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RESUMO 

 

Devido às variadas atividades antropogénicas, o ser humano está continuamente 

exposto a desreguladores endócrinos em todas as fases da sua vida, desde o seu 

desenvolvimento intrauterino até à velhice, podendo esta situação conduzir a diversos 

problemas na saúde. Os efeitos desta exposição em períodos de maior vulnerabilidade 

como a gravidez podem ser particularmente nefastos pelo que o objetivo deste estudo 

foi avaliar a influência da exposição ocupacional materna a EDC durante a gravidez nos 

níveis de dano genético, avaliado pelo ensaio do cometa, apresentados nas crianças 

aos 10 anos de idade.   

A amostra utilizada para este estudo englobou um total de 701 crianças de 10 anos 

incluídas no projeto Geração 21 - Nascer e Crescer no início do Milénio. A exposição in 

utero da criança foi estimada através da aplicação de uma matriz de exposição 

ocupacional a EDC o que permitiu a categorização em crianças não expostas (n=415), 

provavelmente expostas (n=120) e muito provavelmente expostas in utero (n=78). Os 

níveis de dano genético primário foram avaliados pela versão alcalina do teste do 

cometa e os níveis de dano oxidativo pela sua versão enzimática, através da incubação 

com a enzima de reparação FPG de forma a detetar purinas oxidadas. 

Os resultados obtidos indicam uma tendência crescente no dano genético primário com 

a probabilidade de exposição, ainda que apenas o grupo exposto in utero a PAH tenha 

revelado um aumento estatisticamente significativo. Através da versão enzimática, os 

níveis médios de dano oxidativo observados revelaram uma global tendência 

decrescente, estatisticamente significativa, com a probabilidade de exposição in utero a 

EDC.  

Assim, os resultados obtidos neste estudo, reforçam a importância da redução da 

exposição ocupacional a EDC durante a gravidez. No entanto, o trabalho aqui descrito 

conta com algumas limitações metodológicas sendo necessários novos estudos com 

outros biomarcadores de efeito e estratégias de análise da exposição que confirmem os 

resultados aqui obtidos. 

 

Palavras chave: exposição in utero; desreguladores endócrinos; dano no DNA; ensaio 

do cometa; matriz de exposição ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

Due to several anthropogenic activities, the human being is continually exposed to 

endocrine disrupters at all stages of life, from intrauterine development to elderly leading 

to several health problems. The effects of this exposure in periods of greater vulnerability 

such as pregnancy can be particularly harmful, and therefore the aim of this study was 

to evaluate the influence of maternal occupational exposure to EDC during pregnancy 

on the levels of genetic damage assessed by the comet assay in children at 10 years of 

age. 

The sample used for this study encompassed a total of 701 children with 10 - years - old 

included in the Generation 21 cohort. The in utero exposure of the child was estimated 

through the application of an occupational exposure matrix to EDC, which allowed 

categorization in unexposed children (n = 415), probably exposed (n = 120) and most 

likely exposed in utero (n = 78). The levels of primary genetic damage were evaluated 

by the alkaline version of the comet assay and the levels of oxidative damage by its 

enzymatic version, through the incubation with the repair enzyme FPG in order to detect 

oxidized purines. 

Results obtained indicate an increasing trend in primary genetic damage with the 

probability of exposure, although only those exposed in utero to PAH showed a 

statistically significant increase. Using the enzymatic version, the average levels of 

oxidative damage revealed a statistically significant decreasing overall trend with the 

probability of exposure in utero to EDC. 

Thus, the results obtained in this study reinforce the importance of reducing occupational 

exposure to EDC during pregnancy. However, the work here described presents some 

methodological limitations and therefore new studies with other biomarkers of effect and 

strategies of exposure analysis are necessary to confirm the results presented herein. 

 

Keywords: exposure in utero; endocrine disrupters; DNA damage; comet assay; 

occupational exposure matrix. 
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Atualmente, a elevada produção e utilização generalizada de xenobióticos nas mais 

variadas atividades reflete-se na contínua exposição dos seres humanos a estes 

compostos o que pode conduzir a problemas de saúde em determinados contextos.  

A exposição a desreguladores endócrinos (EDC, do inglês Endocrine Disruptor 

Chemical), principalmente os de origem sintética, tem vindo a ser associada a diferentes 

efeitos na saúde humana entre os quais se destacam os efeitos no sistema reprodutor. 

Em determinadas fases do desenvolvimento, nomeadamente in utero, os efeitos destas 

exposições podem ser particularmente relevantes uma vez que, embora o feto se 

encontre protegido pela barreira placentária, parte da concentração do tóxico a que a 

mãe é exposta chega até este ainda que, em alguns casos, em concentrações diminutas 

(Lee et al., 2008) e eventualmente variáveis consoante o peso molecular da substância 

em questão (L. X. Li et al., 2013). A exposição in utero a EDC poderá assim alterar a 

programação celular e o normal desenvolvimento de tecidos humanos de forma 

permanente eventualmente através interação do desregulador endócrino com proteínas 

nucleares associadas à regulação e/ou transcrição de genes (Roy, Colerangle, & Singh, 

1998). Esta interação poderá resultar em erros de replicação e/ou reparação do material 

genético que se poderão manter ao longo da vida.  

Tendo em consideração que muitos destes compostos foram já classificados como 

genotóxicos, a avaliação do dano genético, resultante da exposição transplacentária a 

desreguladores endócrinos, é de grande importância uma vez que estas alterações 

poderem induzir problemas no desenvolvimento, teratogénese ou cancro no início da 

vida bem como em problemas que se poderão manifestar durante a vida pós-natal 

(Alvarado-Hernandez et al., 2013). Contudo os mecanismos moleculares exatos da 

genotoxicidade destas substâncias ainda não são claros podendo resultar de interações 

diretas ou indiretas com o material genético (Ren, Atyah, Chen, & Zhou, 2017).  

Assim, o objetivo deste trabalho é, através do ensaio do cometa, avaliar a influência da 

exposição ocupacional materna a EDC durante a gravidez nos níveis de dano genético 

apresentados em crianças de 10 anos.   

Os resultados obtidos neste estudo para além de produzirem evidência científica sobre 

potenciais efeitos no desenvolvimento decorrentes da exposição a EDC, poderão ainda 

contribuir para o planeamento de estratégias de intervenção em saúde. Relativamente 

ao impacto na saúde pública, o conhecimento dos efeitos nocivos sobre a saúde da 

criança em desenvolvimento constitui uma razão convincente para promover a 

diminuição da exposição a estes compostos durante a gravidez.   
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Ao longo deste trabalho apresentar-se-á uma revisão da literatura, com a sistematização 

da informação encontrada na literatura científica, seguida dos objetivos, materiais e 

métodos aplicados para o desenvolvimento do trabalho e os resultados obtidos através 

da análise estatística dos dados. Por fim, discutir-se-ão os resultados e hipóteses que 

poderão ser exploradas no futuro. 
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1. A desregulação endócrina 

 

1.1. Sistema endócrino e a desregulação endócrina 

O sistema endócrino é formado por um conjunto de tecidos e órgãos que interagem 

entre si e com o resto do corpo através de sinalizações mediadas por hormonas (Kabir, 

Rahman, & Rahman, 2015). Uma hormona é uma molécula produzida por uma glândula 

endócrina, na resposta a um estímulo, que circula ao longo da corrente sanguínea para 

desempenhar a sua função em células e tecidos-alvo pela sua ligação a recetores 

hormonais específicos, de constituição proteica (WHO & UNEP, 2013), originando uma 

variedade de efeitos como, por exemplo, a ativação e desativação de enzimas, alteração 

na permeabilidade de membranas celulares, estimulação de mitose, alteração dos 

processos secretores e modificação na conformação de proteínas (Johnstone, Hendry, 

Farley, & McLafferty, 2014). Seguidamente, todas as hormonas são eventualmente 

inativadas por enzimas no fígado, rins, sangue e células-alvo e removidas do plasma 

por processos metabólicos, sendo depois excretadas (Guyton, Hall, & Guyton, 2006).  

As glândulas endócrinas incluem as glândulas pineal, hipotálamo e hipófise (cérebro), 

glândula da tiróide e paratiróides (faringe), glândula timo, glândulas adrenais e 

suprarrenais (rins) e as gónadas (ovários e testículos), encontrando-se assim presentes 

em diversos órgãos (Koeppen, 2009). 

As hormonas naturais podem ser agrupadas de acordo com a sua estrutura química, 

nomeadamente em polipéptidos, aminas, eicosanóides (como a norepinefrina, 

epinefrina e dopamina) e esteróides (como hormonas do córtex adrenal, tiróide, 

androgénios produzidos nos testículos e estrogénios produzidos pelos ovários) 

(Johnstone et al., 2014; Koeppen, 2009). 

O sistema endócrino é responsável pelo controlo de um grande número de processos 

biológicos, como a reprodução, a manutenção do desenvolvimento e diferenciação 

celular (que conduz à formação de tecidos e órgãos), o controlo da resposta a estímulos 

externos e pela manutenção da homeostase e dos processos digestivos e circulatórios, 

resultantes da interação com o sistema nervoso, estando estes dois sistemas 

conectados através do hipotálamo (Johnstone et al., 2014). 

Existem cerca de 800 substâncias químicas (WHO & UNEP, 2013), muitas delas 

presentes no nosso quotidiano, suspeitas de interferir com o sistema endócrino e causar 

desequilíbrios na biossíntese, metabolismo e ação de hormonas resultando em 

descontrolos homeostáticos com consequências na saúde humana (Maqbool, 

Mostafalou, Bahadar, & Abdollahi, 2016). 
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Em 2002, o “International Programme on Chemical Safety” da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), definiu desregulador endócrino como uma substância ou mistura, externa 

ao organismo, capaz de alterar o normal funcionamento do sistema endócrino e 

provocar efeitos nefastos na saúde do indivíduo exposto, bem como na sua 

descendência (WHO & UNEP, 2013).  

A interação entre estes compostos e o sistema endócrino pode ocorrer através de 

mecanismos de ação diretos por imitação de hormonas naturais, como os estrogénios, 

androgénios e hormonas da tiróide (mecanismo agonista) (Kabir et al., 2015) ou por 

bloqueio da ligação das hormonas aos seus recetores naturais (mecanismo antagonista) 

e mecanismos indiretos, pela interferência com proteínas específicas na regulação 

hormonal (Warembourg et al., 2016).  

A ligação de um EDC a um recetor hormonal leva a uma mudança na conformação 

deste recetor que passa a atuar como fator de transcrição, através da sua interação com 

co-ativadores, co-repressores e com sequências de DNA, podendo ser associada a 

disparidades funcionais e, consequentemente, a diferenças na regulação da expressão 

genética (De Coster & van Larebeke, 2012).  

Embora muitas substâncias tenham já sido classificadas como desreguladores 

endócrinos, este é um grupo bastante heterogéneo por incluir desde produtos químicos 

naturais encontrados na alimentação humana e animal a produtos químicos sintéticos e 

agentes farmacêuticos (Kabir et al., 2015). Esta elevada diversidade de substâncias, 

sem similaridade estrutural aparente além da pequena massa molecular (<1000 

Daltons), pode dificultar a previsão do mecanismo de ação de um determinado 

composto no sistema endócrino (Diamanti-Kandarakis et al., 2009).  

 

1.2. Principais grupos de desreguladores endócrinos 

Como já acima mencionado, são muitos os compostos químicos capazes de interferir 

com o normal funcionamento do sistema endócrino humano. Estes podem ser 

agrupados de acordo com a sua estrutura, aplicação, origem, ocorrência, mecanismos 

de ação e efeitos na saúde (Kiyama & Wada-Kiyama, 2015).  

Relativamente à origem, os desreguladores endócrinos podem ser classificados como 

naturais e sintéticos (Kabir et al., 2015). As substâncias naturais são na sua maioria 

fitoestrogénios ou estrogénios naturais enquanto as substâncias sintéticas incluem uma 

lista crescente de compostos químicos industriais.  
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1.2.1 Desreguladores endócrinos de origem natural 

Os fitoestrogénios, também designados de estrogénios naturais, são substâncias 

químicas naturalmente presentes em plantas, e em produtos derivados de soja, que 

podem atuar como desreguladores endócrinos (Sharara, Seifer, & Flaws, 1998). Nos 

últimos anos, os esforços para implementar hábitos alimentares mais saudáveis 

resultaram num aumento no consumo de produtos naturais e, portanto, no aumento da 

ingestão de fitoestrogénios (Diamanti-Kandarakis et al., 2009).  

A genisteína é um dos principais fitoestrogénios caracterizado por possuir uma ampla 

gama de ações biológicas em recetores hormonais esteróides, como agonista e 

antagonista de estrogénio (Dang, Audinot, Papapoulos, Boutin, & Lowik, 2003).  

