionado será submetido a uma coleta de sangue que seguirá as recomendações de 

segurança do padrão internacional ISO 6710 e receberá toda orientação sobre como 

proceder durante e após a coleta.  Os riscos podem ser representados pelo aparecimento 

de hematoma, sangramentos, dor (varia de acordo com a sensibilidade de cada 

indivíduo), equimose (local roxo) e mais, raramente, pode ocorrer desmaio. Esses 

eventos podem ser solucionados com práticas simples como, por exemplo, aplicar leve 

pressão sobre o local da punção para evitar a formação de hematomas e sangramentos (o 

uso de compressa de gelo se faz necessário caso haja formação de hematoma).                       

Como benefício direto pela participação, disponibilizaremos aos nossos voluntários, 

cartilhas explicativas sobre o tema em pesquisa, elucidando acerca da radiação: 

definição, seu uso, benefícios e riscos; a radioproteção e sua importância; flavonóides e 

seu possível efeito radioprotetor. E como benefício indireto, irá contribuir para o 

desenvolvimento de uma nova substância radioprotetora que tendo seu efeito 

comprovado, proporcionará melhor qualidade de vida aos indivíduos que, de alguma 

forma, são expostos a altas doses de radiação. Salientando que não haverá nenhuma 

forma de pagamento pela participação e que é de direito do voluntário a retirada do 

consentimento a qualquer momento, deixando de participar do estudo sem nenhum tipo 

de prejuízo. Asseguramos que todas as medidas serão tomadas para garantir a 

confidencialidade e a privacidade dos dados pessoais. 
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Assim se o (a) Sr. (a) aceitar o convite para participar da pesquisa por favor, preencha 

os espaços abaixo:                                    

                                                                        Recife,_____ de _______ de _____ 

________________________    
Voluntário (assinatura e RG)  
 
 
__________________________   _________________________ 

Pesquisador Responsável    Aluno/pesquisador 
RG:       RG: 
Instituição:      Instituição: 
Dados p/contato:     Dados p/contato: 
 

________________________             __________________________ 

Testemunha 01          Testemunha 02 
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