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RESUMO 

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo, 

segundo o Global Cancer Observatory. Na fase inicial desta doença, a radioterapia (RT) é uma 

das principais opções de tratamento. No entanto, apesar da RT ser considerada menos agressiva, 

quando comparado às outras modalidades de tratamento, os pacientes irradiados apresentam 

efeitos colaterais cujas intensidades variam em função da radiossensibilidade individual. 

Alguns dos efeitos colaterais comuns da RT de CCP são: radiodermite, disfonia, disfagia e 

odinofagia. Neste contexto, a existência de testes pré-tratamento para caracterização da 

sensibilidade individual contribuiria para minimizar esses efeitos. O objetivo desta pesquisa foi 

avaliar a viabilidade da utilização de ensaios biodosimétricos como testes de 

radiossensibilidade de pacientes com CCP, submetidos à RT, preditivos de intensidades de 

efeitos colaterais. Para tanto, foram estudados 09 pacientes diagnosticados com CCP em 

estádios iniciais. De cada voluntário, foram coletadas amostras de sangue periférico que foram 

divididas em 3 alíquotas: uma amostra controle (não irradiada), enquanto as demais foram 

separadamente irradiadas com 2,5 Gy e 6 Gy. Em seguida, foi empregada a metodologia 

atualmente recomendada pela Agência Internacional de Energia Atômica para a quantificação 

de micronúcleos (MN) e de Aberrações Cromossômicas (AC), ambas em linfócitos de amostras 

de sangue periférico. Constatou-se que para a metodologia proposta para as aberrações 

cromossômicas não foram obtidos resultados satisfatórios. Para os ensaios de MN, com 

amostras não irradiadas ou aquelas irradiadas com 2,5 Gy, não foi obtida correlação entre a 

frequência de MN e os efeitos colaterais dos pacientes. Entretanto, para amostras irradiadas 

com 6 Gy, os dados indicaram haver uma correlação entre a frequência de MN e as pontuações 

atribuídas aos efeitos colaterais observados após uma dose acumulada de 40 Gy. Neste estudo, 

foi observado que pacientes que obtiveram uma frequência de MN > 1,00, para amostras 

expostas à dose de 6 Gy, apresentaram efeitos colaterais menores do que os pacientes com 

frequências < 1,00. Os resultados alcançados nesta pesquisa indicam a possibilidade de se 

utilizar ensaios de MN para avaliação preditiva da radiossensibilidade individual, contribuindo 

para a prevenção de efeitos colaterais e na qualidade de vida dos pacientes diagnosticados com 

CCP e indicados para RT. 

 

Palavras-chave: Câncer de cabeça e pescoço.  Efeitos colaterais. Radiossensibilidade. 

Micronúcleos. Dosimetria citogenética. 

 



 

 

ABSTRACT 

Head and neck cancers (HNC) are considered the sixth most common cancer in the 

world by the Global Cancer Observatory. In the early stages of this disease, radiotherapy is one 

of the primary treatment and cure options for these tumors. However, despite radiotherapy 

being considered less aggressive than other therapies, irradiated patients have side effects 

whose intensities vary as a function of individual radiosensitivity. Some of the common side 

effects of HNC radiotherapy include radiodermatitis, dysphonia, dysphagia, and odynophagia. 

The existence of pretreatment tests for the characterization of individual radiosensitivity would 

contribute to minimizing these effects. In this context, the objective of this research was to 

evaluate the feasibility of using micronucleus assays as a predictive test for radiosensitivity in 

patients with HNC undergoing radiotherapy alone. For this, 09 patients diagnosed with HNC 

in early stages were studied. From each volunteer, peripheral blood samples were collected and 

divided into 3 aliquots: one control (non-irradiated), one irradiated with 2.5 Gy and one 

irradiated with 6 Gy. Then, the methodology currently recommended by the International 

Atomic Energy Agency for quantifying micronuclei (MN) and Chromosomal Aberrations, both 

in lymphocytes from peripheral blood samples was employed. It was found that for the 

proposed methodology for chromosomal aberrations no satisfactory results were obtained. For 

MN tests with non-irradiated or 2.5 Gy irradiated samples, no correlation was obtained between 

the frequency of MN and side effects of patients. However, for samples irradiated with 6 Gy, 

the data indicated a correlation between the frequency of MN and the scores attributed to the 

side effects observed after an accumulated dose of 40 Gy. In this study, it was observed that 

patients who obtained a MN frequency> 1.00, for samples exposed to the dose of 6 Gy, had 

lesser side effects than patients with frequencies <1.00.The results in this research indicate the 

possibility of using MN assays for predictive assessment of individual radiosensitivity, 

contributing to the prevention of side effects and quality of life of patients diagnosed with HNC 

and indicated for radiotherapy. 

 

Keywords: Head and neck cancer. Side effects. Radiosensitivity. Micronuclei. Cytogenetic 

dosimetry 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2019), o câncer está em 

segundo lugar entre as principais causas de morte no mundo, tendo sido responsável por 9,6 

milhões de mortes em 2018. As opções disponíveis de tratamento para esta doença englobam a 

radioterapia (RT), a cirurgia e a quimioterapia, as quais podem ser empregadas de forma 

conjunta ou isolada, a depender do caso. 

Estima-se que cerca de 60% dos pacientes com câncer passam pela RT no decorrer do 

seu tratamento (LACOMBE et al., 2013a). Quando comparado aos efeitos adversos de outras 

modalidades de tratamento, os efeitos colaterais da RT são menos agressivos, podendo, 

contudo,  afetar tecidos e órgãos próximos ao tumor (SOURATI; AMERI; MALEKZADEH, 

2017a). 

Ainda que haja previsibilidade dos efeitos radioinduzidos que se manifestarão no 

paciente, é difícil mensurar o grau de severidade dos mesmos. Muitas pesquisas atribuem o 

grau de severidade dos efeitos colaterais à radiossensibilidade individual, uma vez que os 

pacientes apresentam respostas diferentes para tratamentos radioterápicos similares 

(BOURGIER et al., 2015; BRENGUES et al., 2017). Em resposta ao desafio de prever o grau 

de severidade durante a RT, a radiobiologia procura encontrar marcadores biológicos que não 

só informem a radiorresistência do tumor como, principalmente, predigam a radiossensibilidade 

do tecido normal.  

Atualmente, na rotina da prática clínica, não há utilização de testes para prognósticos 

dos níveis de severidades dos efeitos colaterais de pacientes submetidos à RT, muito embora 

seja evidente que a abordagem e gerenciamento desses efeitos são fundamentais para maior 

eficácia do tratamento (CHUA; ROTHKAMM, 2013; HUBER et al., 2011; LACOMBE et al., 

2013a; SOURATI; AMERI; MALEKZADEH, 2017b). 

A biodosimetria, método empregado para a avaliação da dose absorvida a partir de 

parâmetros biológicos radioinduzidos, é um exemplo de técnica laboratorial que permite 

evidenciar o comportamento celular após a irradiação de um tecido. Os  linfócitos circulantes 

do sangue humano são os bioindicadores mais amplamente estudados da exposição individual 

à radiação ionizante (RI) (PINTO; AMARAL, 2011). Os principais indicadores 

biodosimétricos, ou seja, aberrações cromossômicas e micronúcleos radioinduzidos, podem 
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fornecer uma linha de base para a investigação da radiossensibilidade de indivíduos que serão 

submetidos a RT. 

Esta pesquisa utilizou como modelo de estudo pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

(CCP), a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo (KAWAKITA; MATSUO, 2017), 

composto principalmente por tumores da cavidade oral, faringe e laringe, os quais estão 

associados, principalmente, ao hábito de fumar e ao uso abusivo do álcool. Segundo oGlobal 

Cancer Observatory, estima-se que em 5 anos serão registrados 1 milhão de novos casos desse 

câncer (ABRAHÃO et al., 2018; NETTO, 2019). Ademais, a região de tratamento deste câncer 

possibilita uma melhor avalição dos efeitos colaterais que, devido à proximidade dos órgãos, 

pode afetar a pele, a fala e a deglutição do paciente em tratamento. Assim, entende-se que a 

avaliação das frequências de aberrações cromossômicas ou de micronúcleos, seguindo as 

diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), podem ser sugestivas para 

avaliar a radiossensibilidade dos pacientes, auxiliando na previsão dos efeitos colaterais 

individuais. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo geral: 

 Investigar a viabilidade do emprego de técnicas biodosimétricas como ferramenta 

preditiva de radiossensibilidade individual em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, 

submetidos à radioterapia. 

Objetivos Específicos: 

1.Investigar a viabilidade da metodologia de aberrações cromossômicas radioinduzidas, para 

correlação de efeitos colaterais em portadores de câncer de cabeça e pescoço em tratamento 

radioterápico; 

2. Investigar a viabilidade da metodologia de micronúcleos radioinduzidos, para correlação de 

efeitos colaterais em portadores de câncer de cabeça e pescoço em tratamento radioterápico; 

3. Comparar os achados laboratoriais com a severidade dos efeitos colaterais apresentados pelos 

pacientes durante o tratamento radioterápico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1Câncer de cabeça e pescoço (CCP) 

O câncer de cabeça e pescoço é a denominação genérica para tumores da cavidade oral, 

faringe e laringe, e, com menos frequência, para tumores da cavidade nasal, seios paranasais e 

glândulas salivares (Figura 1) (ABRAHÃO et al., 2018; NATIONAL CANCER INSTITUTE 

- NCI, 2017).  

 

Figura 1- Regiões da cabeça e do pescoço com prevalência de tumores malignos. 

 

Fonte: Disponível em:<https://www.cancer.gov/types/head-and-neck/head-neck-fact-sheet#r12>Acesso em: 

22/01/2019 (Imagem adaptada). 

 

 

A localização anatômica do tumor influencia diretamente nas funções vitais dos órgãos 

envolvidos, como: mastigação, deglutição, fonação e respiração, além de influenciar nos 
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aspectos estéticos e psicossociais dos pacientes É recorrente que a procura por ajuda médica 

pelos pacientes venha ocorrer com o surgimento dos primeiros sintomas (i.e., rouquidão, 

problemas respiratórios, problemas na deglutição), resultando, muitas vezes, em um 

diagnóstico em estádios mais avançados da doença (VARTANIAN et al., 2006). 

Em todo o mundo, estima-se que em um período de 5 anos a incidência do câncer de 

cabeça e pescoço (CCP) será de1 milhão de novos casos, dos quais, metade implicará em óbitos. 

Esta estimativa corresponde a um aumento de cerca de 11% na incidência da doença em relação 

ao levantamento realizado em 2018 pela Global Cancer Observatory (plataforma digital que 

informa estatísticas globais do câncer, com finalidade de controle e pesquisa), a qual classificou 

este tipo de tumor como o sexto conjunto de câncer mais comum no mundo (ABRAHÃO et al., 

2018; FERLAY et al., 2018a, 2018b; INCA, 2017; KAWAKITA; MATSUO, 2017). 

A incidência de CCP cresce proporcionalmente ao tabagismo e ao etilismo. Com isso, 

os homens, que ainda são os maiores consumidores de álcool e fumo, apresentam uma 

incidência mais elevada quando comparado aos índices para as mulheres (ABRAHÃO et al., 

2018; FERLAY et al., 2018b; INCA, 2017; MUNHOZ et al., 2017; STEUER et al., 2017). 

Outros fatores de risco associados ao surgimento dos CCP são: fatores epigenéticos, problemas 

gastroesofágicos, exposição ocupacional a elementos como pó de madeira e produtos químicos 

utilizados na indústria (principalmente o amianto) e, para alguns tipos de CCP, a infecção pelo 

Papiloma Vírus Humano (HPV) (FARAJI; FAKHRY, 2018; INCA, 2017). 

Pacientes com CCP e HPV-positivos apresentam melhores respostas à RT em relação 

aos HPV-negativos, o que leva à necessidade de protocolos radoterapeuticos diferentes para 

esses pacientes. Assim, pacientes HPV positivos, diagnosticados com CCP, podem ser 

submetidos a protocolos terapêuticos com doses menores do que os indivíduos HPV negativos, 

o que reduz os efeitos colaterais causados pelo tratamento e melhora a qualidade de vida desses 

pacientes (FARAJI; FAKHRY, 2018; HUANG; O’SULLIVAN, 2017). 

Em geral, o estadiamento da doença, ou seja, a avaliação da disseminação do tumor, é 

realizado a partir de sistemas de classificações. O mais comum desses é o sistema de 

classificação de tumores maligno, TNM, o qual se baseia na localização e extensão do tumor 

(BRIERLEY; GOSPODAROWICZ; WITTEKIND, 2017). 
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2.2 Classificação TNM 

O sistema TNM para a classificação de tumores malignos foi desenvolvido por Pierre 

Denoix, na França, entre os anos 1943 e 1952. Em 1958, a Union for International Cancer 

Control (UICC) publicou as primeiras recomendações TNM para a classificação dos estádios 

clínicos voltados para os cânceres da mama e da laringe. Atualmente, a classificação TNM é 

utilizada para todos os tipos de tumores (BRIERLEY; GOSPODAROWICZ; WITTEKIND, 

2017). 

São analisados nesta classificação três parâmetros, de onde se originam sua 

nomenclatura TNM:  

 T (0-4) - Componente relacionado à extensão do tumor primário; 

 N (0-3) – Presença de tumores em linfonodos regionais; 

 M (0-1) – Presença de metástase. 

A adição de números a estes três componentes indica a gravidade do parâmetro analisado 

(BRIERLEY; GOSPODAROWICZ; WITTEKIND, 2017).  

Com base em cada parâmetro da classificação TNM, a equipe médica pode estabelecer o 

estádio da doença em que o paciente se encontra, sendo categorizado em quatro diferentes 

estádios (I-IV), conforme apresentado na Tabela1 a seguir.  
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Tabela 1 - Estádios do câncer determinados com base na classificação de tumores malignos –

TNM 

 

ESTÁDIOS 

 T N M 

Estádio 0 Tis N0 M0 

Estádio I T1 N0 M0 

Estádio II T2 N0 M0 

Estádio III T3 N0 M0 

Estádio IV T4 N0, N1 M0, M1 

 

Esta classificação é unicamente baseada nas características anatômicas do tumor e tem 

como principal objetivo auxiliar os médicos a traçar o planejamento terapêutico mais adequado 

ao paciente (BRIERLEY; GOSPODAROWICZ; WITTEKIND, 2017; HUANG; 

O’SULLIVAN, 2017). 

2.3 Tratamento para CCP e Morte Celular 

Quando em fase inicial (I e II), os tratamentos de CCP mais indicados são a radioterapia 

e/ou a cirurgia, apresentando uma curabilidade de aproximadamente 80% dos casos. Em casos 

mais severos da doença (III e IV) se faz necessário associar modalidades terapêuticas, como a 

radioterapia, cirurgia e/ ou quimioterapia (FENG; WANG; WEN, 2011; MAYOR, 2017). 

Na RT, a radiação ionizante (RI) é utilizada para o combate de células malignas, 

impedindo sua disseminação por mitose e/ou determinando a morte celular. A RI é capaz de 

danificar a molécula de DNA de forma direta ou indireta. No primeiro caso, a ação da RI 

diretamente sobre moléculas biológicas. Nos efeitos indiretos, a RI interage produzindo  

espécies de radicais livres próximos à molécula de DNA (SAWADA; DIAS; ZAGO, 2006). 