 

1.2.2 Desreguladores endócrinos de origem sintética 

De acordo com Brouwers, van Tongeren, Hirst, Bretveld, and Roeleveld (2009), os EDC 

de origem sintética podem ser classificados em dez grupos químicos que contribuem 

significativamente para a carga corporal do indivíduo em contexto ocupacional, 

nomeadamente: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), compostos orgânicos 

policlorados, pesticidas, ftalatos, solventes orgânicos, compostos alquil-fenólicos, 

bisfenol A (BPA), retardantes de chama bromados (BFR), metais e um grupo adicional 

que inclui misturas. Estes grupos de substâncias químicas podem ainda ser divididas 

em sub-grupos e/ou compostos tal como apresentado na tabela 2 da publicação de Birks 

et al. (2016).  

 

• Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos 

Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH, do inglês Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons) são uma família de compostos orgânicos constituídos por dois ou mais 

anéis aromáticos ligados através de átomos de carbono e hidrogénio (World Health 

Organization, 2017). No ambiente, podem ser encontrados no ar, na água e no solo e 

ocorrem geralmente sob a forma de misturas complexas de centenas de produtos 

químicos, muitos dos quais com propriedades biológicas desconhecidas (Mumtaz, 

George, Gold, Cibulas, & DeRosa, 1996). Devido à sua natureza semi-volátil, os PAH 

podem evaporar e sofrer sublimação, transformar-se em gás ou em partículas, 

dependendo do peso molecular, o que lhes confere uma ampla mobilidade no meio 

ambiente (W. Li et al., 2014).  
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Estas substâncias formam-se essencialmente durante a combustão incompleta de 

material orgânico proveniente de fontes naturais (como fogos florestais com origem em 

causas naturais e erupções vulcânicas) e antropogénicas (nomeadamente durante a 

pirólise de petróleo, gás e carvão), sendo esta última a principal responsável pela 

emissão destes compostos para o meio ambiente (World Health Organization & 

Regional Office for Europe Copenhagen, 2000). Podem também ser encontrados na 

maioria das tintas de impressão e, consequentemente, em impressões (Unuvar & 

Buyukgebiz, 2012). 

Estes compostos interferem com o sistema endócrino através da ação agonista sobre 

recetores de estrogénio, conduzindo à indução transcricional de genes estrogénicos 

alvo (Bila & Dezotti, 2007). 

 

• Compostos Orgânicos Policlorados 

Os compostos orgânicos policlorados são um grupo de compostos orgânicos 

persistentes dos quais os Bifenilos Policlorados (PCB, do inglês Polychlorinated 

biphenyls) se destacam como um dos principais subgrupos.  

Os PCB são uma classe de compostos aromáticos sintéticos, quimicamente 

constituídos por dois a três anéis aromáticos interligados, que têm como principais 

características a sua persistência e o facto de serem lipofílicos (Chana, Concejero, de 

Frutos, Gonzalez, & Herradon, 2002).  

Durante décadas, as suas principais utilizações foram em óleos de corte, lubrificantes e 

como isoladores elétricos até serem banidos no final da década de 1970 devido à 

contaminação ambiental generalizada, incluindo em edifícios e escolas, que conduzia a 

diversos efeitos na saúde (Herrick, McClean, Meeker, Baxter, & Weymouth, 2004). No 

entanto, e como resultado do seu uso extensivo e persistência ambiental, os PCB são 

ainda hoje contaminantes ambientais relevantes.  

Existem cerca de 209 possíveis substituições diferentes de cloro dentro da estrutura de 

bifenil do PCB, resultando em diferentes moléculas com diferentes propriedades 

estruturais, funcionais e toxicológicas (Diamanti-Kandarakis et al., 2009).   

Muitos PCB apresentam mecanismos de ação agonistas e antagonistas nos recetores 

hormonais de androgénio e estrogénio (Kester et al., 2000), através da estimulação ou 

inibição da actividade androgénica e estrogénica e, embora esta última seja ainda 

contestada, há evidências de que os PCB inibem a atividade da enzima sulfotransferase 

no fígado, levando a um aumento do estrogénio biodisponível no organismo (Kester et 
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al., 2002). Estes compostos também podem afetar os recetores da tiróide (Anwer, 

Chaurasia, & Khan, 2016). 

 

• Pesticidas 

Os pesticidas são uma classe de biocidas frequentemente utilizados na agricultura e 

jardins domésticos, desenvolvidos para o combate de diversas pragas animais e 

vegetais (Dang et al., 2003). De acordo com o estudo de Mnif et al. (2011) este grupo 

acolhe inúmeros compostos químicos, entre eles 105 desreguladores endócrinos como 

a atrazina, o cloropirifos e a vinclozolina, sendo o maior grupo de substâncias 

classificadas como desreguladores endócrinos (Bila & Dezotti, 2007).    

Estas substâncias podem ser classificadas de acordo com a sua composição química, 

sendo assim, categorizadas em quatro grupos principais: organoclorados, 

organofosforados, carbamatos e piretróides (Faniband, Lindh, & Jonsson, 2014).  

Devido ao seu impacto negativo na saúde e desenvolvimento humano, resultante da 

sua interação com os recetores da tiróide (Anwer et al., 2016), de estrogénio e de 

androgénio (Casals-Casas & Desvergne, 2011), vários pesticidas, como por exemplo o 

organoclorado diclorodifenil-tricloroetano (DDT), muito utilizado em todo o mundo 

durante as décadas de 50 e 60, foram já banidos em muitos países (Diamanti-

Kandarakis et al., 2009). Contudo, embora a produção deste e outros pesticidas se 

tenha finalizado, os seus subprodutos permanecem ainda ativos no meio ambiente, 

podendo desencadear efeitos nocivos na saúde humana (Mnif et al., 2011). De notar 

que, mesmo após a restrição da aplicação de determinados pesticidas, muitos dos 

atualmente comercializados continuam a apresentar mecanismos de desregulação 

endócrina (Kabir et al., 2015).   

A nível ocupacional, a principal via de exposição a estes compostos é através do 

contacto dérmico, sendo também significativa a exposição por inalação (Bolognesi & 

Holland, 2016). 

 

• Ftalatos 

Os diésteres do ácido 1,2-benzenodicarboxílico (ácido ftálico), vulgarmente designados 

ftalatos, são um grupo de produtos químicos sintéticos amplamente utilizados em 

aplicações industriais (Diamanti-Kandarakis et al., 2009). São principalmente utilizados 

como plastificantes no fabrico de plástico de vinil flexível que, por sua vez, é usado como 

revestimento em produtos de consumo (revestimentos de paredes, aplicações de 
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contacto com alimentos e dispositivos médicos) (Heudorf, Mersch-Sundermann, & 

Angerer, 2007; Jimenez-Diaz et al., 2015). São também utilizados como solventes em 

produtos de cuidado pessoal (como perfumes, loções e cosméticos), em lacas, vernizes 

e alguns produtos farmacêuticos (Erkekoglu & Kocer-Gumusel, 2014).  

A exposição ocupacional a estes compostos ocorre principalmente por inalação e 

contacto dérmico (Petrovicova et al., 2016) e, uma vez absorvidos, podem interferir com 

o sistema endócrino através da sua ligação com recetores glucocorticoides (Casals-

Casas & Desvergne, 2011), recetores de estrogénio e de androgénio (Anwer et al., 

2016). 

 

• Solventes Orgânicos 

Os solventes orgânicos são compostos orgânicos voláteis encontrados em áreas 

urbanizadas e incluem solventes clorados, hidrocarbonetos de petróleo e 

hidrocarbonetos oxigenados (Faniband et al., 2014). Os éteres etileno de glicol, tolueno, 

xileno e estireno são exemplos de solventes desreguladores endócrinos largamente 

utilizados na indústria de tintas, adesivos, resinas e plásticos (Faniband et al., 2014).  

A vasta utilização destas substâncias químicas em ambiente ocupacional leva à 

consequente exposição do ser humano por inalação e absorção dérmica (Lynge, Anttila, 

& Hemminki, 1997). 

Diversos estudos referiram já o potencial disruptor endócrino destas substâncias, 

existindo, contudo, algumas lacunas no conhecimento no que diz respeito ao seu 

mecanismo de ação; ainda assim, alguns estudos relacionam os efeitos provocados no 

sistema endócrino com a ligação destes compostos aos recetores de estrogénio (Kumar, 

2004). 

 

• Compostos Alquil-fenólicos 

Os compostos alquil-fenólicos são substâncias químicas persistentes resultantes da 

alquilação de compostos fenólicos (Majumdar, Juntunen, Sivendran, Bharti, & Sloan, 

2006). 

Estes compostos são largamente utilizados no fabrico industrial de plásticos, tintas, 

pesticidas, lubrificantes, emulsionantes, produtos de uso pessoal e alguns detergentes 

industriais e domésticos (Bila & Dezotti, 2007). Assim, a exposição ocupacional a estes 
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compostos  pode ocorrer através de inalação ou contacto dérmico durante a sua 

produção ou manipulação (Martin-Bustamante et al., 2017). 

Estas substâncias apresentam atividade androgénica e estrogénica (Casals-Casas & 

Desvergne, 2011), interferindo com o normal funcionamento do sistema endócrino. A 

toxicidade estrogénica depende do comprimento da cadeia do sub-grupo em causa, 

sendo esta maior em compostos de cadeia curta (Majumdar et al., 2006). 

 

• Bisfenol A 

O bisfenol A (BPA) é um monómero sintético, do grupo dos alquifenóis, vulgarmente 

utilizado na produção de plásticos de policarbonato, em resinas epóxi que embalam 

latas de alimentos e em selantes dentários (Rubin, 2011), sendo por isso um dos 

compostos sintéticos de maior produção mundial (Rochester, 2013).  

A ampla utilização do BPA em diversas industrias conduz à exposição ocupacional dos 

trabalhadores através de inalação e contacto dérmico deste composto ou dos seus 

derivados (Tsai, 2006). 

Este composto exerce a sua ação endócrina por ligação a recetores esteróides (tiróide, 

estrogénio e androgénio) e glucocurticóides (Casals-Casas & Desvergne, 2011). A sua 

ligação a recetores de estrogénio altera a expressão genética por ativação ou repressão, 

tendo assim duplo mecanismo de ação, por exercer ação agonista ou antagonista, 

dependendo do tecido alvo (Santangeli et al., 2016). 

 

• Retardadores de Chama Bromados 

Os retardadores de chama bromados (BFR, do inglês Brominated Flame Retardants) 

são compostos de organobromina utilizados como aditivos numa variedade de têxteis, 

termoplásticos, aparelhos elétricos, materiais de construção e veículos devido às suas 

propriedades ignífuga eficazes (Kabir et al., 2015). Os produtos ignífugos contêm éteres 

difenílicos polibromados (PBDE), bifenilos polibromados e tetrabromobisfenol A, que 

são conhecidos como persistentes e bioacumuláveis (Faniband et al., 2014). 

Os PBDE constituem aproximadamente 25% de todos os retardadores de chama, sendo 

comercialmente produzidos como pentaBDE, octaBDE e decaBDE (Dang et al., 2003). 

Em 2003 foi proibida a produção e uso de pentaBDE e octaBDE devido às suas 

características perigosas.  
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Por norma, os retardantes de chama bromados são utilizados como aditivos, não 

estando ligados quimicamente às superfícies onde são aplicados, tendendo a lixiviar 

(Faniband et al., 2014). 

Estes compostos podem interferir com o normal funcionamento do sistema endócrino 

através da sua ligação com recetores hormonais esteróides, nomeadamente os 

recetores de estrogénio e da tiróide (Casals-Casas & Desvergne, 2011). 

 

• Metais 

Os metais são um grupo de grande importância biológica que se encontram distribuídos 

ao longo da crosta terrestre, sendo também encontrados frequentemente no ar e na 

água como resultado da erosão do solo pelos agentes naturais e pela ocorrência de 

fenómenos catastróficos como erupções vulcânicas (Annangi, Bonassi, Marcos, & 

Hernandez, 2016). 

Muitos metais, como o ferro, o níquel e o crómio são considerados minerais essenciais 

para o ser humano, por representarem um papel fundamental para o correto 

funcionamento de vários processos bioquímicos e fisiológicos (Sears, Kerr, & Bray, 

2012). Contudo, metais como o arsénio e o cádmio, demonstraram já serem prejudiciais 

para o Homem, e interferir com o sistema endócrino humano (Fraga, 2005) por 

apresentarem propriedades estrogénicas (De Coster & van Larebeke, 2012).  

 

• Misturas 

Na escolha dos EDC mais relevantes para a exposição ocupacional, Brouwers et al. 

(2009) estabeleceu um grupo de misturas no qual incluiu compostos sem relação entre 

si nem com os grupos descritos anteriormente, nomeadamente as benzofenonas, 

parabenos e silofaxanos. 

As benzofenonas são um grupo de compostos frequentemente usados em plásticos e 

como filtros ultravioleta em diversos cosméticos (Fernandez et al., 2016) 

Os Parabenos são amplamente utilizados como conservantes antimicrobianos num 

grande número de produtos de cuidado pessoal e, por demonstrarem baixa toxicidade 

aguda, são também adicionados ao processamento de alimentos e bebidas (Fernandez 

et al., 2016; Myridakis et al., 2015), podendo ainda ocorrer naturalmente em alimentos, 

vinhos e plantas (Myridakis et al., 2015).  
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Os siloxanos são aditivos amplamente utilizados em produtos industriais, 

nomeadamente em combustíveis, detergentes, tintas, adesivos e em cosméticos e 

produtos de uso pessoal (Muir & Howard, 2006). São ainda utilizados como 

intermediários para a produção de polímeros de silicone, sendo assim classificados 

como potenciais poluentes prioritários na Europa (D.-G. Wang, Norwood, Alaee, Byer, 

& Brimble, 2013). 

Por induzirem mecanismos agonistas no recetor hormonal de estrogénio e mecanismos 

antagonistas no recetor de androgénio, estes 3 grupos de substâncias foram 

classificados como potenciais EDC, após entrarem no organismo, em ambiente 

ocupacional, por inalação ou contacto dérmico (Brouwers et al., 2009; Fernandez et al., 

2016). 
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2. Efeitos na saúde dos desreguladores endócrinos 

 

A exposição do ser humano a desreguladores endócrinos, ainda que a baixas doses, 

pode resultar em efeitos prejudiciais nos diferentes órgãos e mecanismos do sistema 

endócrino pela sua capacidade de induzir respostas, normalmente desencadeadas por 

hormonas naturais (Mallozzi, Bordi, Garo, & Caserta, 2016). 

Os primeiros efeitos nocivos relacionados com os EDC foram descritos em pilotos de 

aviação que pulverizavam campos agrícolas com o pesticida DDT, e diziam respeito a 

reduzidas contagens esperma que, eventualmente, conduziam à infertilidade (Anwer et 

al., 2016). Desde aí, inúmeros estudos tentaram associar a exposição a desreguladores 

endócrinos com problemas de saúde que até então não tinham origem conhecida.  

Na idade adulta, o ser humano está exposto a diversos desreguladores endócrinos quer 

no contexto ambiental quer profissional, muitos dos quais associados a efeitos adversos 

na saúde (De Coster & van Larebeke, 2012) tais como o risco de disfunção sexual, 

função imunológica alterada (Robinson & Miller, 2015), risco aumentado de diabetes 

tipo 2, incidência de doença cardiovascular, alterações de função hepática, obesidade 

e  mudanças nos níveis hormonais da tiróide (Casals-Casas & Desvergne, 2011; 

Jimenez-Diaz et al., 2015).  

Os efeitos da exposição a EDC, especialmente a pesticidas organoclorados, foram 

também associados a distúrbios neurológicos, diferentes tipos de cancro, 

especificamente leucemia, linfoma não-Hodgkin, estômago, mama, testículo e próstata, 

bem como a neurotoxicidade relacionada a doenças de Parkinson ou Alzheimer 

(Alvarado-Hernandez et al., 2013). Contudo, a maioria dos estudos não conseguiu 

avaliar corretamente a exposição (Alvarado-Hernandez et al., 2013). 

Em mulheres, a exposição a alguns EDC pode também conduzir a puberdade precoce, 

anormal ciclo menstrual, subfertilidade, subfecundidade, endometriose, menopausa 

precoce, insuficiência ovariana e infertilidade (Sharara et al., 1998).   

No sexo masculino, a exposição a estes compostos pode estar relacionada com a 

diminuição da líbido normal, redução da qualidade do sémen e alteração da 

espermatogénese que podem conduzir a problemas de infertilidade (Mnif et al., 2011). 

Alguns estudos têm também associado a exposição a desreguladores endócrinos com 

o aumento dos níveis de danos no DNA, desenvolvidos através de alterações cinéticas 

do ciclo celular que levam à inibição de enzimas de reparação (Roy et al., 1998). Outros 
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estudos relacionaram também este efeito com a ocorrência de stress oxidativo com 

origem na exposição a EDC (Maqbool et al., 2016).  

Várias substâncias foram já associadas ao aumento dos níveis de dano genético, 

nomeadamente, o BPA (Iso, Watanabe, Iwamoto, Shimamoto, & Furuichi, 2006), ftalatos 

(X. Li, Yin, & Zhao, 2017; Preston, Skare, & Aardema, 2010), pesticidas (Alvarado-

Hernandez et al., 2013; Carbajal-Lopez, Gomez-Arroyo, Villalobos-Pietrini, Calderon-

Segura, & Martinez-Arroyo, 2016), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (Leon-Mejia 

et al., 2011; Rohr et al., 2013), metais (Abrahim et al., 2011; Leon-Mejia et al., 2011) e 

solventes orgânicos (Teixeira et al., 2010; Zhu et al., 2000).  

Mais recentemente, novas pesquisas procuraram relacionar a exposição materna a 

produtos de ação endócrina com efeitos adversos em crianças, como consequência da 

exposição in utero do feto e do recém-nascido através da amamentação (Mallozzi et al., 

2016). 

Exposições durante períodos críticos do desenvolvimento, em particular durante o 

desenvolvimento intrauterino e o período pós natal, podem reprogramar 

permanentemente respostas fisiológicas normais, aumentando a suscetibilidade a 

doenças noutras fases da vida (WHO & UNEP, 2013).  

A gravidez é um momento de extrema vulnerabilidade a efeitos nefastos na saúde da 

criança em desenvolvimento, que se podem tornar permanentes, devido ao seu 

metabolismo e vias de excreção ainda muito imaturas (Mallozzi et al., 2016). 

Durante o desenvolvimento intrauterino, a criança encontra-se protegida pela barreira 

placentária que, embora apresente alguns mecanismos de metabolização de 

xenobióticos, não é um obstáculo suficientemente eficaz para muitos produtos químicos, 

incluindo desreguladores endócrinos, que foram já detetados no sangue do cordão 

umbilical (Perlroth & Castelo Branco, 2017) e mecónio (Unuvar & Buyukgebiz, 2012). 

Deste modo, a exposição materna a desreguladores endócrinos pode refletir-se em 

efeitos negativos na saúde, alguns dos quais apenas observados em idade adulta 

(Warembourg et al., 2016). 

A exposição a EDC no início de gravidez pode aumentar o risco de aborto espontâneo, 

alterar a duração da gestação e interferir com os níveis normais da hormona tiróide, 

essencial para o desenvolvimento fetal (Jimenez-Diaz et al., 2015).  

A glândula da tiróide é uma das principais glândulas do sistema endócrino e é essencial 

para o desenvolvimento de órgãos fetais como o cérebro, neurónios e coração (Mallozzi 

et al., 2016). Durante a gravidez, a função da tiróide materna é reforçada para satisfazer 

as necessidades da mãe e do feto em desenvolvimento já que glândula tiróide fetal 
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apenas atinge o seu estado de maturação no final da gestação. Desta forma, 

insuficiência tiróidiana materna durante a gestação tem sido associada a efeitos 

adversos na saúde e desenvolvimento neurológico da descendência (Horton et al., 

2015). 

Compostos como os PCB, BPA, PBDE, ftalatos e pesticidas são apontados como 

capazes de induzir uma disfunção nesta importante glândula e que conduzem a efeitos 

nefastos no desenvolvimento fetal (De Coster & van Larebeke, 2012; Unuvar & 

Buyukgebiz, 2012).  

Estes problemas no desenvolvimento intrauterino da criança são induzidos através de 

mecanismos de ação que interferem com o normal funcionamento de hormonas 

esteróides como a tiróide, o estrogénio e o androgénio que podem conduzir à alteração 

da esteroidogénese do ovário, indução de inflamação intrauterina, e perturbação das 

funções da placenta (Mallozzi et al., 2016).  

Variados efeitos no desenvolvimento fetal e da criança como resultado da exposição in 

utero a desreguladores endócrinos são de seguida descritos e incluem efeitos nos 

sistemas endócrino, nervoso, reprodutor e imunitário, alterações no crescimento fetal 

e efeitos genéticos.  

 

• Efeitos no Sistema Endócrino 

Tal como acima referido, o sistema endócrino é responsável pelo controlo de um grande 

número de processos biológicos, interferindo com a regulação de diferentes órgãos e 

sistemas (Cianfarani & Soder, 2016). 

A exposição transplacentária da criança a desreguladores endócrinos está associada 

com o desenvolvimento da síndrome metabólica (De Coster & van Larebeke, 2012) que 

se traduz no aumento significativo do peso corporal pós-natal, que pode resultar em 

obesidade infantil, como consequência da interferência dos EDC com a lipogénese, 

metabolismo lipídico e armazenamento de gordura fetal (Agay-Shay et al., 2015).  

A diminuição do metabolismo da glicose, que conduz a défices de insulina, adipolectina 

e leptina no corpo, que podem resultar em diabetes tipo II, está também associada à 

exposição transplacentária a EDC (Agay-Shay et al., 2015).  

Outras anomalias ligadas a esta exposição estão relacionadas com outros órgãos 

coordenados pelo sistema endócrino como alteração da função hepática, (Birks et al., 

2016), desenvolvimento de problemas cardiovasculares (como defeito ventricular 
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perimembranoso do septo) (C. Wang et al., 2015) e malformações ósseas (Jimenez-

Diaz et al., 2015). 

Assim, a exposição durante o desenvolvimento a compostos como o BPA, ftalatos, 

pesticidas e PCB podem alterar o normal crescimento individual e aumentar o risco de 

obesidade, diabetes tipo II e outros distúrbios mais tarde na vida (Ashley-Martin et al., 

2014).  

 

• Efeitos no Sistema Nervoso 

Durante a gravidez, a barreira hematoencefálica da criança não está ainda 

desenvolvida, motivo pela qual o sistema nervoso se apresenta extremamente sensível 

a neurotoxinas (Unuvar & Buyukgebiz, 2012). Hormonas naturais, nomeadamente os 

androgénios, desempenham um papel de grande importância durante o 

desenvolvimento cerebral e, por essa razão, alterações na carga hormonal neste 

período, desencadeadas por mecanismos de ação diretos de desreguladores 

endócrinos, podem conduzir a perturbações no normal desenvolvimento neurológico da 

criança (Mallozzi et al., 2016).  

Exposições durante a gravidez a desreguladores endócrinos, nomeadamente ao DDT 

foram já relacionadas com alterações a longo prazo no comportamento da criança, 

incluindo défices na aprendizagem, atenção, memória (Mallozzi et al., 2016) e na 

alteração de comportamentos sócio-sexuais (Bell, Thompson, Rodriguez, & Gore, 

2016), bem como na manifestação de depressão e ansiedade (Jimenez-Diaz et al., 

2015).  

A exposição a ftalatos é particularmente importante por estes atuarem através da 

ativação de recetores que modulam a expressão de genes alvo e a adipogénese no 

controlo e homeostase de lípidos críticos para o desenvolvimento do cérebro (Mallozzi 

et al., 2016). A exposição a pesticidas organoclorados leva à depleção de neurónios 

dopaminérgicos que mais tarde conduz à manifestação da doença de Parkinson 

(Mallozzi et al., 2016). Outros compostos químicos como o BPA, metais pesados (como 

o mercúrio e o chumbo) (Perlroth & Castelo Branco, 2017) PCB, retardantes de chama 

bromados (Casals-Casas & Desvergne, 2011), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(Schoeters et al., 2011) e solventes orgânicos (Kumar, 2004) são também relacionados 

com distúrbios neste sistema.  
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O risco de perturbações no sistema nervoso permanece após o nascimento, sendo a 

possível exposição através de leite materno contaminado por EDC durante o período de 

amamentação da criança, particularmente relevante (WHO & UNEP, 2013).  

 

• Efeitos no Sistema Reprodutor Feminino 

A fertilidade em mulheres sexualmente maduras depende, principalmente, do conjunto 

inicial de folículos primordiais, e na manutenção de folículos saudáveis, garantindo 

assim que um número adequado atinja a fase antral (folículos bem desenvolvidos, 

prontos a ser fecundados) (Patel, Zhou, Rattan, & Flaws, 2015).  

A exposição materna a desreguladores endócrinos esteróides pode afetar as primeiras 

fases da oogénese no ovário fetal, provocando alterações da meiose dessas células, 

que podem eventualmente conduzir à produção de anomalias cromossómicas 

(aneuploidias) em ovos e embriões gerados pela mulher anteriormente exposta in utero. 

Distúrbios endócrinos durante a prófase da oogénese podem também aumentar a 

incidência de oócitos com folículos múltiplos, comprometendo assim a fertilidade futura 

(Mallozzi et al., 2016). 