O dano à molécula de DNA desempenha um papel crítico na morte celular, e por esse 

motivo são as lesões ao DNA os efeitos mais importantes resultantes da interação da RI com a 

região irradiada. É necessário considerar os possíveis efeitos biológicos para uma visão 

adequada de como a radioterapia afeta o tumor e, consequentemente, o tecido normal 

circundante (BAUMANN, 2016). 
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O início das vias de respostas aos danos no DNA pode ser seguido por diversos 

resultados, incluindo parada do ciclo celular, reparo de lesões no DNA ou indução de morte em 

células danificadas por radiação (PHILCHENKOV, 2018). 

A capacidade de reparo dos danos no DNA induzidos pela radiação é um dos principais 

fatores da estabilidade do genoma que é importante para a radiossensibilidade. Células com 

reparo de danos no DNA de alta eficiência são capazes de sobreviver após radiação com doses 

baixas e podem produzir descendências viáveis. Se os danos não forem bem reparados, 

diferentes vias de morte celular são iniciadas (PHILCHENKOV, 2018).  

Uma das vias de morte celular mais comum após a exposição a RI é a catástrofe 

mitótica, tipo de morte celular que ocorre durante ou logo após mitoses defeituosas, mas 

também como uma via oncossupressiva. Esse mecanismo de morte é caracterizado por 

alterações morfológicas, como: condensação nuclear incompleta, multinucleação e/ou 

micronucleação.  

Frequentemente, a catástrofe mitótica é seguida por diferentes desfechos letais, como: 

necrose ou apoptose. A apoptose é iniciada por uma variedade de perturbações, como: retirada 

do fator de crescimento, dano ao DNA, estresse do retículo endoplasmático, sobrecarga de 

espécies reativas de oxigênio, estresse de replicação, alterações microtubulares ou defeitos 

mitóticos. As células apoptóticas mantém a integridade da membrana plasmática e a atividade 

metabólica, à medida que o processo prossegue, a sua eliminação ocorre por células 

fagocitárias, evitando assim a estimulação do sistema imunológico (GALLUZZI et al., 2018; 

PHILCHENKOV, 2018).  

Por outro lado, a necrose é referida como uma forma inflamatória de morte celular que 

se apresenta morfologicamente com o arredondamento e edema celular, granularidade 

citoplasmática aumentada, núcleos intactos, condensação moderada de cromatina, ruptura de 

membrana plasmática, sendo finalizada com o derramamento de conteúdo intracelular no meio 

extracelular. Ao contrária do que ocorre na apoptose, o derramamento do conteúdo intracelular 

no meio extracelular leva a estimulação do sistema imunológico. (PHILCHENKOV, 2018).  

Diferentes tipos de vias de morte celular também podem interagir para contribuir com 

os efeitos finais da radiação (i.e autofagia, morte celular imunogênica, senescência celular, 

apoptose, necrose e catástrofe mitótica). A maneira como as células morrem após a irradiação 

depende de vários fatores, incluindo o tipo de célula, dose e tipo de radiação, suprimento de 
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oxigênio, fase do ciclo celular, status da mutação da p53, capacidade de reparo do DNA e se a 

célula é normal ou maligna (PHILCHENKOV, 2018).  

2.4 Radiossensibilidade 

Por definição, a radiossensibilidade é a respostas natural do tecido a um estresse 

radioativo. Uma primeira abordagem sobre esse fenômeno veio através da lei de Bergonié; 

Tribondeau (1906), a qual afirma que a sensibilidade de cada tecido está relacionada ao seu 

estado metabólico, diferenciação e a sua proliferação celular durante a exposição à RI. Assim, 

tecidos que possuam uma alta taxa metabólica, células indiferenciadas ou que tenham alta 

proliferação celular serão mais sensíveis à radiação (BERGONIÉ; TRIBONDEAU, 2003; 

BOLUS, 2017). 

Os efeitos em cada tecido já são bem definidos na radiobiologia, contudo, apresentam-

se com diferentes intensidades para cada indivíduo, fenômeno conhecido como 

radiossensibilidade individual (FERLAZZO; BOURGUIGNON; FORAY, 2017). Ensaios 

preditivos de radiosensibilidade individual estão sendo referidos na literatura como o "santo 

graal da radioterapia", algo intensamente procurado, mas nunca encontrado (CHUA; 

ROTHKAMM, 2013). Ademais, do ponto de vista econômico, os custos associados ao 

tratamento dos efeitos colaterais são significativos, portanto, a redução na gravidade dessas 

complicações representaria uma economia para as instituições e, principalmente, para os 

pacientes (DOMINA; PHILCHENKOV; DUBROVSKA, 2018). 

Níveis individuais de radiosensibilidade podem estar associados, na maioria das vezes, 

a mutações de genes nas vias de reparo do DNA. Acredita-se que um aumento da instabilidade 

cromossômica espontânea e induzida por radiação em indivíduos com câncer, seja uma 

consequência direta de mutações nos genes associados ao reconhecimento de danos e reparo do 

DNA (DOMINA; PHILCHENKOV; DUBROVSKA, 2018). Síndromes de fragilidade 

cromossômica, como Anemia de Fanconi, Ataxia Telangiectasia e Quebras de Nijmegen, que 

geram deficiências no reparo genético, apresentam reações no tecido sadio duas a três vezes 

mais severas do que em indivíduos normais. Para pacientes portadores de síndromes de 

fragilidade cromossômica, é indicado um tratamento alternativo ou uma redução da dose 

durante a RT. Além disso, indivíduos que possuem uma heterozigosidade para síndromes como 

Ataxia Telangiectasia podem apresentar algum grau de fragilidade cromossômica  (HYMES; 

STROM; FIFE, 2006). 
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A associação entre o nível de radiossensibilidade individual e os efeitos apresentados 

pelo paciente no decorrer do tratamento radioterápico poderia proporcionar um tratamento 

personalizado, minimizando os efeitos colaterais. Dessa forma, pacientes que apresentem uma 

maior radiossensibilidade poderão ter uma redução ou maior fracionamento na dose, ajustando 

assim sua programação terapêutica (BORGMANN et al., 2008; BOURGIER et al., 2015). 

Atualmente, há estudos com biomarcadores capazes de identificar pacientes com uma 

maior predisposição a ter uma maior radiossensibilidade (BOURGIER et al., 2015). Os 

principais biomarcadores empregados em estudos dessa natureza são divididos em dois grandes 

grupos: moleculares e citogenéticos. 

As técnicas moleculares buscam a identificação de genes alterados, os quais 

desempenham papéis importantes na resposta à radiação. Dentre os mais citados estão a 

mutação do gene ATM, responsável pela síndrome Ataxia Telangiectasia, a mutação no gene 

supressor tumoral p53 e a expressão de algumas citocinas (proteínas responsáveis por regular 

a resposta inflamatória) (BONNER et al., 2008; BOURGIER et al., 2015; CAVALCANTI et 

al., 2015; FERLAZZO; BOURGUIGNON; FORAY, 2017; PARDO-REOYO; ROIG-LOPEZ; 

YANG, 2016). 

Na citogenética há a identificação de quebras cromossômicas e aberrações que foram 

originadas pela interação com a RI. Um alto número de recombinações errôneas ou de 

fragmentos pode ser indicativo de uma maior fragilidade cromossômica. Os principais ensaios 

empregados nessa técnica correspondem às análises de: aberrações cromossômicas (ACs) 

instáveis (dicêntricos, anéis e fragmentos) e estáveis (translocações e inserções), e micronúcleos 

(FORAY; BOURGUIGNON; HAMADA, 2016; PINTO et al., 2010). 

Muitos desses biomarcadores são bem elucidados na literatura e envolvem uma questão 

de suma importância no âmbito da proteção radiológica, visando à proteção do indivíduo de 

possíveis efeitos indesejáveis causados pelas RI. Contudo, ainda não há a implementação desses 

biomarcadores na rotina clínica devido a resultados controversos, testes quantitativos 

insuficientes e parâmetros analisados, em sua maioria, de forma descritiva e não preditiva. Tais 

implicações justificam manter-se analisando o tema (CHUA; ROTHKAMM, 2013; DOMINA; 

PHILCHENKOV; DUBROVSKA, 2018; FORAY; BOURGUIGNON; HAMADA, 2016; 

LACOMBE et al., 2013b).  
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2.5 Técnicas citogenéticas 

2.5.1 Aberrações cromossômicas (ACs) 

Ao interagir com a molécula do DNA, de forma direta ou indireta, a RI pode ocasionar 

a quebra de uma única fita (SSB – sigla em inglês para Single Strand Breaks), onde uma das 

fitas se encontra conservada servindo de molde para o reparo da fita quebrada; ou causar a 

quebra da dupla fita de DNA (DSB – sigla para Double Strand Breaks), sendo essa, 

extremamente prejudicial a célula (PINTO; AMARAL, 2011).  

Se não forem reparadas, as DSBs podem causar a degradação do DNA e perda de 

fragmentos cromossômicos durante a próxima mitose. Além disso, seu reparo fiel é complicado 

pelo fato de que, ao contrário das lesões que afetam apenas uma das duas cadeias de DNA, não 

existe uma fita que possa ser utilizada como modelo para restaurar corretamente a sequência de 

DNA original. Por esse motivo, as extremidades da DSB tendem a ser mal reparadas, que ao 

tentar se reparar gera a formação de rearranjos errôneos entre cromossomos, levando ao 

surgimento de ACs, podendo elas ser estáveis ou instáveis (BAUMANN, 2016; PINTO; 

AMARAL, 2011). 

As ACs estáveis (i.e., translocações e inserções) (Figura 2) podem ser transmitidas em 

sucessivas divisões, o que possibilita a avaliação da dose absorvida por longos períodos após a 

exposição. Por outro lado, para a identificação dessas ACs se faz necessário o uso de técnicas 

de análise mais específicas, e de alto custo, como a hibridização in situ fluorescente (FISH), 

que faz uso de marcadores fluorescentes específicos para a detecção de segmentos transcolados, 

através do emprego de sondas cromossômicas (PINTO; AMARAL, 2011). 

A técnica de identificação das ACs instáveis, apesar ser uma técnica considerada 

laboriosa e de requerer profissionais treinados para o reconhecimento de figuras cromossômicas 

características (i.e., cromossomos dicêntricos, anéis e fragmentos acêntricos) (Figura 2), é uma 

técnica que possui custos baixos, quando comparada com a avaliação da ACs estáveis. 

Diferentemente das estáveis, a análise para ACs instáveis deve ocorrer no prazo de até 3 meses 

após a exposição à radiação, para que não ocorra divergência na avaliação da dose 

absorvida(BOURGIER et al., 2015; PINTO et al., 2010; PINTO; AMARAL, 2011). 
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Figura 2 - Formas típicas de aberrações cromossômicas instáveis e estáveis 

 

Fonte:(HALL; GIACCIA, 2012) - Modificada 

 

A quantificação de cromossomos dicêntricos é considerada o padrão ouro para a 

estimativa de dose absorvida. Os dicêntricos são tidos como uma assinatura da exposição à 

radiação, ocorrendo em quantidade proporcional à dose recebida, diferentemente das outras 

ACs, que podem ter sua formação oriunda de outros agentes genotóxicos (OBE et al., 2002; 

PINTO et al., 2010; PINTO; AMARAL, 2011).  

Em ambas as técnicas de ACs, estáveis e instáveis, os linfócitos são as principais células 

utilizadas nestes ensaios, uma vez que são sensíveis à radiação e estão em constante circulação 

no organismo. Além disso, são células de fácil obtenção e manipulação, sendo caracterizados 

como um ótimo marcador biológico para o estudo do efeito das RIs (PINTO et al., 2010). 

2.5.2 Micronúcleos 

O processo de formação do micronúcleo (MN) segue os mesmos princípios 

apresentados na formação das ACs, ou seja, é originado pela dupla quebra da fita de DNA 

(Figura 3). As estruturas aberrantes vistas na técnica de ACs, fragmentos e dicêntricos, por 

vezes não são incluídos nos núcleos filhos na conclusão da telófase porque esses não se ligaram 

adequadamente durante o processo de segregação na anáfase. Esses fragmentos ou 

cromossomos inteiros são envoltos em uma membrana nuclear ao fim do processo de 

cariocinese (DURANTE; FORMENTI, 2018; FENECH et al., 2011; IAEA, 2011). 
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Figura 3 - Formação de Micronúcleos e Ponte nucleoplasmática em células submetidas a divisão nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FENECH et al., 2011. 

Exceto por seu tamanho menor, os MN são morfologicamente semelhantes aos núcleos 

principais após a coloração convencional, localizando-se separadamente do núcleo principal da 

célula (Figura 4) (FENECH et al., 2011; IAEA, 2011; KISURINA-EVGENIEVA; 

SUTIAGINA; ONISHCHENKO, 2016). 

Figura 4 - Célula binucleada com presença de dois micronúcleos (setas). 

 

Fonte: Autor 

Os dois núcleos da célula binucleadas podem ser unidos por uma ponte 

nucleoplasmática (PNP) na presença de dicêntricos ou aberrações policêntricas. O evento 

biológico origina-se durante a anáfase, quando os centrômeros dos cromossomos dicêntricos 
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são puxados para polos opostos da célula durante a mitose. Na ausência de quebra da ponte na 

anáfase, a membrana nuclear eventualmente envolve a ponte formada. A PNP geralmente é 

quebrada durante a citocinese, mas pode ser impedida pelo uso da citocalasina-B, inibidor da 

citocinese, utilizada em ensaios com MNs (Figura 5) (DURANTE; FORMENTI, 2018; 

FENECH et al., 2011). 

 

Figura 5 - Célula linfocitária binucleada com presença de uma ponte nucleoplasmática (seta). 

 

Fonte: (IAEA, 2011) 

 

Diferentemente dos dicêntricos, que são tidos como assinaturas do dano radiológico, os 

MNs não possuem uma relação direta com a radiação. A aparição de MNs pode estar 

relacionada também a agentes químicos, bem como a algumas doenças, uma vez que os MNs 

são caracterizados como marcadores de estresse genotóxico (DURANTE; FORMENTI, 2018; 

KISURINA-EVGENIEVA; SUTIAGINA; ONISHCHENKO, 2016). 

A frequência de MN também pode apresentar variações com o aumento da idade e com 

o sexo. Geralmente o sexo feminino apresenta frequências mais elevadas em relação ao 

masculino. O cromossomo X é quase que completamente responsável por essa perda 

espontânea de cromossomos, sendo responsável por cerca 72% dos MNs observado (FENECH 

et al., 2011; IAEA, 2011). 

Apesar da sua não especificidade para a radiação ionizante, a análise de MN é menos 

laboriosa, quando comparada à análise de ACs. A economia de tempo gerada ao se optar pela 

análise de MN pode ser de fundamental importância em incidentes radiológicos que envolvam 

uma grande quantidade indivíduos expostos  
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Pesquisas recentes estudaram a associação da técnica de micronúcleo com a de 

Bandeamento-C, sendo possível observar que a ausência de regiões centroméricas nos MNs 

estavam relacionadas a quebras cromossômicas por RI, tornando a técnica mais específica para 

agentes físicos (LIMA; AMARAL; FERNANDES, 2017). 

Estudos, como os citados anteriormente, que possam possibilitar entender e a identificar 

pacientes que tenham uma predisposição a uma radiossensibilidade elevada, podem trazer 

benefícios significativos ao tratamento. Isto porque alguns pacientes não conseguem concluir 

o tratamento em decorrência da extensão dos efeitos colaterais (BOURGIER et al., 2015). 