Outros dos problemas do sistema reprodutor feminino associados com a exposição in 

utero a EDC são a ocorrência de puberdade precoce e tardia, lesões pré – cancerosas 

que podem conduzir ao desenvolvimento de cancro da mama (Unuvar & Buyukgebiz, 

2012) e adenocarcinomas uterinos, endometriose (Santangeli et al., 2016), síndrome do 

ovário policístico (Hewlett, Chow, Aschengrau, & Mahalingaiah, 2016) e ruturas na 

função ovárica que conduzem a perturbações no ciclo menstrual e a gravidez 

prolongada (Unuvar & Buyukgebiz, 2012). 

Os ftalatos e o BPA são os compostos mais comumente associados a estas desordens 

e interferem com a sinalização hormonal através da alteração da disponibilidade de 

hormonas estrogénicas nos ovários, afetando a ligação e a atividade da hormona ao 

nível do recetor (Mallozzi et al., 2016). Também associados a estes efeitos estão os 

PCB, solventes orgânicos e alguns pesticidas (Kumar, 2004). 

 

• Efeitos no Sistema Reprodutor Masculino 

O desenvolvimento do sistema reprodutor masculino é regulado por diversas hormonas 

essenciais do sistema hipotálamo-hipófise-gonadal do feto (Anwer et al., 2016), 

produzidos pelo testículo, nomeadamente androgénios como a testosterona e o 
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estradiol, essenciais para o desenvolvimento e diferenciação do fenótipo masculino (De 

Coster & van Larebeke, 2012). 

A exposição transplacentária a EDC pode reduzir a capacidade das células de Leydig 

fetais produzirem androgénios, desencadeando a formação de anomalias congénitas, 

como o criptorquidismo e hipospádias (Anwer et al., 2016), distância ano-genital 

reduzida e diminuição do comprimento do pénis (Casals-Casas & Desvergne, 2011). 

Outras consequências associadas a esta exposição são a redução do número de 

espermatozoides (Bonde et al., 2016), indução de dano genético em espermatozoides 

(Mallozzi et al., 2016) e o aumento da incidência de cancro do testículo e da próstata 

(De Coster & van Larebeke, 2012). Todos estes fatores contribuem para a diminuição 

da fertilidade masculina. 

Estes efeitos foram mais frequentemente relacionados com a exposição materna a 

pesticidas organoclorados e PCB (Bonde et al., 2016), sendo também usualmente 

associados ao BPA, ftalatos e retardantes de chama bromados (Casals-Casas & 

Desvergne, 2011), solventes orgânicos (Kumar, 2004) e alguns metais pesados (De 

Coster & van Larebeke, 2012).  

 

• Efeitos no Sistema Imunitário 

Alguns EDC são capazes de alterar o desenvolvimento e maturação das células do 

sistema imunitário durante o desenvolvimento fetal, de tal forma que os principais 

mecanismos de defesa poderão ficar comprometidos, nomeadamente a imunidade 

inata, provocando assim alterações na forma como os leucócitos contactam com 

antigénios, conduzindo a mudanças críticas na resposta imune que podem levar à 

redução da capacidade do organismo combater infeções (Mallozzi et al., 2016) e 

aumentar o risco do desenvolvimento de manifestações alérgicas mais tarde na vida 

(Nakajima, Goldblum, & Midoro-Horiuti, 2012; Robinson & Miller, 2015). 

Assim, a exposição durante o desenvolvimento a compostos como PAH (Schoeters et 

al., 2011), ftalatos, pesticidas, PCB (Robinson & Miller, 2015) e BPA, podem alterar o 

funcionamento do sistema imunitário através de mecanismos de ação direta sobre 

recetores de estrogénio e androgénio (Nakajima et al., 2012) 

 

• Efeitos no Crescimento Fetal 

A exposição materna a vários desreguladores endócrinos pode influenciar 

negativamente os padrões de crescimento fetal como o peso ao nascimento, 
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comprimento da criança e o perímetro cefálico, cujas medições apresentam valores 

abaixo do normal (Birks et al., 2016; Unuvar & Buyukgebiz, 2012). 

Os principais compostos químicos que afetam negativamente estas medições, em 

especial o baixo peso e comprimento no nascimento, são os PAH, alguns pesticidas, 

ftalatos, compostos aromáticos policíclicos, retardantes de chama ou metais (Birks et 

al., 2016; Snijder et al., 2012). 

 

• Efeitos Genéticos 

Alguns mecanismos envolvidos na rutura do sistema endócrino estão relacionados com 

a capacidade de determinados EDC provocarem alterações epigenéticas, 

nomeadamente metilação do DNA e modificações de histonas, alterando assim a 

expressão genética em células nucleares do hipotálamo (De Coster & van Larebeke, 

2012).   

Relativamente ao dano genético, existe ainda um número muito reduzido de estudos 

publicados entre a exposição transplacentária a desreguladores endócrinos e os 

possíveis danos no DNA. Em 2013, um estudo de coorte com várias populações 

expostas a metais pesados (Caserta, Graziano, Lo Monte, Bordi, & Moscarini, 2013) e 

um estudo efetuado numa população de uma área rural onde a agricultura era a principal 

atividade económica (Alvarado-Hernandez et al., 2013), observaram um aumento do 

dano genético no sangue do cordão umbilical de crianças expostas in utero a metais e 

pesticidas, ainda que sem significado estatístico.  
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3. Exposição aos desreguladores endócrinos 

  

Embora seja objeto deste estudo a exposição ocupacional a EDC, é de notar que o ser 

humano está continuamente exposto a diversos desreguladores endócrinos ao longo da 

sua vida através da ingestão de água e alimentos, inalação de ar e poeiras ou pelo 

contato com solo contaminado (exposição cutânea) provenientes de variadas fontes de 

origem ambiental (Jimenez-Diaz et al., 2015).  

Resíduos provenientes de indústrias farmacêuticas e hospitalares são também uma 

importante fonte de exposição a desreguladores endócrinos por conterem hormonas 

naturais e sintéticas que interferem com recetores de estrogénio e androgénio (Kabir et 

al., 2015).  

Assim, as diferentes fontes de exposição no meio ambiente a estas substâncias podem 

ser provenientes de diferentes atividades que contaminam o meio ambiente através da 

lixiviação de produtos químicos para o solo e água.   

Um exemplo são os pesticidas que podem ser utilizados na manutenção de flores e 

plantas ornamentais, na pulverização agrícola de campos desportivos e espaços de 

lazer ou para o controlo de pragas e ervas daninhas em ambiente doméstico ou 

profissional (Kabir et al., 2015). 

Na avaliação da exposição, o tempo é um fator de grande importância pois o momento 

em que se iniciou a exposição a um desregulador endócrino bem como o tempo total da 

exposição são cruciais para identificar a latência e a dose da substância acumulada. 

(Ribeiro & Wünsch Filho, 2004) 

 

3.1 Exposição ambiental  

As exposições ambientais resultam essencialmente do contacto com desreguladores 

endócrinos presentes em matrizes ambientais, como o ar, poeiras, água e alimentos.  

A quantidade e o tipo de desreguladores endócrinos presentes no ambiente varia 

amplamente de acordo com atividades regionais ou globais, dado que, consoante a 

dimensão e o tipo de população (urbana ou campestre), existem diferentes níveis de 

contaminação do ar, água e solo por metais pesados, pesticidas e restantes classes 

de compostos voláteis (Ferguson, Penney, & Solo-Gabriele, 2017).  
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De acordo com o estudo realizado por Bila and Dezotti (2007), cerca de 90% da 

exposição da população em geral aos desreguladores endócrinos ocorre através da 

ingestão de água e alimentos contaminados, maioritariamente por pesticidas e BPA. 

Alimentos como a carne, peixe, ovos e derivados de leite são eventualmente 

contaminados por EDC, por estes deterem propriedades lipofílicas, e frutas e vegetais 

estão frequentemente contaminados com doses residuais de pesticidas (Bila & Dezotti, 

2007). A água potável é essencialmente contaminada devido à lixiviação de EDC como 

pesticidas, ftalatos e BPA resultantes de uso doméstico e industrial. 

Outras exposições não ocupacionais ocorrem como resultado do uso de produtos de 

cuidado pessoal, como produtos para o banho, maquilhagem, cremes e produtos para 

o cabelo, normalmente contaminados com compostos alquil-fenólicos e ftalatos (Bila & 

Dezotti, 2007). 

Vários estudos concluíram também que o ar e poeiras de residências habitacionais 

estão frequentemente contaminados por diversas substâncias como ftalatos, PAH, 

compostos alquil-fenólicos e respetivos metabolitos, pesticidas e retardadores de chama 

bromados (Rudel, Camann, Spengler, Korn, & Brody, 2003). 

 

3.2 Exposição ocupacional 

Em 2005, um estudo populacional demonstrou que indivíduos que desempenham 

ocupações específicas podem estar expostos a níveis mais elevados de alguns 

desreguladores endócrinos comparativamente à população em geral, através da análise  

de amostras de ar e biológicas (Arbuckle, 2010).  

A tabela 1 apresenta profissões com níveis de exposição mais elevados a determinados 

grupos de desreguladores endócrinos.  
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Tabela 1. Correspondência entre os principais grupos químicos e os grupos profissionais com 
maior exposição. 

Grupo Químico Grupos profissionais com exposição  

PAH 
Funcionários de reprografias (Tarnow et al., 2016) 
Assistentes médicos, motoristas e empregados de mesa 
(Snijder et al., 2012) 

Compostos Orgânicos 
Policlorados 

Eletricistas (Van Tongeren, 2002) 

Pesticidas 
Trabalhadores Rurais 
(Agricultores, jardineiros) (Van Tongeren, 2002) 

Ftalatos 

Trabalhadores da indústria plastificante 
Pintores 
Eletricistas 
Cabeleireiros e esteticistas 
Funcionários de reprografias 
Fabricantes de mobiliário (Snijder et al., 2012) 

Solventes Orgânicos 
Trabalhadores do fabrico sintético de borracha, resinas, 
poliésteres e plásticos (Teixeira et al., 2010) 

BPA 
Trabalhadores da indústria plastificante 
Odontólogos/dentistas (Van Tongeren, 2002) 

Compostos Alquil fenólicos 

Agricultores 
Pintores 
Técnicos de Laboratório 
Operadores têxteis 
Empregados de limpeza (Van Tongeren, 2002) 

BFR Operadores têxteis (Snijder et al., 2012) 

Metais pesados 

Odontólogos/dentistas 
Forças Armadas 
Operadores de gasolineiras 
Ourives e joalheiros (Van Tongeren, 2002) 
Trabalhadores do vidro, cerâmica e porcelana 
Trabalhadores de soldagem 
Operadores de máquinas (Snijder et al., 2012) 

Outras Misturas 
Cabeleireiros 
Trabalhadores da indústria plastificante (Brouwers et al., 
2009) 

 

Os efeitos resultantes da exposição a estas substâncias (já descritos nas secções 

anteriores) dependem, entre outros fatores, da concentração do EDC no local de 

trabalho, da duração diária da exposição ao longo da vida profissional, da frequência da 

exposição e das condições de temperatura, humidade e ventilação do local de trabalho 

(Kuno, 2010). 
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4. Avaliação da exposição a desreguladores endócrinos 

 

A avaliação da exposição humana consiste na monitorização e interpretação de 

parâmetros biológicos e ambientais com a finalidade de detetar possíveis riscos para a 

saúde (Amorim, 2003a). 

Em estudos de epidemiologia ocupacional procura-se relacionar a ocorrência de 

doenças ou outros efeitos na saúde com a exposição para cada um dos indivíduos em 

estudo (Benke, Sim, Fritschi, & Aldred, 2000). Esta avaliação pode assim ser realizada 

através da aplicação de métodos indiretos, pelo uso de uma matriz de exposição 

ocupacional, ou diretos, pela análise da exposição a EDC a partir da biomonitorização 

humana. 

 

4.1 Matrizes de exposição ocupacional 

Uma matriz de exposição ocupacional (JEM, do inglês job exposure matrix) permite, de 

uma forma confiável, económica e simples, avaliar as exposições ocupacionais 

exclusivamente a partir da profissão reportada (Bouyer & Hemon, 1993). Assim, esta 

ferramenta é muitas das vezes a única abordagem possível na avaliação da exposição 

ocupacional com informação limitada em estudos populacionais (Friesen et al., 2012).   

Na sua forma mais simples, uma matriz de exposição ocupacional contém dois eixos, 

um dos quais lista as atividades profissionais (associadas a um código de trabalho com 

tarefas conhecidas) e outro que lista os compostos cuja exposição está a ser avaliada 

(Kirkham, Siemiatycki, Labreche, & Lavoue, 2016). 

Por norma, a primeira fase de construção de uma JEM incide na escolha de um sistema 

de classificação para os trabalhadores e para as suas exposições, através da realização 

de um estudo populacional específico, uma vez que devem ser incluídos uma grande 

variabilidade de categorias profissionais (Bouyer & Hemon, 1993). A avaliação e 

atribuição das exposições envolve, normalmente, o estudo do histórico de trabalho 

individual por meio de entrevistas e/ou questionários aos participantes (Kirkham et al., 

2016). Posteriormente é realizada uma análise estatística através da transformação das 

duas colunas em itens binários que indicarão se um indivíduo se encontra, ou não, 

exposto a um determinado grupo de substâncias (Bouyer & Hemon, 1993). 
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4.2 Biomonitorização 

A monitorização biológica, ou biomonitorização, consiste na avaliação da exposição 

humana a substâncias químicas através da medição de biomarcadores em matrizes 

biológicas (Manno, Sito, & Licciardi, 2014). 

Exemplos de matrizes biológicas incluem o sangue, a urina, dentes decíduos, suor, 

unhas, fios de cabelo, leite materno, mecónio, placenta, condensado de ar exalado, 

saliva e sémen (Esteban & Castano, 2009). O sangue é uma das matrizes mais 

comummente utilizada em estudos de biomonitorização humana por estar em contato 

com todos os tecidos e órgãos onde os produtos químicos são depositados (Rockett, 

Buck, Lynch, & Perreault, 2004). 

Um biomarcador é definido como qualquer substância, processo ou estrutura biológica 

passível de ser quantificado num organismo, ou nas suas matrizes biológicas, e capaz 

de influenciar ou prever a ocorrência de uma doença ou acontecimento (Prista & Uva, 

2006).  

Geralmente, os biomarcadores são classificados em três tipos: biomarcadores de 

exposição, suscetibilidade e efeito (Angerer, Ewers, & Wilhelm, 2007).  

 

4.2.1 Biomarcadores de exposição 

Os biomarcadores de exposição fornecem informação relativa à exposição a um 

determinado composto químico (Angerer et al., 2007). Estes podem ser subdivididos em 

biomarcadores de dose interna e em biomarcadores de dose biológica efetiva.  

Um biomarcador de dose interna traduz-se na quantificação da exposição do organismo 

a uma determinada substância, através da sua medição, ou dos seus produtos de 

biotransformação, em matrizes biológicas, indicando somente a quantidade que foi 

absorvida (Amorim, 2003a).  

Os biomarcadores de dose biológica efetiva fornecem informação sobre a extensão da 

exposição no local alvo, pela quantificação de espécies químicas reativas que interagem 

com esses locais, tecidos, células, organelos ou macromoléculas (ex. DNA e proteínas) 

(S. Costa et al., 2008). Exemplos deste tipo de biomarcadores são os aductos de DNA 

e de proteínas (Amorim, 2003b).  

Assim, um biomarcador de exposição não é indicador de uma situação de doença, mas 

sim da exposição do organismo sendo, portanto, uma ferramenta fundamental em 

programas de vigilância de saúde (Amorim, 2003a). 
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4.2.2 Biomarcadores de suscetibilidade 

Ocasionalmente, indivíduos sujeitos a exposições ambientais similares apresentam 

respostas biológicas distintas devido à existência de diferenças na suscetibilidade 

individual à ação de compostos químicos determinada por disparidades na 

predisposição genética e metabólica e/ou fatores externos como a idade, dieta e estilo 

de vida (Amorim, 2003a). 

Os biomarcadores de suscetibilidade refletem assim todos os fatores genéticos e 

adquiridos que se traduzem numa variabilidade da resposta do organismo a exposições 

químicas ambientais. Assim, estes fatores podem aumentar ou diminuir o risco individual 

para o desenvolvimento de efeitos adversos na saúde (Manno et al., 2014). 

Estes biomarcadores incluem polimorfismos em genes que codificam as enzimas do 

metabolismo de xenobióticos, em genes que codificam as enzimas de reparação do 

DNA e em genes que codificam proteínas que regulam o crescimento celular (Teixeira 

et al., 2004).   

 

4.2.3 Biomarcadores de efeito 

Os biomarcadores de efeito são um parâmetro biológico, medido no organismo, que 

expressa a interação entre uma substância química absorvida e os recetores biológicos, 

podendo ser eventualmente usados para documentar alterações pré-clínicas ou efeitos 

adversos na saúde decorrentes da exposição e absorção de substâncias químicas 

(Amorim, 2003b) como modificações precoces que conduzem a danos na estrutura ou 

funcionamento de células, tecidos ou moléculas (Prista & Uva, 2006). 

Estes biomarcadores podem assim traduzir-se numa alteração bioquímica, estrutural, 

funcional ou comportamental mensurável no organismo, que pode não ser atribuída a 

substâncias químicas específicas (Manno et al., 2014).  

Os biomarcadores de efeito incluem biomarcadores de genotoxicidade que permitem 

avaliar os efeitos da exposição a xenobióticos no material genético através da presença 

de mutações genéticas ou lesões estruturais no DNA (Valente et al., 2017). O uso 

crescente destes biomarcadores de efeito evidenciou a relevância na identificação de 

populações expostas e alertou para a monitorização de medidas que diminuam a 

exposição (Prista & Uva, 2006). 
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4.2.4 O teste do cometa 

O ensaio do cometa (também designado de electroforese em gel de célula única- SCGE 

do inglês single cell gel electrophoresis)  é um método rápido, simples e sensível 

desenvolvido para detetar danos existentes no DNA em células eucarióticas (A. R. 

Collins et al., 2008). 

A elevada sensibilidade do teste do cometa, resultante da sua execução sob condições 

alcalinas (pH>13), é particularmente importante em casos de exposição a baixas doses 

de um composto químico (A. Collins et al., 2014) motivo pelo qual se tem revelado muito 

útil como biomarcador de efeito genotóxico em estudos de biomonitorização humana 

(C. Costa & Teixeira, 2014). 

Assim, mediante o objetivo do estudo em que é aplicado, este teste pode fornecer 

informações relevantes sobre o potencial genotóxico de algumas substâncias químicas, 

bem como das propriedades quimioprotetoras de outras, sendo utilizado em estudos de 

monitorização ambiental (resultantes da contaminação ambiental) e biomonitorização 

humana, nomeadamente em casos de exposição ocupacional (C. Costa & Teixeira, 

2014). 

Este ensaio deteta ruturas simples e duplas na cadeia de DNA e locais alcali-lábeis (com 

bases alcalinas e reparo de excisão incompleta) (Azqueta & Collins, 2013; Marcon et 

al., 2014) em células individualizadas, razão pela qual pode ser realizado em diferentes 

suspensões celulares, o mais próximas possível de um estado pristino, sendo 

frequentemente aplicado em células mononucleadas do sangue periférico, facilmente 

obtidas por técnicas de isolamento celular (A. R. Collins, 2014).  

Desde a sua origem, poucas alterações foram efetuadas no procedimento experimental 

deste ensaio, sendo mantidas as principais etapas do processo. Em suma, as células 

em suspensão são incorporadas em agarose de baixo ponto de fusão e rapidamente 

colocadas numa lâmina de microscopia previamente coberta com agarose de normal 

ponto de fusão (A. R. Collins, 2014). De seguida, as células são submetidas à lise 

através da imersão das lâminas numa solução tampão de elevada concentração salina 

com um detergente (Azqueta & Collins, 2013). Este procedimento conduz a que as 

membranas, constituintes celulares solúveis e componentes nucleares sejam 

removidos, de forma a obterem-se apenas os nucleóides celulares (local onde se 

encontra o DNA compactado por um mecanismo de super-enrolamento) (Olive & 

Banath, 2006). Após um tratamento alcalino para desnaturação do DNA, inicia-se a 

eletroforese, submetendo as células a uma corrente elétrica para permitir que o DNA 

migre a partir do núcleo para o ânodo (Olive & Banath, 2006).  Na presença de quebras 
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ou zonas alcali-lábeis a célula surge como um cometa em vez de ter forma nucleóide 

(célula sem dano genético) (A. R. Collins et al., 2008), tal como se encontra 

representado na figura 1. As células são visualizadas por microscopia de fluorescência 

após coloração com um corante de DNA (A. R. Collins et al., 2008).  

A forma e o tamanho das células, que variam consoante a  proporção de DNA danificado 

na cauda do cometa,  constituem dois dos parâmetros de dano genético avaliados 

através da análise visual ou automática (A. R. Collins et al., 2008).  

 

 

Figura 1. Representação de células com diferentes níveis de dano genético (1-4).  

 

Os dados do ensaio do cometa foram já descritos por diversos autores como muito 

informativos quando aplicados em biomonitorização humana, tendo como vantagem 

adicional a viabilidade da sua aplicação a um largo espectro de células (Valverde & 

Rojas, 2009), como células sanguíneas e espermatozoides (Azqueta & Collins, 2013). 

O ensaio do cometa alcalino foi assim modificado para detetar bases oxidadas (purinas 

e pirimidinas) através da introdução de um passo adicional (figura 2) que consiste na 

incubação das células com endonucleases de reparação (A. R. Collins, 2014) como a 

endonuclease III (que detecta pirimidinas oxidadas), a T4 endonuclease V (que 

reconhece dímeros de pirimidina ciclobutano induzidos por UV), a Alk A (que corta o 

DNA nas 3-metil-adeninas) e a formamidopirimidina DNA-glicosilase (FPG) que deteta 

produtos de oxidação de purinas como a 8-oxoguanina (A. R. Collins, 2004). Estas 

enzimas combinam a atividade específica de uma glicosilase - que remove bases 

oxidadas originando no local um sitio apurínico/apirimidínico (AP) – com uma ligase 

desses locais que os converte numa quebra no DNA (A. R. Collins, 2014). 
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A enzima FPG é uma das enzimas mais frequentemente utilizadas no ensaio do cometa 

em células humanas, tornando-o assim mais sensível na deteção de purinas oxidadas 

(A. Collins et al., 2014).  

 

 

Figura 2. Representação esquemática do ensaio do cometa enzimático.  

 

Na análise das células, um aumento na percentagem no DNA na cauda do cometa após 

a incubação com a enzima, indica a presença de bases oxidadas (A. Collins et al., 2014) 

que podem eventualmente representar o efeito direto de algum agente prejudicial (A. R. 

Collins, 2004).  

Deste modo, a relevância biológica do ensaio do cometa pode ser significativamente 

aumentada através da sua associação com endonucleases específicas de lesão 

biologicamente mais significativas que quebras no DNA (C. Costa & Teixeira, 2014). 
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III.  OBJETIVO 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar, através do ensaio do cometa, a influência da 

exposição a desreguladores endócrinos durante o período de gravidez nos níveis de 

dano genético apresentados por crianças aos 10 anos de idade.  

Assim, com este trabalho pretendeu-se: 

i) avaliar a exposição materna, durante a gravidez, a EDC através da utilização 

de uma matriz de exposição ocupacional que permitiu a constituição de um perfil de 

exposição a estes compostos; 

ii) identificar e caracterizar o dano no DNA apresentado por crianças de 10 anos; 

iii) relacionar a exposição ocupacional da grávida a EDC com o dano genético 

na criança.  
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IV. MATERIAIS E MÉTODOS 
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1. População em estudo 

Neste projeto, foram utilizadas amostras de sangue recolhidas a 701 crianças (364 do 

sexo feminino e 337 do sexo masculino) de 10 anos de idade que integram a sétima 

fase de avaliação da coorte Geração 21. 

O estudo Geração 21 - Nascer e Crescer no início do Milénio, da responsabilidade do 

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, integrou na sua fase inicial 8647 

crianças, que nasceram entre abril de 2005 e agosto de 2006, nos Serviços de 

Obstetrícia dos cinco hospitais públicos com maternidade da área metropolitana do 

Porto. Desde essa data, as crianças têm vindo a ser acompanhadas em diferentes 

períodos da vida, sendo o principal objetivo desta coorte a identificação de 

características da gravidez e da infância que possam influenciar o desenvolvimento e o 

estado de saúde nas fases subsequentes da vida (sítio do projeto Geração 21: 

www.geracao21.com).  

 

2. Avaliação da exposição in utero - aplicação da matriz de 

exposição ocupacional 

A avaliação da exposição ocupacional materna a desreguladores endócrinos, durante o 

período da gravidez, foi realizada através da utilização de uma matriz de exposição 

ocupacional, desenvolvida por Brouwers et al. (2009).  

Essa matriz de exposição ocupacional inclui dez grupos de desreguladores endócrinos 

de origem sintética, identificados a partir da literatura, que interferem significativamente 

com a carga corporal de um indivíduo comparativamente a outras fontes de exposição, 

potenciando assim a aplicabilidade desta JEM: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, 

compostos orgânicos policlorados, pesticidas, ftalatos, solventes orgânicos, bisfenol A, 

compostos alquil-fenólicos, retardadores de chama bromados, metais e um grupo de 

misturas de EDC (Brouwers et al., 2009).  