Atualmente, apesar dos avanços tecnológicos em RT, onde é possível delimitar com 

mais precisão a extensão do tumor, os protocolos em vigor apenas levam em consideração 

avaliações anatômicas ou a radiossensibilidade do tumor. Esses avanços possibilitaram uma 

melhora nos efeito radioinduzidos sobre os tecidos sadios, porém os efeitos colaterais 

continuam sendo significativos (BAUMANN et al., 2016; HUANG; O’SULLIVAN, 2017).  

Diante do panorama apresentado, é evidente que o desenvolvimento e a inclusão de 

testes para diagnóstico laboratorial, que permitam prever o grau dos efeitos colaterais 

apresentados pelos tecidos sadios após a radioterapia, seria de grande valia para a manutenção 

da qualidade de vida e do tratamento dos pacientes submetido à radioterapia. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Aspectos Éticos 

Esta pesquisa foi do tipo experimental analítica, resultado de uma parceria entre o Real 

Hospital Português de Beneficência em Pernambuco (RHP), a Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA) e o Laboratório de Modelagem e Biodosimetria Aplicada 

(LAMBDA- Departamento de Energia Nuclear) da Universidade Federal de Pernambuco - 

DEN/UFPE. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde - CCS/UFPE, parecer nº: 2.838.697(Anexo I) e 

homologado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa (IEPAFC- RHP). 

Os participantes inclusos nesta pesquisa foram instruídos sobre a proposta do estudo e 

seus objetivos e, após esclarecimentos e concordância, atestaram sua inclusão no estudo por 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice I). 

3.2 Seleção da População 

Nesta pesquisa participaram 9 (nove) pacientes que se adequaram aos critérios 

estabelecidos, não sendo restringido quanto a sexo, etnia, cor ou faixa etária. Informações 

acerca do estágio do câncer e as terapias estabelecidas foram obtidas juntamente à equipe 

médica e do prontuário de cada indivíduo. 

Todos os participantes seguiram os seguintes critérios:  

Critérios de inclusão: 

 Indivíduos em início de tratamento radioterápico de tumor de cabeça e pescoço 

em estádio I e II; 

 Indivíduos submetidos exclusivamente à radioterapia; 

 Indivíduos que tenham conhecimento de não terem sido submetidos 

previamente a nenhum tipo de agente químico ou físico que interfira nas 

avaliações biodosimétricas. 

 

Critérios de exclusão: 
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 Indivíduos que não se enquadrem dos critérios de inclusão; 

 Recusa do indivíduo quanto à participação nesta pesquisa; 

 Circunstâncias materiais ou logísticas que inviabilizem o prosseguimento 

normal da investigação. 

Na Figura 6 é apresentado um resumo esquemático da metodologia utilizada neste trabalho. 

Figura 6 - Fluxograma metodológico: Etapas pré-análitica, análitica e pós - análitica do trabalho. 
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3.3 Orientações aos pacientes 

Os pacientes ao iniciarem o RT são orientados quanto aos possíveis efeitos colaterais 

que possam aparecer no decorrer do tratamento. Dessa forma,a equipe de enfermagem do RHP 

orientou os pacientes a realização de alguns procedimentos que visam prevenir e minimizar os 

efeitos que venham surgir. 

3.3.1 Cuidados com a pele 

Para os cuidados com a pele, é orientado que o paciente não se exponha ao sol, não 

utilize cosméticos que contenham álcool ou que possuam compostos químicos e que evite 

esfregar, friccionar ou depilar a região do tratamento. Recomenda-se que a higienização da área 

seja realizada apenas com sabonetes hidratantes e xampus neutros, evitando o uso de sabão 

amarelo.  

A hidratação da área de tratamento deve ser realizada com hidratantes específicos, 

recomendados pela equipe de enfermagem como: RD Care (Oncosmetic), Tegum ou 

hidratantes com Calêndula e Aloevera. 

3.3.2 Cuidados na alimentação 

É recomendado aos pacientes se alimentarem devagar e em poucas quantidades, além 

de evitarem alimentos ácidos, cítricos, comidas apimentadas ou muito salgadas. Caso, durante 

o tratamento, surjam desconfortos ou dificuldades para se alimentar, os pacientes devem dar 

preferência para alimentos cozidos, moles e macios, evitando alimentos em temperaturas 

elevadas. Caso seja possível, é indicado o acompanhamento nutricional com um profissional 

durante o tratamento.  

3.3.3 Cuidados com a Higiene Bucal 

É recomendada a assistência de um serviço odontológico especializado, fazendo uso de 

laser terapia, antes e durante a RT para minimizar os efeitos adversos do tratamento. É instruída 

ao paciente a retirada de aparelhos ortodônticos e próteses dentárias, evitando-se, assim, 

mucosite orale fontes que possam ocasionar traumas. Outros cuidados que o paciente deve ter 

é a manutenção da boa higiene bucal, escovação após as refeições com escova de dente macia 

e creme dental infantil com flúor, bem como a realização de bochechos com Gluconato de 

Clorexidina 0,12% (antisséptico com ação antifúngica e bactericida). 
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Durante a RT pode ocorrer a restrição da abertura bucal (Trismo), dificultando a 

alimentação, fala, voz, higiene oral e, em alguns casos, causar dor. A fim de minimizar estas 

complicações, é instruído ao paciente que realize três vezes ao dia movimentos de abrir e fechar 

a boca pelo menos 20 vezes, bem como movimentar o pescoço em todas as direções possíveis. 

3.4 Amostragem 

De cada paciente selecionado, foi coletado 9 mL de sangue periférico venoso (SPV). 

Antes da coleta foi realizada prévia assepsia do local com álcool etílico a 70%. O SPV foi 

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

devidamente identificadas e divididas em 3 alíquotas de 3 mL cada. 

3.5 Irradiação das amostras in vitro 

Os tubos contendo amostras de sangue foram acondicionados em material com 

densidade semelhante à do tecido mole humano (ρ = 1,0 g/cm3), sendo em seguida irradiadas 

com doses de 2,5 e 6 Gy de raios-X, a partir de um Acelerador Linear de 6MV (Modelo True 

Beam, Varian), com taxa de dose de 300cGy/min (600 UM/min) pertencente ao Real Hospital 

Português - RHP/ Pernambuco (Figura 7). Uma das alíquotas não foi submetida à irradiação, 

servindo como controle para o experimento.  
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Figura 7 - Acelerador Linear do Real Hospital Português – RHP/ Pernambuco 

 

 

Fonte: Autor 

A dose de escolha para esse trabalho de 2,5 Gy é referente à fração da dose total, a qual 

gira em torno de 35 Gy e 70 Gy distribuídos em 25 ou 35 frações. Já a dose de 6 Gy foi encolhida 

devido a dados encontrados na literatura que demonstraram que esse nível de dose permite uma 

maior distinção entre indivíduos resistentes, normais e sensíveis à radiação (BORGMANN et 

al., 2007, 2008; DIKOMEY et al., 2003; HOELLER et al., 2003).  

Após a irradiação, as amostras foram acondicionadas em recipiente térmico e 

transportadas ao Laboratório de Modelagem e Biodosimetria Aplicada (LAMBDA), para 

processamento. 
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3.6 Metodologia para análise de Aberrações Cromossômicas Instáveis 

3.6.1 Cultivo de linfócitos do sangue periférico para ACs 

Com base na metodologia recomendada pela (IAEA, 2011), amostras de sangue 

irradiadas e não irradiadas foram submetidas a banho-maria a 37°C por 1 hora para promover 

o reparo inicial do DNA. Em seguida, 0,4 mL de SPV foram transferidos para uma garrafa de 

cultura, contendo4mL de meio RPMI1640 (Cultilab, Brasil), 0,5 mL de soro bovino fetal 

(Cultilab, Brasil), e 0,1 mL de fitohemaglutinina (Gibco, USA), este último com finalidade de 

estimular a divisão celular. Em seguida, o material foi acondicionado em incubadora a 37°C, 

com 5% de CO2.Três horas antes do término da cultura de 45h, foram adicionados, para cada 

garrafa de cultura, 50 µL de Colcemid(10 µg/mL)(Sigma-Aldrich, UK) com o objetivo de parar 

o ciclo celular na metáfase, retornando em seguida para a incubadora, onde permaneceram até 

finalização das 48h(IAEA, 2011). 

3.6.2 Fixação de células para AC 

Ao término da incubação, as amostras foram transferidas para tubos cônicos, onde 

foram centrifugadas a 350 x gpor 5 minutos, para a retirada do sobrenadante e ressuspensãodo 

botão celular em Cloreto de Potássio (KCl a 0,57%) (Merck, DE), e colocada em banho-maria 

por 7 minutos, ocasionando um choque hipotônico. Após o choque hipotônico, as amostras 

foram centrifugadas novamente (350 x g por 5 minutos), o sobrenadante retirado e, desta vez, 

as células foram ressuspendidas em fixador, composto por ácido acético (Merck,DE) e metanol 

(Merck, DE) na proporção de1:3. O fixador tem como função de fixação das células, como o 

nome já indica, evitando que essas sofram mudanças durante o processo, levando a perda de 

informações. O processo de fixação foi repetido três vezes, em média, ou até a obtenção de um 

botão celular limpo. 

3.6.3 Confecção de lâminas para ACs 

Anteriormente à confecção das lâminas, estas passaram por uma lavagem adequada e 

foram acondicionadas em recipiente contendo etanol, a fim de retirar qualquer resíduo contido 

em sua superfície.  

Com as lâminas limpas, secas e devidamente identificadas, estas foram pré-aquecidas 

no vapor do banho-maria a 70°C.Imediatamente, após a formação de fina camada de água na 

superfície da lâmina, foi gotejado na lâmina a suspensão celular (aproximadamente 50µL), 
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obtida na etapa anterior, de preferência a uma pequena distância da superfície da lâmina. Em 

seguida, as lâminas foram postas para secagem sobre placa metálica em banho-maria a 70°C e 

coradas com GIEMSA 5%(Merck, DE). 

3.7 Metodologia para análise de Micronúcleo 

3.7.1 Cultivo de linfócitos do sangue periférico para MN 

A avaliação das frequências de MN foi realizada com parte das amostras de sangue 

irradiado. Seguindo também as recomendações do manual da IAEA (2011), foram 

transportadas até o laboratório de citogenética (LAMBDA) e submetidas a banho-maria, a 37°C 

e por 1 hora, para promover o reparo inicial do DNA. Em seguida, 0,4 mL de SPV foram 

transferidos para garrafa de cultura, juntamente com 4mL de meio RPMI1640 (Cultilab, Brasil), 

0,5 mL de soro bovino fetal (Cultilab,Brasil), e 0,1 mL fitohemaglutinina (Gibco, USA). Este 

último com finalidade de estimular a divisão celular. A cultura foi em seguida  acondicionada 

em incubadora a 37°C, com 5% de CO2(IAEA, 2011). 

Diferentemente do que foi descrito no item anterior, nas amostras para a determinação 

de MN foram adicionados, em cada garrafa de cultura, 0,2 mL de Citocalasina B (150 µg/mL) 

(Sigma-Aldrich), após 24h de incubação, o qual tem a função de parar o ciclo celular na 

telófase, retornando em seguida para a incubadora onde permaneceu até finalização das 

72h(IAEA, 2011). 

3.7.2 Fixação de células para MN 

Ao término da incubação, as amostras foram transferidas para tubos cônicos, onde 

foram centrifugadas a 180 x g por 10 minutos, para a retirada do sobrenadante e ressuspensão 

do botão celular em Cloreto de Potássio (KCl a 0,57%) (Merck,DE) à 4°C, ocasionando um 

choque hipotônico. Após o choque hipotônico, as amostras foram centrifugadas novamente 

(180 x g por 10minutos), o sobrenadante retirado e, desta vez, as células foram ressuspendidas 

em uma solução de 1:1 composta por: fixador, composto por ácido acético (Merck,DE) e 

metanol (Merck,DE) na proporção de 1:10, e solução de Ringer, composta por NaCl, KCl e 

CaCl2 (solução isotônica). Após uma nova centrifugação, o sobrenadante foi retirado, e foi 

adicionado fixador (1:10) e retornou-se a centrifuga. Este processo de fixação foi repetido três 

vezes, em média, ou até a obtenção de um botão celular limpo. 
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3.7.3 Confecção de lâminas para MN 

Anteriormente à confecção das lâminas, essas passaram por uma lavagem adequada e 

foram acondicionadas em recipiente contendo etanol, a fim de retirar qualquer resíduo contido 

em sua superfície.  

Com as lâminas limpas, secas e devidamente identificadas, passou-se a gotejar a 

suspensão celular, obtida na etapa anterior. Em seguida, as lâminas foram postas para secagem 

a temperatura ambiente (24°C) e posteriormente coradas com GIEMSA a 5% (Merck,DE).  

3.8 Análise Citogenética 

3.8.1 Critérios de análise das aberrações cromossômicas 

As análises de aberrações cromossômicas seguiram os critérios descritos no manual da 

Agência Internacional de Energia Atômica (2011). 

a) Recomenda-se que apenas metáfases completas sejam registradas, isto é, aquelas 

com 46 peças. 

b) Deverão ser registrados quando houver a presença de aberrações cromossômica 

(Figura 7): 

a. Dicêntricos; 

b. Fragmentos em excesso; 

c. Falhas cromatídicas e cromossômicas; 

d. Quebras cromatídicas e cromossômicas; 

e. Cromossomos em anel. 
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Figura 7 - Aberrações cromossômicas, (a) Dicêntricos; (b) Fragmentos em excesso; (d). Quebras cromatídicas e 

cromossômicas; (e) Cromossomos em anel. 

 

 

c) Na presença de aberrações cromossômicas instáveis, a metáfase deverá estar 

equilibrada, mantendo o quantitativo de 46 peças. Com exceção da presença do 

cromossomo em anel, que também irá apresentar um fragmento associado, mas o 

número total de peças na metáfase será de 47. 
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3.8.2Critérios de análise de MN 

Para a determinação da frequência de MN, foram analisadas 500;250 e 125 células 

binucleadas para as doses de 0 Gy, 2,5 Gy e 6 Gy, respectivamente. As análises de micronúcleo 

seguiram os critérios descritos no manual da Agência Internacional de Energia Atômica (2011). 

1- Critérios para seleção de células binucleadas que podem ser pontuadas para cálculo da 

frequência micronúcleo: 

a. As células devem ser binucleadas (BN). 

b.  Os dois núcleos da célula BN devem ter membranas nucleares intactas e estarem 

situados dentro do mesmo limite citoplasmático. 

c. Os dois núcleos da célula BN devem ser aproximadamente iguais em tamanho, 

padrão e intensidade de coloração. 

d. Os dois núcleos dentro da célula BN podem estar desconectados ou podem estar 

ligados por um ou mais pontes nucleoplasmáticas finas, que não ultrapassam 1/4 

do diâmetro nuclear. 

e. Os dois núcleos principais de uma célula BN podem se tocar, mas idealmente 

não devem se sobrepor. 

f. O limite citoplasmático ou membrana da célula BN deve estar intacto e 

claramente distinguível dos limites citoplasmáticos das células adjacentes. 