Deste modo, a avaliação da exposição ocupacional materna foi determinada com base 

na profissão reportada pela mãe à data do nascimento de cada criança. A cada uma 

dessas profissões (num total de 58) foi atribuída um código de três dígitos referente à 

Classificação Portuguesa das Profissões 2010 (INE, 2011) que mais tarde foi convertido 

para o código da Classificação Ocupacional Padrão do Reino Unido 2000 (International 

Labour Office, 1990). De seguida, cada uma destas profissões foi classificada com a 

probabilidade de exposição a cada um dos grupos químicos em “não exposto'' (0), 

''provavelmente exposto'' (1) ou ''muito provavelmente exposto'' (2), sendo também 



Exposição in utero a desreguladores endócrinos: níveis de dano genético em crianças. 

34 
 

atribuída a designação de “não classificável” a títulos de trabalho muito amplos e não 

específicos de acordo com o material suplementar fornecido por Birks et al. (2016). Com 

base na probabilidade de exposição a cada um dos grupos considerados, cada uma das 

profissões foi classificada de uma forma global para a exposição a desreguladores 

endócrinos (com o mesmo sistema de classificação em “não exposto'' (0), 

''provavelmente exposto'' (1) ou ''muito provavelmente exposto'' (2)) (Brouwers et al., 

2009). 

 

3. Reagentes utilizados 

Os reagentes Triton™ X-100 (n.º CAS 9002-93-1), agarose de baixo ponto de fusão 

(LMP, do inglês low melting point) (n.º CAS 39346-81-1), ácido 4-(2-hidroxietil)-1-

piperazinoetanosulfónico (HEPES) (n.º CAS 7365-45-9), dimetilsulfóxido (DMSO) (n.º 

CAS  37-68-5) bem como albumina de soro bovino (BSA, do inglês bovine serum 

albumin) (n.º CAS 9048-46-8) utilizados no projeto foram  adquiridos à marca Sigma-

Aldrich Co. O etanol absoluto 70% e 96% (n.º CAS 64-17-5) foram adquiridos à marca 

fábrica do álcool enquanto o hidróxido de sódio (NaOH) (n.º CAS 1310-73-2), cloreto de 

sódio (NaCl) (n.º CAS 7647-14-5), KCl (n.º CAS 7447-40-7) e hidróxido de potássio 

(KOH) (n.º CAS 105033) à marca Merck KGaA.  

O Tris base (n.º CAS 77-86-1) utilizado foi da marca Calbiochem e o ácido 

Etilenodiamino Tetra-Acético di-sódico (Na2EDTA) (n.º CAS 6381-92-6) da marca 

Prolabo.  

Por fim, o tampão fosfato salino (PBS) (n.º CAS 10049-21-5) e a agarose de normal 

ponto de fusão (NMP, do inglês normal melting point) foram adquiridos às marcas Lonza 

Group AG e Bioline, respetivamente. O corante SyberGold® foi da marca InvitrogenTM e 

a enzima FPG da marca New England BioLabs inc.®. 
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4. Colheita, preservação e processamento das amostras biológicas 

As amostras de sangue foram colhidas por venipuntura, em tubos de K2EDTA. Após 

colheita, as amostras de sangue foram transportadas para o laboratório e congeladas a 

-80ºC em alíquotas de 250 µL num recipiente de congelação com taxa de arrefecimento 

controlado (1ºC/minuto). 

No dia de realização da técnica do cometa, as amostras foram descongeladas em 

banho-maria a 37ºC, para garantir um rápido descongelamento.  

De seguida procedeu-se ao isolamento dos leucócitos de acordo com (Akor-Dewu et al., 

2014), com algumas alterações. Assim, 30 μl de sangue foram transferidos para um 

microtubo, ao qual foi adicionado 1 mL de PBS pH 7.4 e levado a centrifugar durante 7 

min a 700×g. Terminada a centrifugação, o sobrenadante (com células vermelhas 

lisadas) foi removido e o pellet ressuspendido em 1 mL de PBS, levando-se novamente 

a centrifugar durante 7 min a 700×g. Este último passo foi repetido mais uma vez e no 

final da terceira centrifugação, o pellet obtido foi utilizado para a realização do ensaio do 

cometa. 

 

5. Teste do cometa 

O teste do cometa foi realizado em versão alcalina de acordo com o descrito por Singh, 

McCoy, Tice, and Schneider (1988), com algumas alterações (S. Costa et al., 2008), e 

na sua versão enzimática segundo Azqueta and Collins (2013) e  A. R. Collins (2014). 

Foram ainda incluídas algumas modificações adicionais necessárias para a realização 

do ensaio com o sistema de 12 microgéis por lâmina (Figura 3) comercializado desde 

2010 pela empresa Severn Biotech Ltd®. 

 

 

Figura 3.  Sistema de 12 microgéis. Origem: SevernBiotech Ltd® . 
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Assim, ao pellet de cada amostra foram adicionados 200 µl de agarose de baixo ponto 

de fusão (0.6% m/v preparada em PBS pH 7.4). A partir desta suspensão foram 

colocados dois microgéis de 5 µL em três lâminas previamente cobertas com agarose 

de normal ponto de fusão (1% m/v preparada em água desionizada).  Em cada uma das 

lâminas foram também incluídos microgéis de 5 µL de controlos positivos e negativos 

previamente preparados, de forma a controlar o desempenho do ensaio. Seguidamente, 

as lâminas foram colocadas no frigorífico, a 4ºC, durante aproximadamente 5 minutos 

para permitir a gelificação da agarose. As lâminas foram depois transferidas para uma 

solução de lise (2.5 M NaCl, 100 mM Na2EDTA, 10 mM Tris-base, 0.25 M NaOH; 1% 

Triton™ X-100; pH=10) durante aproximadamente uma hora, a 4ºC e ao abrigo da luz. 

Após a lise, duas das lâminas iniciais (uma a partir daqui designada como lâmina Buffer 

F e a outra lâmina FPG) foram lavadas três vezes com Buffer F (40 mM HEPES, 0.1 M 

KCl, 0.5 mM EDTA, 0.2 mg/mL de BSA; pH=8); cada uma das lavagens teve a duração 

de 5 min e foram realizadas a 4ºC e ao abrigo da luz (a terceira lâmina manteve-se na 

lise até ao final da fase de incubação enzimática). Após as lavagens, as lâminas foram 

colocadas no sistema de 12 microgéis sobre a base de metal, tendo sido depois 

colocados os restantes componentes do sistema. Na lâmina Buffer F, adicionou-se 30 

µL de Buffer F em cada um dos poços; aos poços da lâmina FPG, adicionaram-se 30 

µL da enzima FPG (1.3 U/mL). Posteriormente, as câmaras foram colocadas numa 

estufa a 37˚C durante 30 minutos.  

Após o período de incubação enzimática, as lâminas foram removidas do sistema de 12 

microgéis e colocadas num tanque de eletroforese horizontal com uma solução de 

eletroforese alcalina (1 mM Na2EDTA, 300 mM NaOH, pH≈13) durante 40 minutos (4ºC, 

ao abrigo da luz). De seguida, as lâminas foram submetidas a eletroforese durante 20 

minutos, com uma intensidade de corrente elétrica de 1,15 V/cm. 

Terminada a eletroforese, as lâminas foram lavadas duas vezes durante 10 minutos, 

primeiro com PBS pH 7.4 e de seguida com água fria desionizada, e posteriormente 

desidratadas, à temperatura ambiente, inicialmente com etanol a 70% durante 15 

minutos e por fim durante 15 minutos com etanol a 96%. 

No dia seguinte, as lâminas foram coradas com SyberGold® de acordo com as 

instruções do fabricante (20 µl de SyberGold®, diluído 1000x em DMSO, foram diluídos 

em 25 mL de solução Buffer TE (10 mM Tris base, 1 mM EDTA; pH~7.5)) durante 30 

minutos, em agitação. Após coloração, as lâminas foram lavadas com água fria 

desionizada para remover o excesso de corante. Imediatamente antes da análise por 

microscopia de fluorescência foi colocada uma lamela sobre os microgéis. As lâminas 
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foram visualizadas com um microscópio Nikon Eclipse E400 ligado a uma fonte de 

alimentação Nikon C-SHG1 para HG 100 W, com iluminador de epi-fluorescência, com 

a ampliação de 250x (filtro Semrock SYBRGold-A-NQF). 

As células foram analisadas com o software Comet Assay IV (Perceptive Instruments) 

tendo sido analisadas 50 células por microgel, num total de 100 células por amostra. O 

parâmetro utilizado para a caracterização do dano genético foi a percentagem de DNA 

na cauda (%tDNA), uma vez que este é considerado por diversos autores como o 

parâmetro mais útil e menos variável entre laboratórios (A. Collins et al., 2014). Os 

valores de dano oxidativo foram obtidos através da realização de um cálculo de 

subtração entre a média dos níveis de dano genético das células incubadas com o 

tampão buffer F e o valor médio do dano observado nas células com a enzima FPG 

(cálculo NET) (Andrew R. Collins, 2009). 

 

6. Análise estatística 

A análise estatística dos resultados foi realizada com base nos níveis de dano genético 

estimado pelo teste do cometa, sendo que o valor de dano genético individual utilizado 

corresponde à mediana da % de DNA na cauda (%tDNA) apresentado nas 100 células 

analisadas por amostra. 

Para a análise das variáveis dependentes (dano primário e dano oxidativo) 

correspondentes a cada um dos grupos de exposição estudados e à globalidade da 

exposição (não expostos, provavelmente expostos e muito provavelmente expostos) 

foram utilizadas as médias e o erro padrão da média do conjunto de resultados.  

A normalidade das variáveis dependentes foi analisada pelo teste Kolmogorov-Smirnov, 

tendo-se verificado que a sua distribuição não obedecia à normalidade, sendo por isso 

necessário recorrer a testes não paramétricos. Assim, para a comparação de dois 

grupos de exposição (expostos e não expostos) foi utilizado o teste de Mann-Whitney 

enquanto que para a comparação de mais de 2 grupos (não expostos, provavelmente 

expostos e muito provavelmente expostos) foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. 

De forma a identificar a existência da associação entre o dano genético observado e a 

exposição dos indivíduos (variável independente), os resultados de dano primário foram 

transformados em logaritmo de base natural (ln) de forma a executar uma regressão 

linear. Foi também realizada uma regressão quantílica para 3 percentis (P50, P75 e 

P95) e para um intervalo de confiança de 95%. 
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Para a análise estatística utilizou-se o programa informático IBM® SPSS Statistics® 

versão 24. Nos diferentes testes estatísticos foi considerado 0.05 como nível de 

significância. 
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V. RESULTADOS 
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A amostra estudada neste projeto incluiu 701 crianças de dez anos de idade, 

aleatoriamente selecionadas, das quais apenas foi possível classificar a exposição in 

utero a EDC em 613 dos casos (87% do total da amostra). Os restantes 88 casos (13%) 

59 (67%) não foram classificados por falta de dados relativos à profissão materna e 29 

(33%) por se considerarem não classificáveis pela matriz de exposição ocupacional 

utilizada. A tabela 2 apresenta os níveis de dano genético (%tDNA) primário e oxidativo 

determinados através do teste do cometa, o respetivo erro padrão da média e o valor 

mínimo e máximo de dano genético de toda a amostra em estudo bem como do conjunto 

de indivíduos classificados e não classificados. 

 

Tabela 2. Níveis de dano primário e oxidativo (%tDNA) da amostra em estudo. 

 Dano Primário  Dano Oxidativo 

 N %tDNA1  N %tDNA; NET 2 

Total 701 
6,72±0,24 

(0,05 - 45,14) 

 
682 

3,72±0,16 
(0 - 21,89) 

Classificados 613 
6,72±0,25 

(0,05 – 45,14) 

 
599 

3,68±0,16 
(0 – 21,89) 

Não classificados 88 
6,69±0,70 

(0,25 – 42,03) 

 
83 

4,04±0,47 
(0 – 17,61) 

1 média ± erro padrão da média (valor mínimo – valor máximo); 2 média ± erro padrão da média – 
cálculo NET 

 

A tabela 3 apresenta as diferenças observadas nos níveis de dano genético primário na 

época do ano em que foi efetuada a colheita do material biológico. Durante as estações 

mais frias, Outono e Inverno (21 de setembro até 21 de março), foram colhidas 274 

amostras enquanto durante a primavera e Verão (21 de março a 21 de setembro) foram 

incluídas 400 amostras. Verificou-se um aumento significativo (p=0,034) nos níveis de 

dano genético primário nas amostras colhidas durante as estações mais quentes 

comparativamente com as estações mais frias (7,39% e 6,05%, respectivamente). Para 

esta análise não foram incluídas 27 amostras por falta de informação relativamente à 

data de colheita.   
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Tabela 3. Impacto da sazonalidade da amostragem nos níveis de  
dano primário em crianças de 10 anos. 

 N 
 

%tDNAa 
 Teste U de  

Mann-Whitney  

Outono/Inverno 274 
 6,05±0,30 

0,05 - 21,53 

 

0,034 

Primavera/Verão 400 
 

7,39±0,36 
0,07 - 45,14 

 

a média ± erro padrão da média (valor mínimo – valor máximo). 

 

Na tabela 4 encontram-se os níveis de dano primário e oxidativo nas três categorias de 

exposição avaliadas para a globalidade da exposição e para cada um dos grupos de 

desreguladores endócrinos incluídos na matriz de exposição ocupacional aplicada. 

Relativamente aos valores determinados para o dano primário, verificou-se uma 

tendência crescente, não significativa (p= 0,334), nos níveis de dano genético com os 

níveis de exposição: 6,59% no grupo “não exposto”, 6,62% no grupo “provavelmente 

exposto” e 7,58% no grupo “muito provavelmente exposto”. Observa-se ainda uma 

tendência semelhante para PAH, pesticidas, solventes orgânicos, compostos alquil-

fenólicos e misturas.  

A análise do dano oxidativo revelou um decréscimo geral, não significativo (p=0,066), 

nos níveis de dano genético com o aumento da probabilidade de exposição:  3,86% no 

grupo “não exposto”, 3,47% no grupo “provavelmente exposto” e 3,01% no grupo “muito 

provavelmente exposto”. À semelhança da tendência global, para a exposição a outros 

compostos também se verificou uma diminuição nos níveis de dano genético com a 

exposição, tendo sido significativa no caso dos ftalatos (p=0,035) e das misturas 

(p=0,014). De referir que o número de indivíduos incluídos em alguns destes grupos 

descredibiliza a significância deste resultado.  

Tendo em consideração o baixo número de indivíduos em alguns grupos de exposição, 

estes foram agrupados de forma dicotómica em “expostos” e “não expostos”, numa 

tentativa de equilibrar o número de indivíduos nos grupos de exposição. Os resultados 

desta análise estão descritos na tabela 5 tendo-se observado resultados semelhantes 

aos acima descritos uma vez que, mesmo com a junção das duas categorias de 

exposição (provavelmente expostos e muito provavelmente expostos), se verifica um 

desequilíbrio entre o número de indivíduos expostos e não expostos. 

 A tabela 6 expõe os resultados obtidos com a análise por regressão linear e quantílica 

para os valores de dano primário. Obtiveram-se diferenças significativas na análise da 

exposição a PAH, considerando o percentil 95 (r=0,238) e a pesticidas, considerando o 

percentil 75 (r= 0,332) e o percentil 95 (r=0,128). 
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A regressão quantílica para os 3 percentis (P50, P75 e P95), com um intervalo de 

confiança de 95%, foi igualmente analisada para os níveis de dano oxidativo (tabela 7). 

À semelhança dos resultados obtidos com os testes de Kruskal-Wallis e U de Mann-

Whitney, na regressão quantílica obtiveram-se diferenças significativas para a 

exposição a ftalatos e misturas. Por outro lado, a exposição a desreguladores 

endócrinos de uma forma global, que acima não se verificou significativa, mostrou agora 

significância estatística para o percentil 50 (r=0,834) e para o percentil 75 (r=1,785). 
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Tabela 4. Níveis de dano genético (primário e oxidativo) categorizados por três níveis de exposição a diferentes desreguladores endócrinos. 

 Dano Primário  Dano Oxidativo 

 
Não 

expostos 

 
Provavelment

e expostos 

 Muito 
Provavelmen
te Expostos 

Valor 
p b 

 
Não expostos 

 
Provavelmente 

expostos 

 Muito 
Provavelmente 

Expostos 
Valor 

pb 

 N %tDNAa 
 

N %tDNAa  
N %tDNAa 

 
N 

%tDNA;NE
Tc 

 
N %tDNA;NETc* 

 
N %tDNA;NETc* 

Exposição 
total   

415 6,59±0,30 
 

120 6,62±0,60 
 

78 7,58±0,79 0,334 
 

408 3,86±0,21 
 

115 3,47±0,32 
 

76 3,01±0,47 0,066 

PAH 570 6,65±0,25 
 

5 6,53±3,32 
 

38 7,86±1,38 0,811 
 

557 3,74±0,17 
 

5 2,75±1,93 
 

37 2,91±0,63 0,209 

PCB 611 6,73±0,25 
 

2 3,39±1,53 
 

0 - 0,408d  
597 3,68±0,16 

 
2 5,15±5,15 

 
0 - 0,974d 

Pesticidas 609 6,69±0,25 
 

3 9,09±3,46 
 

1 19,63 0,179 
 

595 3,69±0,17 
 

3 3,71±1,87 
 

1 - 0,359 

Ftalatos 580 6,68±0,26 
 

3 8,80±5,48 
 

30 7,32±0,94 0,505 
 

567 3,77±0,17 
 

3 3,43±3,43 
 

29 2,00±0,49 0,035 

Solventes 
Orgânicos 

530 6,71±0,28 
 

83 6,80±0,60 
 

0 - 0,720d 
 

519 3,74±0,18 
 

80 3,27±0,39 
 

0 - 0,611d 

BPA 613 6,72±0,25 
 

0 - 
 

0 - - 
 

599 3,68±0,16 
 

0 - 
 

0 - - 

Alquil-
fenólicos 

538 6,68±0,27 
 

75 7,04±0,62 
 

0 - 0,348d 
 

527 3,75±0,18 
 

72 3,17±0,37 
 

0 - 0,606d 

BFR 612 3,73±0,25 
 

1 2,18 
 

0 - 0,323d  
598 3,69±0,16 

 
1 0 

 
0 - 0,559d 

Metais  536 6,76±0,27 
 

68 6,55±0,88 
 

9 5,87±1,06 0,559 
 

525 3,69±0,17 
 

65 3,10±0,46 
 

9 7,02±2,22 0,133 

Misturas 583 6,69±0,26 
 

0 - 
 

30 7,32±0,94 0,254d  
570 3,77±0,17 

 
0 - 

 
29 2,00 ± 0,49 0,014d 

a média ± erro padrão da média; b teste de Kruskal-Wallis; c média ± erro padrão da média – cálculo NET; d teste U de Mann-Whitney 
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Tabela 5. Níveis de dano genético (primário e oxidativo) categorizados por dois níveis de exposição a diferentes desreguladores endócrinos. 

  Dano Primário  Dano Oxidativo 

 Não expostos 
 

Expostos 
Valor pb 

 
Não expostos 

 
Expostos 

Valor pb 

 N %tDNAa  N %tDNAa  N %tDNA;NETc  N %tDNA;NETc 

Exposição Total 415 6,59±0,30 
 

198 7,00±0,48 0,727 
 

408 3,86±0,21 
 

191 3,29±0,27 0,105 

PAH 570 6,65±0,25 
 

43 7,71±1,27 0,696 
 

557 3,74±0,17 
 

42 2,89±0,59 0,081 

PCB 611 6,73±0,25 
 

2 3,39±1,53 0,408 
 

597 3,68±0,16 
 

2 5,15±5,15 0,974 

Pesticidas 609 6,69±0,25 
 

4 11,73±3,59 0,106 
 

595 3,69±0,17 
 

4 2,79±1,61 0,625 

Ftalatos 580 6,68±0,26 
 

33 7,46±0,95 0,244 
 

567 3,77±0,17 
 

32 2,14±0,53 0,010 

Solventes orgânicos 530 6,71±0,28 
 

83 6,80±0,60 0,720  
519 3,74±0,18 

 
80 3,27±0,39 0,611 

BPA 613 6,72±0,25 
 

0 - - 
 

599 3,68±0,16 
 

0 - - 

Alquil-fenólicos 538 6,68±0,27 
 

75 7,04±0,62 0,348  
527 3,75±0,18 

 
72 3,17±0,37 0,606 

BFR 612 3,73±0,25 
 

1 2,18±0,0 0,323  
598 3,69±0,16 

 
1 - 0,559 

Metais  536 6,76±0,27 
 

77 6,47±0,79 0,342 
 

525 3,69±0,17 
 

74 3,58±0,50 0,468 

Misturas 583 6,69±0,26 
 

30 7,32±0,94 0,254 
 

570 3,77±0,17 
 

29 2,00 ± 0,49 0,014 

a média ± erro padrão da média; b teste U de Mann-Whitney; c média ± erro padrão da média – cálculo NET 
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Tabela 6. Regressão linear e quantílica dos níveis de dano primário obtidos através do teste do cometa. 

  
N 

 Regressão linear  Regressão quantílica P50  Regressão quantílica P75  Regressão quantílica P95 

    r IC 95%  R IC 95%  r IC 95%  r IC 95% 

TOTAL 

NE 415  ref   Ref   ref   ref  

PE 120  -0,106 (-0,323; 0,112)  -0,055 (-0,251; 0,166)  0,036 (-0,161; 0,228)  0,082 (-0,069; 0,267) 

MPE 78  0,148 (-0,110; 0,407)  0,132 (-0,016; 0,435)  0,096 (-0,045; 0,332)  0,248 (-0,196; 0,480) 

NE 415  ref   Ref   ref   ref  

E 198  -0,006 (-0,187; 0,176)  0,026 (-0,116; 0,263)  0,085 (-0,049; 0,237)  0,184 (-0,045; 0,282) 

PAH 
NE 570  ref   Ref   ref   ref  

E 43  0,159 (-0,173; 0,491)  0,002 (-0,393; 0,304)  -0,040 (-0,325; 0,371)  0,238 (0,134; ∞) 

PCB 
NE 611  ref   Ref   ref   ref  

E 2  -0,359 (-1,846; 1,128)  -0,047 *  -0,642 (-1,613; ∞)  -1,267 (-1,267; ∞) 

Pesticidas 
NE 609  ref   Ref   ref   ref  

E 4  0,743458 (-0,308; 1,795)  0,864 (-0,855; 1,352)  0,332 (0,272; ∞)  0,128 (0,120; ∞) 

Ftalatos 
NE 580  ref   Ref   ref   ref  

E 33  0,105 (-0,271; 0,481)  0,366 (-0,052; 0,642)  0,169 (-0,020; 0,314)  0,118 (-0,240; ∞) 

Solventes  
Orgânicos 

NE 530  ref   Ref        

E 83  -0,042 (-0,290; 0,206)  0,120 (-0,191; 0,438)  0,174 (-0,026; 0,298)  -0,041 (-0,155; 0,221) 

Compostos 
Alquil-fenólicos 

NE 538  ref   Ref   ref   ref  

E 75  0,046 (-0,212; 0,305)  0,230 (-0,082; 0,457)  0,174 (-0,024; 0,319)  0,027 (-0,175; 0,228) 

BFR 
NE 612  ref   Ref   ref   ref  

E 1  -0,686 (-2,787; 1,415)  -0,856 *  -1,448 (-1,453; ∞)  -2,078 (-2,078; ∞) 

Metais 
NE 536  ref   Ref   ref   ref  

E 77  -0,152 (-0,408; 0,104)  -0,124 (-0,331; 0,042)  -0,147 (-0,256; 0,133)  0,140 (-0,309; 0,700) 

Misturas 
NE 583  ref   Ref   ref   ref  

E 30  0,043 (-0,153; 0,240)  0,374 (0,036; 0,645)  0,169 (-0,023; 0,307)  -0,202 (-0,329; ∞) 

r: coeficiente de regressão; IC: Intervalo de Confiança; NE: Não Exposto; PE: Provavelmente Exposto; MPE: Muito Provavelmente Exposto; E: Expostos (inclui Provavelmente 
expostos e Muito provavelmente expostos); * valor não apresentado pelo programa estatístico. 
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Tabela 7. Regressão quantílica dos níveis de dano oxidativo obtidos através do teste do cometa. 