 

2- Critérios para pontuação de micronúcleos: 

a. Os MN são morfologicamente idênticos aos núcleos principais, mas em 

tamanhos menores; 

b. Os MNs geralmente têm a mesma intensidade de coloração que os núcleos 

principais, mas ocasionalmente a coloração pode ser mais intensa; 

c. O diâmetro dos MNs geralmente varia entre 1/256 a 1/9 de a área de um dos 

núcleos principais de uma célula BN,  

d. Os MNs não são refratários e, portanto, podem ser facilmente distinguidos de 

artefatos como partículas de corantes. 

e. Não poderão estar ligados ou conectados aos núcleos principais. 

f. O MN pode tocar, mas não se sobrepor, aos núcleos principais e sua membrana 

micronuclear deve ser distinguível da membrana nuclear. 
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3- Critérios para pontuação de pontes nucleoplasmáticas (PNP): 

a. A PNP é uma estrutura contínua contendo DNA que liga os núcleos em uma 

célula binucleada. 

b. A largura de um PNP pode variar consideravelmente, mas geralmente não 

excede 1/4 do diâmetro dos núcleos da célula BN; 

c. APNP também deve ter as mesmas características de coloração que os núcleos 

principais; 

d. Em raras ocasiões, mais de um PNP pode ser observado dentro de uma célula 

BN; 

e. Uma célula BN com um PNP pode conter um ou mais MN. 

f. Células BN com uma ou mais PNP e sem MN também podem ser observadas. 

3.8.3 Equipamento de análise 

Para a realização das análises, foi utilizada uma plataforma de análise moderna e 

automatizada Cyto Vision® GSL10 (Leica Biosystems, USA) (Figura 8), a qual fornece um 

sistema de captura autônoma de células em metáfase, possuindo a capacidade de leitura de até 

10 lâminas sequencialmente.  

Figura 8 - Plataforma de análise de lâminas CytoVision® GSL10 

 

Fonte: Autor 
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3.9 Acompanhamento dos pacientes 

Com o objetivo de analisar o grau dos efeitos físicos decorrentes da radioterapia, os 

pacientes foram acompanhados periodicamente durante o tratamento. O intervalo de tempo 

entre os acompanhamentos ocorreu a cada 20 Gy de dose acumulada.  

Foram analisados os seguintes parâmetros durante os encontros: lesões epidérmicas 

(radiodermite), rouquidão (disfonia), disfagia (dificuldade ao deglutir) e odinofagia (dor ao 

deglutir). 

As lesões epidérmicas foram analisadas por um médico pertencentes ao RHP, através 

de imagens feitas durante os acompanhamentos (Apêndice II). Para essa avaliação,os médicos 

usaram como referência  os critérios de pontuação para morbidade aguda por radiação definidos 

pelaRadiation Therapy Oncology Group (RTOG), descritos na Tabela 2(COX; STETZ; 

PAJAK, 1995). 

Tabela 2 - Sistema de pontuação de lesão cutânea aguda por radiação segundo o RTOG 

Grau Observações 

0 Nenhuma mudança 

1 Eritema; descamação seca; epilação 

2 Eritema claro; descamação úmida; 

3 Descamação úmida confluente; edema 

4 Ulceração, hemorragia, necrose 

Fonte:(RYAN, 2012) 
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A rouquidão (disfonia) foi avaliada por fonoaudióloga do Hospital das Clínicas- UFPE, 

por meio de gravações de voz, também realizadas durante os acompanhamentos (Apêndice III). 

Para a avaliação perceptiva- auditiva da voz, foi utilizada a escala GRBASI, no registro vocal 

de fala espontânea. 

A escala GRBASI é considera o padrão-ouro na análise perceptiva da voz. 

Desenvolvido em 1981, não é um protocolo completo de avaliação perceptiva, mas avalia 

especificamente a qualidade da voz. Nesta avaliação é observado seis parâmetros, que dão nome 

a escala, são eles: Grau (grau geral de anormalidade da voz), Rugosidade (irregularidade 

percebida na fonte sonora), Soprosidade (escape sonoro do ar na voz), Astenia (fraqueza da 

voz), e Tensão (percepção de esforço vocal excessivo). Cada parâmetro é quantificado em uma 

escala de 4 pontos, onde 0 – ausente/normal, 1- leve, 2- moderado e 3-

severo(REGHUNATHAN; BRYSON, 2019). No presente trabalho utilizamos apenas o grau 

geral de cada indivíduo.  

A análise da disfagia e odinofagia foi realizada através de relatos do próprio paciente, 

durante as entrevistas periódicas. Entretanto, como os pacientes não conseguiram dissociar 

disfagia e odinofagia, esses dois parâmetros foram analisados juntos como “disfunção na 

deglutição”. Durante os encontros também foi perguntado ao paciente sobre a sua percepção 

dos outros parâmetros analisados (i.e., radiodermite e rouquidão) (Apêndice IV). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Pacientes 

No período de 8 meses, o setor de Radioterapia (RT) do Real Hospital Português (RHP) 

recebeu 1.461 pacientes com os mais diversos diagnósticos, dos quais, cerca de 7% iniciaram 

o tratamento para o câncer de cabeça e pescoço (CCP). A maioria desses pacientes 

diagnosticados com CCP foi encaminhada para RT associada à quimioterapia, de forma que 

não se enquadraram no perfil desta pesquisa.  

O número de indivíduos do sexo masculino foi duas vezes maior que o do sexo 

feminino, refletindo as estatísticas que apontam uma maior prevalência de CCP para o sexo 

masculino, sendo associada a uma maior incidência dos principais fatores de risco, como  álcool 

e fumo (ABRAHÃO et al., 2018; MUNHOZ et al., 2017). 

Neste estudo, 12 pacientes que se enquadravam nos critérios de inclusão estabelecidos, 

dos quais 9 consentiram em participar desta pesquisa. As médias de idade desses pacientes 

foram de 58,83 (±10,55) anos para o sexo masculino, e 69,75 (±11,32) anos para o sexo 

feminino. A Tabela 3, a seguir, apresenta os dados relativos aos pacientes voluntários 

participantes desta pesquisa.  

Além da dificuldade de se obter um quantitativo expressivo de participantes aptos para 

o estudo, parte desses indivíduos não residiam na Região Metropolitana do Recife, 

impossibilitando a coleta de dados dos efeitos colaterais após a RT, uma vez que seus efeitos 

podem perdurar por cerca de 3 mês após o término. Desta maneira, alguns pacientes, podem ter 

apresentado efeitos colaterais mais elevados após o fim do tratamento, quando comparado aos 

efeitos identificados nesta pesquisa, ou seja, durante o tratamento. Por exemplo, este foi o caso 

da paciente 7, que segundo relato de sua filha que à acompanhou seu tratamento, apresentou 

uma evolução da radiodermite na região do tratamento uma semana após o término da RT.  

Como pode ser observado na Tabela 3, com exceção do indivíduo 9 que relatou nunca 

ter feito uso do fumo ou de álcool, todos os indivíduos foram expostos aos principais fatores de 

risco para esse grupo de câncer, em algum momento de sua vida. Dentre as neoplasias 

apresentadas pelos pacientes, 7 indivíduos receberam o diagnóstico de câncer de laringe, 1 

apresentava câncer de orofaringe e 1 câncer de glândula parótida.  
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Tabela 3 - Características dos pacientes, estádios do tumor e detalhes do tratamento. 

PACIENT

ES 
SEXO 

IDAD

E 

FUMAN

TE 

ETÍLIC

O 

CIRURG

IA 

DIAGNÓSTI

CO 

ESTÁDI

O 

Nº DE 

SESSÕE

S 

FRAÇÃ

O 

DOSE 

TOTA

L 

TÉCNIC

A DE RT 

1 M 66 SIM SIM NÃO Orofaringe I 35 2 Gy 70 Gy 2D 

2 M 58 SIM SIM SIM Laringe I 35 2 Gy 70 Gy 2D 

3 M 64 SIM SIM SIM Laringe I 28 2,25 Gy 63 Gy VMAT 

4 M 38 NÃO SIM SIM 
Glândula 

Parótida 
II 27 2 Gy 54 Gy 3D 

5 M 63 SIM NÃO NÃO Laringe I 28 2,25 Gy 63 Gy 2D 

6 M 64 NÃO SIM NÃO Laringe I 35 2 Gy 70 Gy 2D 

7 F 80 SIM NÃO NÃO Laringe I 28 2,25 Gy 63 Gy VMAT 

8 F 78 SIM SIM NÃO Laringe II 29 2,25 Gy 
65,25 

Gy 
3D 

9 F 65 NÃO NÃO NÃO Laringe I 28 2,25 Gy 63 Gy VMAT 

M- Masculino, F- Feminino, RT- Radioterapia, 2D – Duas dimensões, 3D- Três dimensões, VMAT- Arcoterapia volumétrica modulada. 
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O planejamento da RT seguido por cada indivíduo (i.e., dose total, fração da dose e 

número de sessões) foi realizado pelo médico que acompanhou cada paciente. Embora existam 

diferenças entre as instituições de tratamento, as doses totais habitualmente prescritas para CCP 

giram em torno de 54 Gy a 70 Gy, possuindo uma média de frações diárias de 2,0Gy, que foram 

administradas 5 vezes por semana (GUTIONTOV et al., 2016).  

A escolha da dose total e do seu fracionamento também levava em consideração a 

ocorrência de uma abordagem cirúrgica prévia ou ainda a técnica de radioterapia  utilizada (i.e., 

2D, 3D, VMAT e IMRT) (GUTIONTOV et al., 2016). É possível observar um aumento de 0,25 

Gy na fração da dose daqueles pacientes que foram submetidos às técnicas de irradiação 3D ou 

VMAT (sigla em inglês para Arcoterapia Volumétrica Modulada), ou que tenha sido submetido 

à tomografia computadorizada para planejamento radioterápico, como no caso do paciente 5. 

Técnicas modernas como 3D, VMRT e IMRT (sigla em inglês para Radioterapia de Intensidade 

Modulada) possuem a capacidade de delimitar a área do tumor com mais precisão, e por sua 

vez diminuir a incidência da radiação nos tecidos sadios circunvizinhos.  

Durante o curso do tratamento, os pacientes 1 e 8 necessitaram interromper 

temporariamente as sessões, devido a presença de efeitos agudos severos. O aumento do tempo 

total de tratamento pode levar a redução na probabilidade de controle tumoral, devido a 

proliferação de células malignas. Estudos relataram que um aumento médio de sete dias no 

tratamento pode representar uma redução de 10% na probabilidade de controle tumoral (DE 

LA VEGA et al., 2016). Além da suspensão do tratamento ser prejudicial ao paciente, 

representa uma elevação nos custos com recursos terapêuticos para as instituições financeiras. 
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4.2 Radiossensibilidade celular 

Na Tabela 4 são apresentados os quantitativos das células analisadas de cada indivíduo 

estudado, irradiadas com as doses de 2,5 e 6 Gy e a amostra controle (não irradiada).  

Tabela 4 - Quantitativos de células analisadas em metáfases e binucleadas 

 METÁFASES BINUCLEADAS 

PACIENTES 0 Gy 2.5 Gy 6 Gy 0 Gy 2.5 Gy 6 Gy 

1 59 58 39 563 279 126 

2 44 43 10 510 252 27 

3 128 43 9 561 288 156 

4 - - - 556 429 154 

5 - - - 332 310 144 

6 - - - 571 417 158 

7 - - - 610 276 128 

8 - - - 520 335 164 

9 - - - 512 280 85 

Como observado na Tabela 4, o quantitativo de metáfases viáveis ficou abaixo do 

esperado, principalmente para a dose de 6 Gy. Em virtude da dificuldade de obtenção de um 

quantitativo celular adequado, principalmente para a avaliação de aberrações cromossômicas, 

foi decidido dar continuidade apenas à técnica de MN, que apresentou um número de células 

satisfatório para a realização deste trabalho. 

Na Tabela 5 abaixo, estão apresentadas as frequências de MNs obtidas para cada um 

dos indivíduos estudados, para doses de 2,5 e 6 Gy, bem como para amostras controle (não 

irradiadas). 
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Tabela 5 - Frequência de MN dos 9 pacientes do estudo. 

FREQUÊNCIA DE MN 

PACIENTES 0 Gy 2,5 Gy 6 Gy 

1 0,002 0,204 0,770 

2 0,018 0,218 2,185 

3 0,018 0,181 0,526 

4 0,000 0,336 1,065 

5 0,000 0,239 0,798 

6 0,014 0,062 1,323 

7 0,007 0,250 0,742 

8 0,013 0,290 0,744 

9 0,033 0,250 1,000 

 

Segundo a Agência Internacional de Energia Atomica (IAEA), as frequencias de MN 

para dose zero (background) são muito variáveis, podendo variar de 0 a 0,04, ou seja, até 40 

MN por 1000 células binucleadas. Diferentes grupos de pesquisa relatam que individuos com 

câncer já possuem uma elevada frequência de MN em relação a pacientes sem câncer 

(VANDEVOORDE et al., 2016). Outros fatores, como: alimentação, exposição a agentes 

clastogênicos e aneugênicos, idade e sexo também podem levar a variações na frequência de 

MN (IAEA, 2011; VANDEVOORDE et al., 2016).  

As amostras dos pacientes que participaram deste estudo apresentaram valores de 

background que variaram entre 0 a 0,033 MN, dentro do previsto pela IAEA. As ocilações de 

frequências de MN apresentadas na Tabela 5 são consideradas normais, uma vez que esses 

pacientes apresentam idade média de 63,20 (±11,68) anos e um histórico de tabagismo e/ou 

alcoolismo. 
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Na Figura 9 é apresentada a curva dose-resposta para raios  de 60Co, do Manual da 

IAEA (2011). Esta curva possibilita estimar a frequência média de MNs para cada dose de 

radiação. No presente trabalho, foram obtidas, para a dose de 2,5 Gy, frequências que variaram 

de 0,062 e 0,336 MN, dentro da previsão realizada pela agência. 

 

Figura 9 - Curva linear quadrática dose-resposta típica para raios γ de 60Co. 

 

.Fonte : (IAEA, 2011) - Adaptada 

Para as doses de 6 Gy foi visto uma frequência de 0,526 a 2,185 MNs, porém não foi 

possível a comparação dos dados utilizando a curva de dose-resposta apresentada pela IAEA 

(2011), pois essa é limitada a 4 Gy. 

No entando, Müller e Rode (2002) propuseram uma relação dose-resposta para a 

frequências de MN para radiação com altas doses, possibilitando o uso do teste de MN para 

faixa de doses superiores a 5Gy. Aestimativa da dose por meio da análise das frequências de 

MN pode ser enganosa em caso de acidentes com exposição a altas doses de radiação, pois a 

frêquencia de MN tende a decair após doses >10 Gy, como pode ser visto na Figura 10, de 

modo que não é possível discriminar, por exemplo, uma dose entre 7 e 15 Gy (MÜLLER; 

RODE, 2002). 
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Figura 10 - Frequências de MNs em linfócitos binucleados após exposição a raios X de até 15 Gy. 

Fonte:(MÜLLER; RODE, 2002) – Modificada 

Na Figura 11, a frequência de MN estimada para a dose de 6 Gy foi de 1.000 MN são 

encontrados em uma população de 1.000 células binucleadas, esses dados são condizentes com 

os achados do presente trabalho. 

4.3 Radiossensibilidade Clínica 

4.3.1 Radiodermite 

A dermatite de radiação ocorre em até 95% dos pacientes em RT (SINGH et al., 2016). 

No presente trabalho, todos os indivíduos apresentaram algum grau de radiodermite, com as 

gravidades das reações dermatológicas variando de eritema leve à descamação e ulceração 

úmida. Nas imagens a seguir (Figura 11) é apresentada a evolução da radiodermite da paciente 

8 (no decorrer do tratamento). 
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Figura 11 - Exemplos de reações cutâneas (radiodermite) classificadas pela RTOG; Grau 0 (A), Grau 1 (B), Grau 2 (C) e Grau 4 (D). 
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A Figura 12 apresenta um exemplo típico dos diferentes níveis de radiodermite, conforme a 

classificação estabelecida pela Radiation Therapy Oncology Group(RTOG),ou seja: Grau 0 

(Figura 12-A), não apresentando nenhuma alteração/ normal; Grau 1 (Figura 12-B), há o 

surgimento de eritema, descamação seca e/ou epilação; Grau 2 (Figura 12- C), eritema brilhante 

e descamação úmida; Grau 3, descamação úmida confluente e edema; Grau 4 (Figura 12- D), 

ulceração, hemorragia e/ou necrose. As primeiras alterações visíveis apresentadas pelos 

pacientes acompanhados surgiram por volta da 2-3 semanas de tratamento (aproximadamente 

com 20 Gy de dose acumulada) (BRAY et al., 2016; COX; STETZ; PAJAK, 1995). 

Na Tabela 6, abaixo, é apresentado os diferentes graus da radiodermite manifestados 

pelos pacientes durante RT. 

Tabela 6 - Tabela com o grau de radiodermite apresentada pelos pacientes do estudo. 

GRADAÇÃO DE RADIODERMITE EM 

FUNÇÃO DA DOSE ACUMULADA 

PACIENTES 0 Gy 20 Gy 40 Gy 60Gy 

1 0 1 2 1 

2 0 1 1 2 

3 0 1 1 2 

4 0 1 2 NA 

5 0 1 2 NA 

6 0 1 1 2 

7 0 1 1 2 

8 0 1 2 4 

9 0 0 2 3 

NA- Não Avaliado 

A partir da Tabela 6, observa-se que no momento em que os indivíduos apresentavam 

60 Gy de dose acumulada (aproximadamente 6 semanas), ocorre uma oscilação significativa 

entre os graus (1-4), caracterizando bem o conceito de radiossensibilidade individual 

(IACOVELLI et al., 2018).  

À medida que as sessões de RT avançam, a cicatrização das lesões é prejudicada pela 

destruição das células basais (responsável pela renovação da epiderme), não permitindo que 

haja tempo para reparo do tecido. A impossibilidade de regeneração epitelial resulta em mais 

lesões ao tecido e em inflamação, que contribuem para a evolução das lesões agudas da radiação 

(BRAY et al., 2016). 
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Os pacientes relataram seguir à risca as recomendações, passadas pela equipe de 

enfermagem, quanto aos cuidados com a pele da região tratada. Como protocolo, a equipe de 

enfermagem do setor de RT do RHP, acompanha semanalmente a evolução dos efeitos 

colaterais, enfatizando rotineiramente a necessidade do uso dos hidratantes e dos cuidados 

recomendados. Esses cuidados devem se estender no pós-tratamento, pois 7 a 10 dias após a 

finalização da RT, a reação pode continuar a progredir e aumentar a gravidade, refletindo o 

tempo necessário para que as células basais danificadas remanescentes atinjam a superfície da 

pele (GLOVER; HARMER, 2014).  

Em uma pesquisa desenvolvida pelo grupo GERAR (Grupo de Estudos em 

Radioproteção e Radioecologia, DEN/UFPE), em 2012, foi estudado a relação entre a 

viabilidade celular e os efeitos colaterais de pacientes submetidos a RT, tendo sido relatado que 

um dos pacientes havia interrompido o uso de solução hidratante ao final do tratamento, 

ocasionando a evolução da radiodermite de um quadro moderado para severo (FERREIRA, 

2012). Na literatura é ressaltada a importância do uso dos cremes e loções de forma preventiva 

a fim de retardar e/ou minimizar os efeitos da toxicidade cutânea induzidos pela radiação. A 

utilização de uma medicação tópica é uma medida de baixo custo, que pode promover a 

prevenção de infecções oriundas da radiodermite. Entretanto, não há, até o momento, um 

consenso de qual a melhor substância a ser utilizada, nem a forma correta de uso desses 

produtos (IACOVELLI et al., 2018). 
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4.3.2 Avaliação vocal 

A Tabela 7 abaixo apresenta a avaliação vocal de cada indivíduo, onde é possível 

acompanhar a evolução dos pacientes no decorrer do tratamento. 

Tabela 7- Tabela com a avaliação vocal apresentada pelos pacientes do estudo. 

AVALIAÇÃO VOCAL 

PACIENTES 0 Gy 20 Gy 40 Gy 60Gy 

1 0 0 0 1 

2 2 2 1 0 

3 2 1 2 3 

4 0 0 0 NA 

5 3 1 3 NA 

6 3 3 2 2 

7 1 1 3 3 

8 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 

0- Ausente / Normal; 1 -Discreto/ leve; 2- Moderado; 3- Severo; NA- Não avaliado 

A maioria dos pacientes deste estudo apresentou diagnóstico de câncer de laringe. Em 

relato feito por esses pacientes, a buscar por auxílio médico foi proveniente de uma rouquidão 

prolongada, de modo a apresentarem algum grau de rouquidão antes do início do tratamento, 

ou seja, sem irradiação (0Gy).  

Os pacientes 1 e 4 não possuíram diagnóstico de câncer de laringe, de modo que seus 

resultados para a avaliação de voz não apresentaram alterações significativas. Contudo, em 

pacientes com neoplasias não-laríngeas, a disfonia se destaca quando a dose para a laringe 

excede 50 Gy (VILLARI; COUREY, 2015), explicando as pequenas alterações na voz 

apresentada pelo paciente 1 após 60 Gy de dose acumulada. 

As alterações agudas na região laríngea resultam do edema, necrose da mucosa e 

consequentemente da descamação epitelial. À medida que a fase aguda diminui, uma resposta 

fibroblástica se desenvolve, resultando em deposição em longo prazo de colágeno e fibrose. A 

formação da fibrose acarreta a redução da viscosidade tecidual, que amortece os padrões 

vibratórios naturais necessários à voz normal (VILLARI; COUREY, 2015). Na literatura, não 
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foram encontrados relatos que avaliassem a qualidade vocal do paciente durante o tratamento, 

e sim após. Portanto, não foi possível confrontar com os achados encontrados neste estudo. 

4.3.3 Disfunção na deglutição 

As análises de disfagia e odinofagia foram realizadas através de relatos dos próprios 

pacientes. Todavia, como estes dois efeitos colaterais estão interligados, os próprios pacientes 

atribuíram as mesmas gradações aos sintomas. Assim, neste estudo, os efeitos de disfagia e 

odinofagia foram estudados conjuntamente como “disfunção na deglutição” (Tabela 8). 

Tabela 8 - Avaliação da disfunção na deglutição apresentada pelos pacientes durante o tratamento. 

0- Ausente / Normal; 1 -Discreto/ leve; 2- Moderado; 3- Severo; NA- não avaliado 

Analisando a Tabela 8, constata-se que 6 dos 9 pacientes relataram níveis severos para 

a disfunção na deglutição, principalmente a partir dos 40 Gy de dose acumulada. No encontro 

realizado quando a dose de 60 Gy de tratamento foi atingida, alguns pacientes relataram 

melhora na disfunção, contudo, essa melhora pode ser atribuída à medicação prescrita pela 

equipe médica para minimizar os efeitos colaterais. 

Dentre os efeitos apresentados durante o tratamento, o de disfunção da deglutição foi o 

efeito colateral mais impactante e o que mais alterou a qualidade de vida desses pacientes. Em 

sete dos nove casos aqui estudados, se fez necessário o uso de medicamentos para o alívio da 

dor. De forma geral, o medicamento utilizado nesses casos foi o DIPROSPAN® (dipropionato 

de betametasona + fosfato dissódico de betametasona), que possui propriedades anti-

ANÁLISE DA DISFUNÇÃO DA DEGLUTIÇÃO 

PACIENTES 0 Gy 20 Gy 40 Gy 60Gy 

1 0 1 2 3 

2 0 1 1 1 

3 0 2 3 2 

4 0 0 0 NA 

5 0 0 3 2 

6 0 0 0 1 

7 0 2 3 3 

8 0 0 3 3 

9 0 3 3 3 
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inflamatórias, antialérgicas e antirreumáticas. Devido à dificuldade para se alimentar, gerada 

pela dor sentida durante a deglutição, a alimentação desses pacientes foi comprometida, dando-

se preferência a alimentos moles, pastosos ou líquidos.  

4.4 Relação entre a radiossensibilidade clínica e celular 

Nas Tabelas 9, 10 e 11 estão apresentadas as pontuações atribuídas a cada paciente em 

cada um dos momentos analisados (i.e., 20 Gy, 40 Gy e 60 Gy), sendo constituída pela soma 

do grau do efeito colateral manifestado pelo paciente em cada parâmetro avaliado (i.e., 

radiodermite, disfonia e disfunção na deglutição). 

O paciente 4 não foi incluído nesta avaliação, uma vez que a localização de seu tumor 

e, consequentemente, a área de tratamento, foram diferentes dos demais integrantes. Para este 

paciente, não houve repercussões para a região laríngea, e consequentemente, ele não 

apresentou alterações de voz e nem disfunção na deglutição.  

Tabela 9- Gradação dos efeitos colaterais para 20 Gy. 

PACIENTES Radiodermite Disfonia Disf. na Deglutição Pontuação 

1 1 0 1 2 

2 1 2 1 4 

3 1 1 2 4 

5 1 1 0 2 

6 1 3 0 4 

7 1 1 2 4 

8 1 3 0 6 

9 0 3 3 6 

 

  



54 

 

Tabela 10- Gradação dos efeitos colaterais para 40Gy. 

PACIENTES Radiodermite Disfonia Disf. na Deglutição Pontuação 

1 2 0 2 4 

2 1 1 1 3 

3 1 2 3 6 

5 2 3 3 8 

6 1 2 0 3 

7 1 3 3 7 

8 2 3 3 8 

9 2 3 3 8 

 

Tabela 11- Gradação dos efeitos colaterais para 60Gy. 

PACIENTES Radiodermite Disfonia Disf. na Deglutição Pontuação 

1 1 1 3 5 

2 2 0 1 3 

3 2 3 2 7 

5 NA NA 2 NA 

6 2 2 1 5 

7 2 3 3 8 

8 4 3 3 10 

9 3 3 3 9 

NA- Não Avaliado  

Na Figura 12, são apresentadas as frequências de MNs, em gráficos logarítmicos, nas 

diferentes doses testadas. As frequências de MN para 2,5 Gy e o controle, apresentam algumas 

variações entre os pacientes, porém essa variação fica mais evidente para a dose de 6 Gy. 
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 Figura 12 - Gráfico logarítmico com as frequências de MNs apresentada pelos pacientes nas doses 0; 2,5 e 6 

Gy. 
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Ao se comparar os achados das frequências de MN para 6 Gy (Figura 13) com a 

pontuação relacionada aos efeitos colaterais dos pacientes aos 40 Gy de dose acumulada 

(Tabela 10), constata-se que os pacientes 2 e 6 (pontuação de 3) apresentaram os menores 

efeitos colaterais. Esses mesmos pacientes apresentaram frequências de MN elevadas (>1), 

diferentemente dos demais que apresentaram pontuação ≥ 4, para frequências ≤ 1. 

Borgmann et.al. (2008) argumentam que a radiosensibilidade individual deveria ser 

avaliada em doses suficientemente altas para se obter uma discriminação sólida entre os 

pacientes '' sensíveis '','' normais '' e '' resistentes '' (BORGMANN et al., 2008). Os dados obtidos 

nesta pesquisa concordam com os achados relatados por Borgmann etal. (2008), uma vez que 

os resultados para 6 Gy apresentaram uma grande variação de frequência, em relação as outras 

doses analisadas. Ademais, a partir da relação observada entre os efeitos colaterais e a 

frequência de MN manifestados pelos pacientes foi possível a determinação de um limiar entre 

esses indivíduos, de forma a distinguir os pacientes quanto a sua radiossensibilidade. 

Ainda no trabalho de Borgmann et al., (2008), foram relatados índices mitóticos baixos 

para doses elevadas, assim como no presente trabalho, o qual encontrou um número reduzido 

de células binucleadas para a dose de 6 Gy. A redução do quantitativo celular é devido a alta 

dose aplicada, que leva a morte ou um retardo no ciclo celular de uma grande parcela das 

células, dessa forma, foi necessário rastrear as células binucleadas viáveis. 

Doses elevadas, além de aumentarem significativamente o índice de morte celular, 

promovem mais danos e, por conseguinte, maiores tentativas de reparo que levam mais tempo 

para entrarem no processo de mitose, ocasionando um retardo no ciclo celular. Com isso, é 

necessário a extensão do tempo de cultura para que as células entrem em mitose (DURANTE; 

FORMENTI, 2018; MÜLLER; RODE, 2002). Diante da constatação de um número de 

metáfases e de binucleadas bastante reduzido para a dose de 6 Gy, foi realizada uma avaliação 

sobre a influência do tempo de cultura no índice mitótico, cujos resultados encontrados foram 

apresentados no Apêndice G.  

Esse comportamento celular, pode justificar o porquê de indivíduos, com uma maior 

frequência de MN, apresentam um menor grau de efeito colateral. A catástrofe mitótica é um 

tipo de via de morte celular muito comum após a exposição a RIs. Esse tipo de via ocorre 

durante ou logo após mitoses defeituosas, mas também como uma via oncossupressiva, sendo 

caracterizada por alterações morfológicas, como: condensação nuclear incompleta, 

multinucleação e/ou micronucleação. Frequentemente, a catástrofe mitótica é seguida por 
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diferentes desfechos letais, como: necrose ou apoptose, esta última sendo a mais frequente 

(PHILCHENKOV, 2018) 

Ao dar preferência pela morte celular por apoptose, a catástrofe mitótica evita a morte 

por necrose, sendo esse um fator importante para minimizar os efeitos adversos mediados pela 

radiação. A necrose é caracterizada por alguns eventos, tais como: o arredondamento da célula 

e edema celular, granularidade citoplasmática aumentada, núcleos intactos, culminando em no 

derramamento de conteúdo intracelular no meio extracelular. As consequências do 

extravasamento do conteúdo celular é a estimulação do sistema inflamatório, levando, por 

conseguinte, o aparecimento de efeitos colaterais (PHILCHENKOV, 2018). 

Diante do exposto por Philchenkov (2018) e Durante & Formenti (2018), podemos 

inferir que pacientes com uma maior frequência de MN indicam que um maior quantitativo de 

células iniciou o processo de morte celular, quando comparado àqueles com frequências 

menores. Pacientes que apresentaram frequências mais baixas de MN podem evidenciar um 

retardo na resposta ao dano celular, o que pode levar a uma maior sinalização das células ao 

sistema de defesa, estimulando, portanto, processos inflamatórios. 

No estudo realizado por Ferreira (2012), foi avaliada a relação entre a sobrevivência 

celular e os efeitos colaterais em pacientes radioterápicos. Nesse estudo, pacientes com câncer 

de laringe, com taxa de sobrevivência celular acima de 70% apresentavam efeitos de moderados 

a graves nas disfunções laríngeas (FERREIRA, 2012). 

Os resultados apresentados por Ferreira (2012) podem justificar os achados desta 

pesquisa, uma vez que os indivíduos que apresentaram as menores frequências de MN, possuem 

células que podem se manter vivas por um tempo maior, ou seja, esses pacientes apresentam 

uma viabilidade celular mais alta. 

Vandevoorde et al.(2016) avaliou à radiossensibilidade celular em pacientes com câncer 

de mama para predição de efeitos colaterais tardios, por meio de quatro diferentes ensaios: 

apoptose, γ-H2AX, G0 MN e G2 MN. Os resultados apresentados por este autor, para os ensaios 

com apoptose, indicaram significativamente menos apoptose em indivíduos que apresentaram 

efeitos colaterais severos, em comparação com os que apresentaram efeitos mais brandos. Esses 

dados reafirmam os achados de Ferreira (2012), uma vez que, um menor quantitativo de 

apoptose implica em uma maior viabilidade celular. 
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A detecção de focos residuais de γ-H2AX, também realizada por Vandevoorde et 

al.(2016), é um método sensível para determinar o número de quebras na dupla fita de DNA 

(DSBs) residuais. É geralmente aceito que o desaparecimento desses focos é representativo de 

reparo de DSBs, enquanto a persistência dos focos indica reparo errôneo. Neste estudo, foi 

observado uma correlação positiva entre os níveis residuais de γ-H2AX após irradiação de 4 

Gy e toxicidade tardia do tecido normal, sendo mais expressivo para os casos com efeitos 

colaterais mais severos. 

Os dados obtidos pelo método de detecção de focos de γ-H2AX, complementam os 

achados apresentados pelo presente trabalho, uma vez que nesse estudo foram avaliados os 

efeitos agudos da radiação, enquanto o trabalho citado apresenta resultados para efeitos tardios, 

cerca de 3 meses após a finalização da RT. Ao se avaliar a resposta ao dano celular induzido 

por radiação para avaliar a radiossensibilidade, é observado em ambos os estudos, uma 

associação entre a radiossensibilidade e um reparo menos eficiente do DNA. 

Como no trabalho desenvolvido por Vandevoorde et al. (2016) foram avaliados efeitos 

tardios, a aplicação dessa metodologia para efeitos agudos poderia vir a apresentar resultados 

distorcidos, uma vez que na fase aguda as células podem ainda estar no processo de morte 

celular. Ao se basear no fato do γ-H2AX representar o número de quebras na dupla fita de DNA 

(DSBs) residuais e a persistência dos focos indicar reparo errôneo, a aplicação deste teste neste 

trabalho poderia vir a apresentar uma quantidade maior de γ-H2AX, neste período de avalição. 

Os trabalhos como os de Vandevoorde et al. (2016) e Beaton et al., (2013), que 

avaliaram a correlação entre a frequência de MN e os efeitos colaterais tardios em pacientes 

com câncer submetidos à radioterapia, mostram que um aumento na frequência MN está 

correlacionado com um maior grau de efeitos colaterais tardios (i.e. fibrose, atrofia, 

hiperpigmentação), que surgem aproximadamente por volta do 6 mês após o tratamento. Os 

resultados apresentados pelos trabalhos citados, referem-se aos efeitos tardios e não aos efeitos 

agudos, como no presente trabalho. Vale ressaltar que para a equipe médica, predizer os efeitos 

colaterais na fase aguda, impacta diretamente no curso do tratamento. 

Borgmann et al. (2002) avaliaram as reações clínicas de pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço submetidos a tratamento radioterápico e as comparou com a resposta de cada paciente 

ao reparo das DSBs por meio da técnica de aberrações cromossômicas. Apesar de não ter sido 

alvo deste trabalho, é interessante citar que Borgmann et al., (2002) procurou realizar uma 
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triagem genética entre os pacientes estudados, para que assim pudesse ser excluída a 

possibilidade de que as graves respostas clínicas estivessem relacionadas a genes de síndromes 

como a Ataxia Telangiectasia (AT) e Nijmegen Breakage, conhecidas por sua 

radiossensibilidade. Não foi encontrada nenhuma mutação nos genes ATM, ligase IV, NBS 1, 

RAD50 e MRE11 em nenhum dos pacientes analisados com efeitos colaterais severo, sendo 

concluído pelo autor que a heterozigosidade para AT não é a causa principal de reações clínicas 

graves. 

Ainda sobre o trabalho de Borgmann et al., (2002), o estudo com aberrações 

cromossômicas usando doses 0, 2, 4 e 6 Gy, apresentou uma melhor discriminação entre as 

amostras irradiadas com 6 Gy, bem como neste trabalho, cujo resultado é reafirmado por 

Borgmann et al. (2008). O número de dicêntricos encontrado não foi significativamente 

diferente para nenhum grupo de pacientes testados, contudo o quantitativo de fragmentos 

encontrado em pacientes com efeitos severos tardios é maior do que nos pacientes com efeitos 

brandos (BORGMANN et al., 2002). 

Diante do resultado apresentado por Borgmann et al. (2002) e a similaridades no 

processo de formação das aberrações cromossômicas e de MN, é possível presumir que os 

pacientes que expressaram uma quantidade maior de fragmentos, apresentem por conseguinte, 

uma maior frequência de MN, de forma que esses achados refutam os dados aprestados nesse 

trabalho. 

No geral, apesar dos resultados apresentados por este trabalho mostrarem uma 

correlação negativa moderada entre os efeitos colaterais agudos e a frequência de MN em 

pacientes com CCP, os achados representam a fase aguda e não a fase tardia, como os relatos 

de outros trabalhos na literatura. Vale destacar que as reações agudas se iniciam ainda durante 

o tratamento radioterápico. Isso porque mesmo com o intervalo entre as sessões, se as células 

não tiverem se recuperado completamente desde a primeira exposição, a dose necessária para 

produzir lesão na segunda exposição poderá ser menor. Diferentemente da fase tardia, que as 

células já não estão sobe efeito da radiação e estão no processo de restruturação do tecido 

(BROWN; RZUCIDLO, 2011). 

Neste trabalho não foi possível estabelecer uma correlação significativa entre os efeitos 

colaterais e as técnicas que visam entender a capacidade de reparo do DNA nas células 

irradiadas. Contudo, Beaton et al. (2013); Finnon et al.(2012); Padjas et al.(2012); Borgmann 
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et al. (2002); Borgmann et al. (2008), também não obtiveram correlação significativa na busca 

de ensaios que pudessem prever a radiossensibilidade individual.  

Apesar dos estudos na área de radiossensibilidade comumente apresentarem amostras 

reduzidas, é sugestivo a ampliação da amostra do presente estudo, para possibilitar uma 

investigação mais detalhada da variação interindividual em efeitos agudos. Futuros estudos com 

um quantitativo maior de participantes e uma ampliação na avaliação dos efeitos colaterais pós-

RT podem vir a caracterizar melhor a correlação entre os efeitos colaterais agudos e a 

frequência de MN. 

A possibilidade de prevenção ou minimização dos efeitos colaterais da RT reflete 

diretamente na qualidade de vida dos pacientes, de forma social, estética e nutricional, bem 

como dos seus familiares, de forma a justificar a continua busca por uma ferramenta preditiva 

dos efeitos colaterais agudos dos pacientes em tratamento radioterápico. 
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5 CONCLUSÃO 

 Com base na metodologia escolhida para esta pesquisa, não foi possível a análise de 

aberrações cromossômicas como uma ferramenta preditiva de radiossensibilidade 

individual em pacientes com CCP submetidos à radioterapia.  

 Nas amostras de sangue periférico irradiadas com 6 Gy, foi possível estabelecer um 

limiar a frequência de MN e os efeitos colaterais dos pacientes, em especial 

considerando as pontuações desses efeitos ao nível de uma dose acumulada de 40 Gy; 

 O teste de micronúcleos empregado nesta pesquisa mostrou-se adequado como 

ferramenta preditiva para a radiosensibilidade individual em portadores de CCP em 

tratamento radioterápico, a partir de amostras irradiadas com 6 Gy. Entretanto, a 

ampliação do quantitativo de amostra possa possibilitar uma investigação mais 

detalhada da variação interindividual em efeitos agudos. 

 

 

  



62 

 

REFERÊNCIAS 

ABRAHÃO, R. et al. The influence of smoking, age and stage at diagnosis on the survival 

after larynx, hypopharynx and oral cavity cancers in Europe: The ARCAGE study. 

International Journal of Cancer, v. 143, n. 1, p. 32–44, 2018.  

BAUMANN, M. Molecular Radio-Oncology. [s.l: s.n.]. v. 198 

BAUMANN, M. et al. Radiation oncology in the era of precision medicine. Nature Reviews 

Cancer, v. 16, n. 4, p. 234–249, 2016.  

BEATON, L. A. et al. Chromosome damage and cell proliferation rates in In vitro irradiated 

whole blood as markers of late radiation toxicity after radiation therapy to the prostate. 

International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, v. 85, n. 5, p. 1346–1352, 

2013.  

BERGONIÉ, J.; TRIBONDEAU, L. Interpretation of some results from radiotherapy and an 

attempt to determine a rational treatment technique. 1906. The Yale journal of biology and 

medicine, v. 76, n. 4, p. 181–182, 2003.  

BOLUS, N. E. Basic review of radiation biology and terminology. Journal of nuclear 

medicine technology, v. 45, n. 4, p. 259–264, 2017.  

BONNER, W. M. et al. γH2AX and cancer. Nature Reviews Cancer, v. 8, n. 12, p. 957–967, 

2008.  

BORGMANN, K. et al. Indicators of late normal tissue response after radiotherapy for head 

and neck cancer: Fibroblasts, lymphocytes, genetics, DNA repair, and chromosome 

aberrations. Radiotherapy and Oncology, v. 64, n. 2, p. 141–152, 2002.  

BORGMANN, K. et al. Genetic determination of chromosomal radiosensitivities in G0- and 

G2-phase human lymphocytes. Radiotherapy and Oncology, v. 83, n. 2, p. 196–202, 2007.  

BORGMANN, K. et al. Individual Radiosensitivity Measured With Lymphocytes May 

Predict the Risk of Acute Reaction After Radiotherapy. International Journal of Radiation 

Oncology Biology Physics, v. 71, n. 1, p. 256–264, 2008.  

BOURGIER, C. et al. Late side-effects after curative intent radiotherapy: Identification of 

hypersensitive patients for personalized strategy. Critical Reviews in 

Oncology/Hematology, v. 93, n. 3, p. 312–319, mar. 2015.  

BRAY, F. N. et al. Acute and Chronic Cutaneous Reactions to Ionizing Radiation Therapy. 

Dermatology and Therapy, v. 6, n. 2, p. 185–206, 1 jun. 2016.  

BRENGUES, M. et al. T lymphocytes to predict radiation-induced late effects in normal 

tissues. Expert Review of Molecular Diagnostics, v. 17, n. 2, p. 119–127, 2017.  

BRIERLEY, J. D.; GOSPODAROWICZ, M. K.; WITTEKIND, C. TNM Classification of 

Malignant Tumours. Eighth Edi ed. Oxford: Wiley Blackwell, 2017.  

BROWN, K. R.; RZUCIDLO, E. Acute and chronic radiation injury. Journal of Vascular 

Surgery, v. 53, n. 1, p. 15S-21S, jan. 2011.  



63 

 

CAVALCANTI, M. B. et al. Correlation between radiation dose and p53 protein expression 

levels in human lymphocytes. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 87, n. 3, p. 

1783–1790, 25 ago. 2015.  

CHUA, M. L. K.; ROTHKAMM, K. Biomarkers of radiation exposure: Can they predict 

normal tissue radiosensitivity? Clinical Oncology, v. 25, n. 10, p. 610–616, 2013.  

COX, J. D.; STETZ, J.; PAJAK, T. F. Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology 

Group (RTOG) and the European organization for research and treatment of cancer 

(EORTC). International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, v. 31, n. 5, p. 

1341–1346, mar. 1995.  

DE LA VEGA, J. M. et al. Management of interruptions to fractionated radiotherapy 

treatments: Four and a half years of experience. Physica Medica, v. 32, n. 12, p. 1551–1558, 

2016.  

DIKOMEY, E. et al. Why recent studies relating normal tissue response to individual 

radiosensitivity might have failed and how new studies should be performed. International 

Journal of Radiation Oncology Biology Physics, v. 56, n. 4, p. 1194–1200, 2003.  

DOMINA, E. A.; PHILCHENKOV, A.; DUBROVSKA, A. Individual Response to Ionizing 

Radiation and Personalized Radiotherapy. Critical ReviewsTM in Oncogenesis, v. 23, n. 1–2, 

p. 69–92, 2018.  

DURANTE, M.; FORMENTI, S. C. Radiation-Induced Chromosomal Aberrations and 

Immunotherapy: Micronuclei, Cytosolic DNA, and Interferon-Production Pathway. Frontiers 

in Oncology, v. 8, n. May, p. 192, 2018.  

FARAJI, F.; FAKHRY, C. Human Papillomavirus and Head and Neck Cancer. In: 

DURAND, M. L.; DESCHLER, D. G. (Eds.). . Infections of the Ears, Nose, Throat, and 

Sinuses. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 349–364.  

FENECH, M. et al. Molecular mechanisms of micronucleus, nucleoplasmic bridge and 

nuclear bud formation in mammalian and human cells. Mutagenesis, v. 26, n. 1, p. 125–132, 

2011.  

FENG, Y.; WANG, B.; WEN, S. Laser surgery versus radiotherapy for T1-T2N0 glottic 

cancer: A meta-analysis. Orl, v. 73, n. 6, p. 336–342, 2011.  

FERLAY, J. et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: 

International Agency for Research on Cancer.  

FERLAY, J. et al. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: 

GLOBOCAN sources and methods. International Journal of Cancer, p. ijc.31937, 6 dez. 

2018b.  

FERLAZZO, M. L.; BOURGUIGNON, M.; FORAY, N. Functional Assays for Individual 

Radiosensitivity: A Critical Review. Seminars in Radiation Oncology, v. 27, n. 4, p. 310–

315, 2017.  

FERREIRA, H. Viabilidade celular para prognóstico de efeitos colaterais em 

radioterapia de câncer de laringe. [s.l.] Universidade Federal de Pernambuco, 2012. 



64 

 

FINNON, P. et al. Correlation of in vitro lymphocyte radiosensitivity and gene expression 

with late normal tissue reactions following curative radiotherapy for breast cancer. 

Radiotherapy and Oncology, v. 105, n. 3, p. 329–336, 2012.  

FORAY, N.; BOURGUIGNON, M.; HAMADA, N. Individual response to ionizing radiation. 

Mutation Research - Reviews in Mutation Research, v. 770, p. 369–386, 2016.  

GALLUZZI, L. et al. Molecular mechanisms of cell death: recommendations of the 

Nomenclature Committee on Cell Death 2018. Cell Death & Differentiation, p. 486–541, 

2018.  

GLOVER, D.; HARMER, V. Radiotherapy-induced skin reactions. British Journal of 

Nursing, v. 23, n. 4, p. S28-39, 2014.  

GUTIONTOV, S. I. et al. Intensity-modulated radiotherapy for head and neck surgeons. 

Head & Neck, v. 38, n. S1, p. E2368–E2373, abr. 2016.  

HALL, E. J.; GIACCIA, A. J. Radiobiology for the Radiologist. [s.l: s.n.]. v. 7 Edition 

HOELLER, U. et al. Individual radiosensitivity measured with lymphocytes may be used to 

predict the risk of fibrosis after radiotherapy for breast cancer. Radiotherapy and Oncology, 

v. 69, n. 2, p. 137–144, 2003.  

HUANG, S. H.; O’SULLIVAN, B. Overview of the 8th Edition TNM Classification for Head 

and Neck Cancer. Current Treatment Options in Oncology, v. 18, n. 7, p. 40, 29 jul. 2017.  

HUBER, R. et al. Chromosomal radiosensitivity and acute radiation side effects after 

radiotherapy in tumour patients - a follow-up study. Radiation Oncology, v. 6, n. 1, p. 1–8, 

2011.  

HYMES, S. R.; STROM, E. A.; FIFE, C. Radiation dermatitis: Clinical presentation, 

pathophysiology, and treatment 2006. Journal of the American Academy of Dermatology, 

v. 54, n. 1, p. 28–46, jan. 2006.  

IACOVELLI, N. A. et al. Prevention and treatment of radiation-induced acute dermatitis in 

head and neck cancer patients: a systematic review. Future Oncology, v. 14, n. 3, p. 291–

305, fev. 2018.  

IAEA. Cytogenetic Dosimetry : Applications in Preparedness for and Response to Radiation 

Emergencies. Manual Series, p. 247, 2011.  

INCA. Estimativa 2018-Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: Coordenação de 

Prevenção e Vigilância., 2017.  

KAWAKITA, D.; MATSUO, K. Alcohol and head and neck cancer. Cancer and Metastasis 

Reviews, v. 36, n. 3, p. 425–434, 2017.  

KISURINA-EVGENIEVA, O. P.; SUTIAGINA, O. I.; ONISHCHENKO, G. E. Biogenesis of 

micronuclei. Biochemistry (Moscow), v. 81, n. 5, p. 453–464, 2016.  

LACOMBE, J. et al. Proteomic approaches to identify biomarkers predictive of radiotherapy 

outcomes. Expert Review of Proteomics, v. 10, n. 1, p. 33–42, 2013a.  



65 

 

LACOMBE, J. et al. Radiosensibilité individuelle: Les tests vont changer nos pratiques. 

Cancer/Radiotherapie, v. 17, n. 5–6, p. 337–343, 2013b.  

LIMA, S. DE; AMARAL, A.; FERNANDES, T. DE S. E. Use of C-banding for identifying 

radiation induced micronuclei. Biotechnic and Histochemistry, v. 92, n. 4, p. 283–287, 

2017.  

MAYOR, S. WHO priority list of medical devices for cancer management. The Lancet 

Oncology, v. 18, n. 7, p. 856, jul. 2017.  

MÜLLER, W.-U.; RODE, A. The micronucleus assay in human lymphocytes after high 

radiation doses (5–15 Gy). Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms 

of Mutagenesis, v. 502, n. 1–2, p. 47–51, maio 2002.  

MUNHOZ, T. N. et al. Tendências de consumo abusivo de álcool nas capitais brasileiras entre 

os anos de 2006 a 2013: análise das informações do VIGITEL. Cadernos de Saúde Pública, 

v. 33, n. 7, p. 1–11, 2017.  

NATIONAL CANCER INSTITUTE - NCI. Head and Neck Cancers. Disponível em: 

<https://www.cancer.gov/types/head-and-neck/head-neck-fact-sheet#r12>. Acesso em: 22 

jan. 2019.  

NETTO, G. J. Genomic Applications in Pathology. [s.l: s.n.].  

OBE, G. et al. Chromosomal aberrations: Formation, identification and distribution. 

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, v. 504, n. 

1–2, p. 17–36, 2002.  

PADJAS, A. et al. Comparative analysis of three functional predictive assays in lymphocytes 

of patients with breast and gynaecological cancer treated by radiotherapy. Journal of 

Contemporary Brachytherapy, v. 4, n. 4, p. 219–226, 2012.  

PARDO-REOYO, S.; ROIG-LOPEZ, J. L.; YANG, E. S. Potential biomarkers for 

radiosensitivity in head and neck cancers. Annals of Translational Medicine, v. 4, n. 24, p. 

524–524, dez. 2016.  

PHILCHENKOV, A. Radiation-Induced Cell Death: Signaling and Pharmacological 

Modulation. Critical ReviewsTM in Oncogenesis, v. 23, n. 1–2, p. 13–37, 2018.  

PINTO, M. M. P. D. L. et al. Current status of biodosimetry based on standard cytogenetic 

methods. Radiation and Environmental Biophysics, v. 49, n. 4, p. 567–581, 2010.  

PINTO, M. M. P. D. L.; AMARAL, A. D. J. Análise Citogenética na Investigação de 

Incidentes Radiológicos. NewsLab, v. 18, n. 105, 2011.  

PUJOL, M. et al. The use of caffeine to assess high dose exposures to ionising radiation by 

dicentric analysis. Radiation Protection Dosimetry, v. 149, n. 4, p. 392–398, 2012.  

REGHUNATHAN, S.; BRYSON, P. C. Components of Voice Evaluation. Otolaryngologic 

Clinics of North America, v. 52, n. 4, p. 589–595, 2019.  

RYAN, J. L. Ionizing radiation: The good, the bad, and the ugly. Journal of Investigative 



66 

 

Dermatology, v. 132, n. 3 PART 2, p. 985–993, 2012.  

SAWADA, N. O.; DIAS, A. M.; ZAGO, M. M. F. O efeito da radioterapia sobre a qualidade 

de vida dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Revista Brasileira de Cancerologia, 

v. 52, p. 323–329, 2006.  

SINGH, M. et al. Radiodermatitis: A Review of Our Current Understanding. American 

Journal of Clinical Dermatology, v. 17, n. 3, p. 277–292, 2016.  

SOURATI, A.; AMERI, A.; MALEKZADEH, M. Acute Side Effects of Radiation 

Therapy. Cham: Springer International Publishing, 2017a.  

SOURATI, A.; AMERI, A.; MALEKZADEH, M. Acute Side Effects of Radiation 

Therapy. Cham: Springer International Publishing, 2017b.  

STEUER, C. E. et al. An Update on Larynx Cancer. Ca-A Cancer Journal for Clinicians, v. 

67, n. 1, p. 32–50, jan. 2017.  

VANDEVOORDE, C. et al. In vitro cellular radiosensitivity in relationship to late normal 

tissue reactions in breast cancer patients: a multi-endpoint case-control study. International 

Journal of Radiation Biology, v. 92, n. 12, p. 823–836, 17 dez. 2016.  

VARTANIAN, J. G. et al. Brazilian–Portuguese validation of the University of Washington 

Quality of Life Questionnaire for patients with head and neck cancer. Head & Neck, v. 28, n. 

12, p. 1115–1121, dez. 2006.  

VILLARI, C. R.; COUREY, M. S. Management of Dysphonia After Radiation Therapy. 

Otolaryngologic Clinics of North America, v. 48, n. 4, p. 601–609, 2015.  



67 

 

 

 

ANEXO A - Carta de aprovação do Comitê de Ética 

 



68 

 

 

 

APÊNDICE A - Termo de consentimento livre esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERALDE PERNAMBUCO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS) 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa 

BIODOSIMETRIA PARA AVALIAÇÃO DA RADIOSSENSIBILIDADE DE 

PACIENTES COM CÂNCER, que está sob a responsabilidade do pesquisador: 

 AMANDA IUMATTI SANTOS FIRMO XAVIER, Biomédica, CRBM: nº08862, 

Endereço: Av. Historiador Jordão Emerenciano, 249, Iputinga / PE- Brasil,  

Telefone: (81) 9.9911-4820, e-mail: amandaiumatti@gmail.com.  

Também participam desta pesquisa os pesquisadores:  

 ADEMIR DE JESUS AMARAL, Telefone: (81) 2126-7985, e-mail: 

amaral@ufpe.br. 

 SIMEY DE SOUZA LEÃO PEREIRA MAGNATA, Telefone: (81) 9.8828-6674, 

e-mail: sfmagnata@terra.com.br  

 LUCIANO RODOLFO FERREIRA DE LUCENA; Telefone: (81) 98518-8934, 

e-mail: lrf.lucena@gmail.com 

 EDVANE BORGES DA SILVA; Telefone: (81) 99946-5120, e-mail: 

edvborges@yahoo.com 

 JONATHAN AZEVEDO MELO; Telefone: (81) 99147-8001, e-mail: 

jonathanradioterapia@gmail.com  

Todas as suas dúvidas podem ser esclarecidas com o responsável por esta pesquisa. 

Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização 

do estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está 

em duas vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.  

Você estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, 

não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

DESCRIÇÃO DA PESQUISA: 

O objetivo desse estudo é avaliar a radiossensibilidade (sensibilidade do 

organismo à radiação) individual a partir da quantificação de aberrações 

cromossômicas instáveis (mudanças na estrutura do cromossomo) produzidas por 

células irradiadas in vitro (fora do seu corpo). Tendo como alvo do estudo a 

identificação de pessoas que são sensíveis à radiação ionizante. 



69 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: 

Serão coletados 9ml de sangue (aproximadamente 2,5 colheres de chá) por punção 

de veia do braço. Essa amostra coletada será irradiada, in vitro, ou seja, fora do seu 

corpo. Logo, você não terá nenhum contato com a radiação ionizante. Após a 

irradiação, a sua amostra de sangue será levada ao laboratório e suas células serão 

cultivadas (tratadas para se manterem vivas fora do seu corpo) por um período. Após 

o período de cultivo suas células serão analisadas por meio de técnica conhecida por 

Citogénetica. 

Durante o seu tratamento radioterápico você será acompanhado por 2 meses, pela 

equipe de pesquisa em quatro momentos. Esses encontros ocorrerão 15, 30, 45 e 60 

dias após a sua primeira sessão da radioterapia. Nesses encontros será realizada uma 

entrevista a respeito do seu estado de saúde, podendo ocorrer a captura de fotos da 

região da cabeça e pescoço com finalidade de registro. 

Se você concordar, os pesquisadores responsáveis por esta pesquisa consultarão 

seus dados clínicos (sintomas relatados ao médico por você) e laboratoriais (exames 

realizados no laboratório) que se encontram no seu prontuário (Arquivo do hospital 

que possui dados pessoais e do seu estado de saúde). Os dados coletados no prontuário 

serão mantidos em sigilo e confidencialidade, assim como todos os registros de 

imagens adquiridos durante esta pesquisa, serão utilizadas apenas para os propósitos 

descritos neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Mesmo que estes dados 

sejam utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação científica, sua 

identidade permanecerá sempre em sigilo. 

RISCOS: 

Os riscos da coleta de sangue podem incluir dor, hematoma e desconforto 

temporário, com possibilidade rara de ocorrer desmaio ou infecções no local de 

punção. Se você tiver qualquer desconforto, informe imediatamente ao pesquisador do 

estudo ou com a equipe do estudo imediatamente. 

BENEFÍCIOS: 

Sua participação na pesquisa contribuirá para: 

  Identificar a radiossensibilidade individual nos pacientes durante o tratamento 

radioterápico; 

 Disponibilizar uma metodologia alternativa que auxilie no prognóstico dos 

efeitos colaterais em pacientes submetidos ao tratamento radioterápico; 

 Capacitar pesquisadores da UFPE na área de pesquisa de Radioproteção para o 

desenvolvimento de metodologias aplicadas na área de Dosimentria; 

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, 

a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua 

participação. 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  

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a 

aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, 
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comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas 

pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).  

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 – e-mail: 

cepccs@ufpe.br). 

___________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO 

(A) 

 

Eu, _____________________________________, CPF_________________, abaixo 

assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a 

oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador 

responsável, concordo em participar do estudo BIODOSIMETRIA PARA AVALIAÇÃO 

DA RADIOSSENSIBILIDADE DE PACIENTES COM CÂNCER,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 o meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade(ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento). 

Local e data: Recife, _______/________/________ 

 

Assinatura do participante: ___________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o 

aceite do voluntário em participar.(02 testemunhas não ligadas à equipe de 

pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Data:        /          / Data:        /          / 

Assinatura: Assinatura: 

 

Impressão digital 
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APÊNDICE B - Avaliação de efeitos colaterais (radiodermite) 

 

AVALIAÇÃO DE EFEITOS COLATERAIS 

 

PACIENTE: ___________________________________ 

RADIODERMITE 

1º Momento 

RTOG / GRAU: 

(  ) 1     (  )  2     (  ) 3     (  ) 4     (  ) 5 

Nota: 

______________________________________________________________________ 

2º Momento 

RTOG / GRAU: 

 (  ) 1     (  )  2     (  ) 3     (  ) 4     (  ) 5 

Nota: 

______________________________________________________________________ 

3º Momento 

RTOG / GRAU: 

 (  ) 1     (  )  2     (  ) 3     (  ) 4     (  ) 5 

Nota: 

______________________________________________________________________ 

4º Momento 

RTOG/ GRAU: 

 (  ) 1     (  )  2     (  ) 3     (  ) 4     (  ) 5 

Nota: 

______________________________________________________________________ 

 

5º Momento 

RTOG / GRAU: 

 (  ) 1     (  )  2     (  ) 3     (  ) 4     (  ) 5 

Nota: 

______________________________________________________________________ 

 

 

DATA: _____ / _____ / ________ 

 

RESPONSÁVEL: _________________________________________ 
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APÊNDICE C - Avaliação de efeitos colaterais (rouquidão) 

 

AVALIAÇÃO DE EFEITOS COLATERAIS 

 

ROUQUIDÃO 

 

PACIENTE: ________ 

DIAGNÓSTICO: ________ 

SEXO: ________ 

IDADE: ________ 

CIRURGIA: ________ 

1º Momento 

G (  )    R (  )     B (  )     A (  )    S (  )    I (   ) 

CAPE-V: ________________________________________________________ 

Nota: ____________________________________________________________ 

2º Momento 

G (  )    R (  )     B (  )     A (  )    S (  )    I (   ) 

CAPE-V: ________________________________________________________ 

Nota: ____________________________________________________________ 

3º Momento 

G (  )    R (  )     B (  )     A (  )    S (  )    I (   ) 

CAPE-V: ________________________________________________________ 

Nota: ____________________________________________________________ 

4º Momento 

G (  )    R (  )     B (  )     A  (  )    S (  )    I (   ) 

CAPE-V: ________________________________________________________ 

Nota: ____________________________________________________________ 

5º Momento 

G (  )    R (  )     B (  )     A (  )    S (  )    I (   ) 

CAPE-V: ________________________________________________________ 

Nota: ____________________________________________________________ 

 

DATA: _____ / ____ / ____       RESPONSÁVEL: _______________________ 
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APÊNDICE D - Ficha de acompanhamento do paciente 

 

DADOS DO PACIENTE 

 

NOME: 

______________________________________________________________________

_______ 

CPF: ______________________________Nº DO PRONTUÁRIO: 

______________________________ 

ENDEREÇO: 

______________________________________________________________________

___ 

BAIRRO: _____________________MUNICIPIO: __________________________ 

ESTADO: ________ 

TELEFONES:___________________________________________________________

_____________      

SEXO: (  ) MASCULINO (  ) FEMININO  IDADE: _____________ COR DE PELE: 

_______________ 

DIAGNÓSTICO: __________________________________ ESTADIAMENTO: 

__________________ 

LOCAL DE TRATAMENTO: 

___________________________________________________________ 

EQUIPAMENTO UTILIZADO: 

_________________________________________________________ 

MÉDICO RESPONSÁVEL: 

_____________________________________________________________ 

EQUIPAMENTO: 

_____________________________________________________________________ 

FUMANTE: 

(  ) SIM (  ) NÃO        

SE SIM, POR QUANTO TEMPO? _________  

HÁ QUANTO TEMPO DEIXOU DE FUMAR? __________ 
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FAZ USO DE BEBIDA ALCOOLICA? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

SE SIM, POR QUANTO TEMPO? ___________ 

HÁ QUANTO TEMPO DEIXOU DE BEBER? _________ 

FEZ USO DE ALGUM TRATAMENTO ANTERIOR COM RADIAÇÃO 

IONIZANTE? 

( ) SIM ( ) NÃO    

OBS: 

____________________________________________________________________ 

FEZ USO ANTERIORMENTE DE QUIMIOTERAPIA? 

( ) SIM ( ) NÃO    

OBS: 

____________________________________________________________________ 

REALIZOU ALGUMA CIRURGIA ANTERIORMENTE AO TRATAMENTO?  

( ) SIM ( ) NÃO           

OBS: _________________________________________________________________ 
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PARÂMETROS DE TRATAMENTO 

 

 

NOME:________________________________________________________________

______________ 

DOSE TOTAL: _______________ DOSE POR FRAÇÃO: ____________ Nº DE 

SESSÕES: _________ 

DATA DE INÍCIO: _____/______/_____    DATA DE TERMINO: 

_____/______/_____    

 HORA DAS SESSÕES: _______________     Nº DA SESSÃO: ___________________   

TOXICIDADES 

PELE 

GRAU: 

(  ) LEVE   (  ) MODERADO   (  ) SEVERO 

TEMPO DE RECUPERAÇÃO: _________________________________ 

ROUQUIDÃO 

GRAU: 

(  ) LEVE   (  ) MODERADO   (  ) SEVERO 

TEMPO DE RECUPERAÇÃO: _________________________________ 

DISFAGIA 

GRAU: 

(  ) LEVE   (  ) MODERADO   (  ) SEVERO 

ODINOFAGIA 

GRAU: 

(  ) LEVE    (  ) MODERADO   (  ) SEVERO 

FAZ USO DE ALGUM MEDICAMENTO TÓPICO? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 
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OBS: 

______________________________________________________________________

_____________ 

ALGUMA RECOMENDAÇÃO NUTRICIONAL ESPECIFICA? 

______________________________________________________________________

______________ 

         Registro de imagem                Gravação de voz                          

DATA: _____ / _____ / ________ 

RESPONSÁVEL: _________________________________________ 
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APÊNDICE E - Folha de contagem de aberrações cromossômicas 

 

LABORATÓRIO DE MODELAGEM E BIODOSIMETRIA 

APLICADA 

INDIVÍDUO:                         IDENTIFICAÇÃO DA LÂMINA: 

RESPONSÁVEL:                          MICROSCÓPIO:                      DATA: 

Lamina 

n° 
Céls 

Coordenada

s 
2n N Dic CrA Frag OBS. 

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

 11        

 12        

 13        

 14        

 15        

 16        

 17        

 18        

 19        

 20        

 21        

Total         

Dic - cromossomo dicêntricos; CrA- cromossomo em anel; Frag - fragmento 
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APÊNDICE F - Folha de contagem de micronúcleos 

 

LABORATÓRIO DE MODELAGEM E BIODOSIMETRIA 

APLICADA 

INDIVÍDUO:IDENTIFICAÇÃO DA LÂMINA: 

RESPONSÁVEL:MICROSCÓPIO:DATA: 

Lamina 

n° 
Céls BN Coordenadas MN OBSERVAÇÕES 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 18    

 19    

 20    

 21    

 22    

 23    

Total     

BN – Células binucleadas;MN- Micronúcleos; 
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APÊNDICE G - Prolongamento do tempo de cultura irradiada com altas doses para 

avaliar o aumento do índice mitótico 

1 MATERIAIS E MÉTODOS 

1.1  Amostragem 

Foram coletados 9 mL de sangue periférico venoso (SPV) de um voluntário sem 

doenças preexistes. Antes da coleta foi realizada prévia assepsia do local com álcool 

etílico a 70%. O SPV foi coletado em tubos a vácuo contendo anticoagulante heparina 

sódica. As amostras foram devidamente identificadas e divididas em 3 alíquotas de 3 mL 

cada. 

1.2  Irradiação das amostras in vitro 

As amostras de sangue foram irradiadas com doses 3 e 6 Gy de raios gama, a partir 

de uma fonte de Cobalto – 60 (Gammacell 220 da NARDION- Canadá), com taxa de 

dose de 2,8 kGy/h pertencente ao Departamento de energia Nuclear – DEN /UFPE. Uma 

das alíquotas não foi submetida a irradiação, servindo como controle para o experimento.  

Após a irradiação, as amostras foram acondicionadas em recipiente térmico e 

transportadas ao Laboratório de Modelagem e Biodosimetria Aplicada (LAMBDA), no 

Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco 

(DEN/UFPE), para processamento. 

1.3  Cultivo de linfócitos do sangue periférico  

Com base na metodologia recomendada pela (IAEA, 2011), amostras de sangue 

irradiadas e não irradiadas foram transportadas até o LAMBDA e submetidas a banho-

maria a 37°C por 2 horas para promover o reparo inicial do DNA. Em seguida, 0,4 mL 

de SPV foram transferidos para uma garrafa de cultura, contendo 4mL de meio 

RPMI1640 (Cultilab, Brasil), 0,5 mL de soro bovino fetal (Cultilab, Brasil), 0,1 mL 

fitohemaglutinina (Gibco, USA), 5 µL de Colcemid (0,01 µg/mL) (Sigma-Aldrich, UK), 

e 40 µL (30 µM) de BrdU (Bromodeoxiuridina) (Sigma-Aldrich,DE), este último tem 

como função de confirmação das metáfases em M1.  Em seguida, o material foi 

acondicionado em incubadora a 37°C, com 5% de CO, por 48, 52, 68 e 72h. 
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1.4  Fixação de células  

Ao término da incubação, as amostras foram transferidas para tubos cônicos, onde 

foram centrifugadas a 350 x g por 5 minutos, para a retirada do sobrenadante e 

ressuspensão do botão celular em Cloreto de Potássio (KCl a 0,57%) (Merck, DE), e 

colocada em banho-maria por 7 minutos, ocasionando um choque hipotônico. Após o 

choque hipotônico, as amostras foram centrifugadas novamente (350 x g por 5 minutos), 

o sobrenadante retirado e, desta vez, as células foram ressuspendidas em fixador, 

composto por ácido acético (Merck, DE) e metanol (Merck, DE) na proporção1:3. O 

fixador tem como função de fixação das células, como o nome já indica, evitando que 

essas sofram mudanças durante o processo levando a perda de informações. O processo 

de fixação foi repetido três vezes ou até a obtenção de um botão celular limpo. 

1.5  Confecção de lâminas  

Anteriormente à confecção das lâminas, estas passaram por uma lavagem adequada e 

foram acondicionadas em recipiente contendo etanol, a fim de retirar qualquer resíduo 

contido em sua superfície.  

Com as lâminas limpas, secas e devidamente identificadas, estas foram pré-aquecidas 

no vapor do banho-maria a 70°C, imediatamente após a formação de fina camada de água 

na superfície da lâmina, foi gotejado na lâmina a suspensão celular (aproximadamente 

50µL), obtida na etapa anterior, de preferência a uma pequena distância da superfície da 

lâmina. Em seguida a lâminas foram postas para secagem sobre placa metálica em banho-

maria a 70°C. 

1.6  Coloração fluorescente mais Giemsa (FPG) 

Após envelhecimento das lâminas, de no mínimo 24 horas e no máximo de 4 

meses, essas são submergidas em solução Hoescht 33258 (0,5 µg/mL) (Sigma-Aldrich, 

IL) por 20 minutos, ao fim, essas lâminas são lavadas com água destilada. Em seguida é 

adicionada 2 ou 3 gostas da mesma solução Hoescht 33258, cobrindo-as com lamínulas.  

 Em uma câmara escura, as laminas são dispostas sobre uma folha de papel 

alumínio e expostas a uma fonte de luz UV, por 20 minutos. Logo após as lamínulas são 

removidas e as lâminas lavadas brevemente com agua destiladas, e secas a temperatura 

ambiente (24°C), quando secas são coradas com GIEMSA 5% (Merck, DE). 
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1.7  Critérios para a determinação do índice mitótico 

 A determinação do índice mitótico seguiu as recomendações do manual da IAEA 

(2011). Para cada lâmina foram lidas 1000 células, das quais foram contabilizadas células 

mitóticas e células estimuladas (células blásticas com grandes núcleos) e excluído células 

com núcleos de polimorfonucleares, células não estimuladas (núcleos pequenos), células 

mortas ou em morte celular e micronúcleos, como apresentado na Figura 13. 

Figura 13 - Imagem representativa de um campo de lâmina típica de cultura de linfócitos. Os círculos em 

branco são núcleos contados como blastos, círculos vermelhos são núcleos que não são contados e os 

quadrados em verde as metáfases. 

 

Fonte: IAEA,2011 

 



83 

 

 

 

Após a contagem desses elementos é aplicada a equação abaixo para determinação 

do índice mitótico da cultura. 

(Nº Cél. mitóticas) x 100

Nº Cél. mitóticas + blastos
 

 

1.8  Critérios para a determinação da frequência de células em 1ª metáfase  

Para a determinação da frequência de células em 1ª metáfase (M1) foram seguidas 

as recomendações do manual da IAEA (2011). Ao adicionar o BrdU no início da cultura 

há a incorporação desse elemento pelas cadeias recém-sintetizadas na fase S do ciclo 

celular. Após uso da coloração por FPG (Coloração fluorescente mais Giemsa) e da 

exposição das laminas à luz ultravioleta (UV), as fitas com a presença do BrdU se 

desnaturam (IAEA, 2011). 

Sendo assim, quando a célula passa para segundo ciclo celular (M2), umas das 

cromátides apresentará o BrdU nas duas fitas do DNA e na outra o BrdU estará contido 

em apenas uma das fitas. Quando coradas por FPG verifica-se uma coloração 

distinguindo as cromátides que possuem o BrdU em ambas as fitas de DNA, sendo 

visualizado em microscópio óptico cromossomos com o efeito “arlequins”(Figura 14) 

(IAEA, 2011). 
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Figura 14 - Metáfase em M2 com a presença de cromossomos arlequins. 

Fonte: Autor 

Para a determinação da frequência de metáfases em M1 encontradas nos 

diferentes tempos de culturas, foi contabilizando o número total de metáfases encontradas 

e quantas dessas não apresentavam “cromossomos arlequins”, ou seja, em M1. 

 O percentual de metáfases em M1 foi determinado pela equação abaixo: 

(nº células em M1)x100

Total de metáfases
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Figura 15 é apresentado o índice mitótico obtido nos quatro tempos de cultura 

(48, 52, 68, 72h) e nas doses de 3 e 6 Gy, e controle. 

Figura 15 - Índice mitótico obtido para as doses de 0, 3 e 6 Gy em quatro durações diferentes de 

incubação (48, 52, 68 e 72 horas). 

 

 

Segundo a IAEA, 2011 convencionalmente, as culturas são incubadas por 48 

horas, embora possa haver variações entre laboratórios de 46 a 52 horas. O tempo 

determinado como ideal deve ser definido pelos próprios laboratórios, se adequando à sua 

rotina de pesquisas, produzindo bons rendimentos de metáfases em M1 (IAEA, 2011).  

Ao se analisar a Figura 14, é perceptível o crescimento expressivo do índice 

mitótico no decorrer dos tempos, principalmente em 68 e 72h. Para as doses controles e 

de 3 Gy identificou-se uma tendência, a partir das 52h de incubação, a tornarem-se 

equilibradas. Para dose 6 Gy, o índice mitótico cresce cerca de 8 vezes em relação à 

incubação por 48h, usada como referência.  

 

Os resultados apresentados por Pujolet. al. (2012) mostraram que culturas de 60 

horas apresentavam um índice mitótico cinco vezes maior quando comparados a culturas 

de 48h de incubação, corroborando com os achados em nosso trabalho. Contudo, o 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

48 h 52 h 68 h 72 h

ÍNDICE MITÓTICO

0 Gy 3 Gy 6 Gy



86 

 

 

 

trabalho de  Pujol et al., 2012 também mostrou que a adição de cafeína nas culturas pode 

vir a apresentar resultados bem mais expressivos para culturas de 48h, quando 

comparados aos achados nas culturas de 60h sem tratamento com cafeína. 

Na citogenética é importante que as metáfases analisadas estejam em M1, isso 

garante que não haja perda de informações. Na Figura 16 são apresentados os resultados 

referentes à frequência de metáfases em primeira divisão (M1) para os diferentes tempos 

e doses testadas. 

Figura 16 - Frequência de metáfases em primeira divisão (em %) obtida para as doses de 0, 3 e 6 Gy em 

quatro durações diferentes de incubação (48, 52, 68 e 72 horas), com o Colcemid adicionado no início da 

cultura. 

 

 

A Figura 15 exibe uma queda significante no percentual de metáfases em M1, a 

partir das 68h de incubação. Quando confrontamos os dados apresentados nas Figuras 14 

e 15, para as amostras controles e para a dose de 3 Gy, percebeu-se que apesar de 

apresentar um aumento significativo do índice mitótico em 68 e 72h, apenas 30 a 40% 

são de metáfases em M1.  

A adição de Colcemid deveria parar as células em M1. Como isso não ocorreu, as 

células prosseguiram com o ciclo celular, o que reduziu a quantidade de metáfases em 

M1 nos tempos de 68 e 72h. Como há perda de informação em metáfases que 

ultrapassaram M1, os tempos de 68 e 72h se tornam inadequados, para doses controles e 

irradiadas a 2,5 Gy. 
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Entretanto os tempos de 68 e 72h se mostraram bastantes promissores para doses 

mais elevadas, como a de 6 Gy. Apesar das metáfases encontradas em M1 

corresponderem cerca de 60 %, esse valor ainda se apresenta mais elevado quando 

comparados aos resultados de índice mitótico às 48 h, onde apenas 0.6% das células se 

apresentaram viáveis.  

Esses dados confirmam a hipótese de que um maior tempo de cultura contribui 

para uma melhor obtenção de células em casos de doses altas. Todavia, como 

aproximadamente 30% das metáfases não estavam em M1, na dose de 6 Gy, o uso de 

técnicas como a de FPG para confirmar se a metáfase se encontra em M1 se faz 

necessária, para que não ocorram falsos resultados. 

O emprego das alterações de metodologia sugerido se mostra interessante para o 

desenvolvimento de futuros projetos com radiossensibilidade ou que venham a realizar 

estudos com altas doses de radiação em cultura celular, solucionando assim a limitação 

apresentada neste trabalho.  

Como vimos, a análise de micronúcleos apresentou uma melhor distinção entre 

os indivíduos avaliados. Entretanto, assim como o teste de AC, houve um quantitativo 

celular baixo para a dose de 6 Gy. 

Como o processo de formação dos MNs são similares ao de formação das 

aberrações cromossômica, originando-se da quebra da dupla cadeia de DNA. A geração 

de fragmentos acêntricos e dicêntricos, que são comumente visualizados na metáfase, 

poderão ser vistos na forma de micronúcleos na telófase. Diante da semelhança entre as 

duas técnicas, levantou-se a hipótese de que a extensão do tempo de cultura para o ensaio 

de micronúcleo poderá apresentar um aumento do quantitativo celular. 

  



88 

 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 A extensão do tempo de culturas, de 48h para 72 h, se mostrou favorável 

para o aumento do índice mitótico para amostras irradiadas com 6 Gy. 

 

 O prolongamento do tempo de cultura para as técnicas de AC e de MN 

podem abrir um leque de possibilidades para estudos posteriores para altas 

doses, possibilitando resultados mais sensíveis e precisos. 