  
N 

 Regressão quantílica P50  Regressão quantílica P75  Regressão quantílica P95 

    r IC 95%  r IC 95%  r IC 95% 

TOTAL 

NE 408  ref   ref   ref  

PE 115  -0,247 (-0,924; 0,869)  -0,362 (-0,978; 0,518)  -1,868 (-2,616; 0,688) 

MPE 76  -0,834 (-2,310; -0,377)  -1,785 (-2,521; -0,179)  1,726 (-2,995; 4,917) 

NE 408  ref   ref   ref  

E 191  -0,642 (-1,112; 0,002)  -0,723 (-1,453; 0,123)  -1,670 (-2,523; 1,031) 

PAH 
NE 557  ref   ref   ref  

E 42  -0,676 (-2,236; 0,277)  -1,690 (-2,269; 1,345)  -1,667 (-3,609; ∞) 

PCB 
NE 597  ref   ref   ref  

E 2  7,772 *  4,939 (-2,040; ∞)  -1,667 (-1,667; ∞) 

Pesticidas 
NE 595  ref   ref     

E 4  2,729 (-2,547; 3,366)  0,511 (-3,085; ∞)  -6,081 (-6,081; ∞) 

Ftalatos 
NE 567  ref   ref   ref  

E 32  -1,799 (-2,497; -0,556)  -2,788 (-3,538; 0,048)  -1,760 (-5,016; ∞) 

Solventes  
Orgânicos 

NE 519  ref   ref   ref  

E 80  -0,459 (-0,882; 0,147)  -0,369 (-1,211; 1,305)  -2,352 (-3,570; 0,985) 

Compostos 
Alquil-fenólicos 

NE 527  ref   ref   ref  

E 72  -0,354 (-0,829; 0,177)  -0,369 (-1,266; 1,284)  -2,383 (-3,791; 0,835) 

BFR 
NE 598  ref   ref   ref  

E 1  -2,527 *  -5,375 (-5,383; ∞)  -11,967 (-11,967; ∞) 

Metais 
NE 525  ref   ref   ref  

E 74  -0,571 (-1,670; 1,173)  -0,490 (-1,210; 1,861)  0,735 (-1,428; 6,877) 

Misturas 
NE 570  ref   ref   ref  

E 29  -1,791 (-2,453; -0,545)  -2,893 (-3,540; 0,040)  -4,147 (-5,952; ∞) 

r: coeficiente de regressão; IC: Intervalo de Confiança; NE: Não Exposto; PE: Provavelmente Exposto; MPE: Muito Provavelmente Exposto; E: Expostos (inclui Provavelmente 
expostos e Muito provavelmente expostos); * valor não apresentado pelo programa estatístico. 
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Ao longo da vida, o ser humano encontra-se continuamente exposto a compostos 

químicos de desregulação endócrina que, mesmo em baixas concentrações, podem 

induzir diferentes efeitos na saúde humana. Alguns dos efeitos descritos na literatura 

incluem alterações em células somáticas durante as primeiros semanas da gestação 

(Al-Gubory, 2016) e diversas alterações no desenvolvimento embrionário e fetal, 

nomeadamente efeitos nos sistemas endócrino, nervoso, reprodutor e imunitário, 

alterações no crescimento fetal e efeitos genéticos, sendo as alterações ao nível do 

sistema reprodutor as mais exploradas (Diamanti-Kandarakis et al., 2009; Meeker, 

2012).    

O desenvolvimento intrauterino da criança é entendido como um período de elevada 

suscetibilidade a compostos químicos por ser marcado pelo rápido desenvolvimento de 

órgãos e tecidos, imaturidade fisiológica, maior absorção e retenção de substâncias 

tóxicas (Whyatt & Perera, 1995) bem como pela deficiente condição metabólica do 

indivíduo, motivo pelo qual pode ser afetado por níveis de exposição que não produzem 

efeitos nos adultos (F. P. Perera, 2008). Diversos estudos de associação exposição-

doença sugerem que a expressão génica do feto pode ser modulada com as exposições 

maternas, podendo existir assim uma resposta adaptativa do feto às exposições in utero 

que se poderá revelar permanente e influenciar a sua saúde mais tarde na vida (Fucic 

et al., 2008; Merlo, Wild, Kogevinas, Kyrtopoulos, & Kleinjans, 2009). Porém, existe 

ainda um número reduzido de publicações que relacionaram significativamente os níveis 

de dano genético primário (I. Al-Saleh et al., 2015; Alvarado-Hernandez et al., 2013; 

Islas-Gonzalez, Gonzalez-Horta, Sanchez-Ramirez, Reyes-Aragon, & Levario-Carrillo, 

2005; Sram, Podrazilova, Dejmek, Mrackova, & Pilcik, 1998) e oxidativo (Iman Al-Saleh 

et al., 2013; Quintana, Vera, Magnarelli, Guinazu, & Rovedatti, 2017) da criança com a 

sua exposição intrauterina como resultado da exposição ambiental da mãe a estes 

compostos durante a gravidez. 

Este trabalho pretendeu avaliar a influência da exposição materna a desreguladores 

endócrinos, determinada pela utilização de uma matriz de exposição ocupacional, nos 

níveis de dano genético em crianças de 10 anos, avaliados pelo teste do cometa, 

resultantes da exposição a EDC durante o desenvolvimento intrauterino.  

Dos 701 indivíduos incluídos neste estudo, a matriz de exposição ocupacional aplicada 

permitiu classificar a exposição in utero a desreguladores endócrinos em 613 dos casos, 

os quais incluíram 415 crianças não expostas e 198 expostas (120 PE e 78 MPE). A 

mesma matriz foi também utilizada no estudo de Birks et al. (2016) que teve como 
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objetivo relacionar a exposição ocupacional da mãe a EDC na gravidez com a duração 

da gestação e o peso da criança ao nascer, classificando 11% das mães como 

ocupacionalmente expostas a EDC, as quais foram associadas a um risco aumentado 

na ocorrência de baixo peso da criança ao nascer.  

Segundo a legislação portuguesa, não existe qualquer limitação à mulher grávida 

exercer a sua profissão durante a gestação, à exceção de eventuais situações que se 

poderão traduzir em riscos para a segurança ou saúde da gestante ou a repercussões 

sobre a gravidez, as quais podem levar à dispensa da grávida durante o período 

necessário1, existindo assim a possibilidade da criança em desenvolvimento estar 

exposta de forma indireta a eventuais desreguladores endócrinos existentes no 

ambiente ocupacional da mãe. O primeiro trimestre da gravidez é o período em que a 

exposição a EDC pode produzir um maior número de efeitos nefastos na criança 

(Cooke, 2014), sendo também este o período da gravidez em que existe a maior 

probabilidade da exposição intrauterina ao ambiente ocupacional uma vez que a 

eventual dispensa de funções profissionais ocorre frequentemente em fases mais 

tardias da gestação.  

Uma matriz de exposição ocupacional permite, de uma forma simples e confiável, avaliar 

as exposições ocupacionais de forma indireta, exclusivamente a partir da profissão 

reportada (Bouyer & Hemon, 1993). A sua aplicação neste estudo foi essencial para a 

avaliação do impacto da exposição ocupacional da mãe a EDC nos níveis de dano 

genético em crianças, aos 10 anos de idade, uma vez que para este estudo não foi 

possível efetuar a biomonitorização das exposições das crianças durante a gravidez. 

Contudo, esta ferramenta pode fornecer uma incorreta classificação das exposições 

uma vez que é baseada em avaliações indiretas, não refletindo a intensidade, duração 

ou frequência das mesmas (Van Tongeren, 2002), constituindo assim uma potencial 

fonte de viés  (Arbuckle, 2010). 

A fim de avaliar o impacto da exposição in utero a desreguladores endócrinos nos níveis 

de dano genético em crianças de dez anos, foi realizada a versão alcalina do teste do 

cometa para quantificar os danos primários existentes no DNA em paralelo com a versão 

enzimática, com o uso da enzima FPG, para que fossem igualmente identificados 

eventuais danos oxidativos.  

Possíveis fontes de variação que podem influenciar os resultados do teste do cometa 

incluem a idade dos participantes (que não se aplica a este estudo uma vez que todos 

apresentavam idades concordantes), o género (que embora não se encontrem 

                                                
1"Decreto-Lei n.º 70 de 4 de Maio" 2000) 
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apresentados, foram analisados e não revelaram diferenças) e as estações do ano em 

que a amostragem é realizada (A. Collins et al., 2014; Dusinska & Collins, 2008; Gajski, 

Geric, Orescanin, & Garaj-Vrhovac, 2013; Piperakis, Kontogianni, Karanastasi, 

Iakovidou-Kritsi, & Piperakis, 2009). Os níveis médios de dano primário obtidos neste 

trabalho revelaram uma associação estatisticamente significativa com a época de 

amostragem, sendo estes resultados concordantes com o referido por outros autores 

relativamente ao impacto da data de colheita da amostra nos níveis de dano genético 

estimados através do ensaio do cometa (A. Collins et al., 2014; C. Costa & Teixeira, 

2014; Dusinska & Collins, 2008; Moller, Knudsen, Loft, & Wallin, 2000) como resultado 

dos maiores níveis de radiação ultravioleta durante os meses mais quentes.  

No que diz respeito à análise do dano genético após exposição in útero a 

desreguladores endócrinos, os resultados da versão alcalina mostram uma tendência 

de aumento no dano genético com a probabilidade de exposição, ainda que a mesma 

não tenha demonstrado significância estatística (p>0,05).  

Também não foi encontrada significância estatística quando foi efetuada a análise por 

grupos de EDC pelos testes de Kruskal Wallis e Mann Whitney o que se poderá 

relacionar com o evidente desequilíbrio entre o número de indivíduos expostos e não 

expostos a cada um dos compostos estudados pela matriz de exposição ocupacional 

aplicada. Pelo contrário, a regressão quantílica revelou uma correlação estatisticamente 

significativa para o percentil 95 relativamente ao grupo exposto a PAH, o que está de 

acordo com outros estudos que associam significativamente a exposição ambiental in 

utero a estes compostos com o aumento dos níveis de dano genético (Sram et al., 1998). 

Outros estudos relacionaram ainda esta exposição com a ocorrência de efeitos 

epigenéticos (Chappell, Pogribny, Guyton, & Rusyn, 2016; F. P. Perera, 2008; F. P. 

Perera et al., 2012) aberrações cromossómicas (Bocskay et al., 2005) ou adutos no  

sangue do cordão umbilical e placenta (Neri et al., 2006; F. Perera, Tang, Whyatt, 

Lederman, & Jedrychowski, 2005; F. P. Perera et al., 2005; F. P. Perera et al., 2007; 

Tang et al., 2006). Estes efeitos verificam-se porque, de acordo F. Perera et al. (2005), 

o feto pode apresentar uma suscetibilidade 10 vezes maior do que a mãe à exposição 

a PAH e, consequentemente, à formação de danos no DNA dela resultantes. 

Foi também encontrada uma correlação estatisticamente significativa com o grupo 

exposto a pesticidas, sendo estes resultados concordantes com a literatura (Alvarado-

Hernandez et al., 2013; Islas-Gonzalez et al., 2005). No entanto, deve notar-se que o 

número de indivíduos expostos (N=4) é muito inferior ao número de indivíduos não 

expostos, o que limita a fiabilidade deste resultado. 
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Os resultados obtidos a partir da versão enzimática do ensaio do cometa indicam que 

os níveis médios de dano oxidativo tendem a diminuir com a crescente probabilidade de 

exposição in utero a desreguladores endócrinos dos indivíduos em estudo. Através da 

análise dos resultados obtidos por regressão quantílica, para o percentil 50 e 75 

verificou-se uma correlação estatisticamente significativa positiva e negativa entre o 

decréscimo observado e a exposição global, observando-se também uma significância 

estatística para a exposição ao grupo dos ftalatos e misturas (regressão percentil 50), a 

qual se manteve quando analisada através do teste de Kruskal-Wallis (p=0,035) e teste 

U de Mann-Whitney (p=0,014), respetivamente. Contudo, mantem-se um desequilíbrio 

no número de indivíduos nos grupos expostos e não expostos. 

A atividade enzimática, responsável por controlar a formação de espécies reativas de 

oxigénio no indivíduo (ROS), assim como os mecanismos de reparação do DNA, são 

elevados no oócito e no início da vida do embrião (Furness, Dekker, & Roberts, 2011; 

Menezo, Dale, & Cohen, 2010; Rossner et al., 2011). As exposições maternas a 

determinados xenobióticos antes da gravidez podem induzir o aumento da atividade 

enzimática de superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase (Menezo et al., 

2010; Rossner et al., 2011), aumentando assim a tolerância a ROS. Num estudo de 

ouriços do mar, Lister, Lamare, and Burritt (2017) reportaram um aumento da 

capacidade antioxidante nos embriões de mães expostas a PAH antes e durante a 

gravidez, a qual produziu maior capacidade de resposta a ROS, traduzindo-se no 

decréscimo de dano oxidativo em lipídios, proteínas e DNA após a exposição desses 

embriões a PAH comparativamente a embriões de mães controlo, sugerindo assim que 

o histórico da exposição materna a estes compostos aumente a capacidade antioxidante 

da descendência uma vez que durante esta fase inicial a sua carga enzimática é a 

mesma do oócito onde foi gerada (Furness et al., 2011; Menezo et al., 2010; Rossner et 

al., 2011). Mais ainda, visto que esta avaliação foi efetuada em crianças, deve-se ter em 

consideração que a existência de bases oxidadas no DNA é reduzida nos primeiros 

anos de vida, sabendo-se ainda que esses danos, detetados pela enzima FPG, 

aumentam à medida que o indivíduo envelhece como consequência da diminuição da 

sua eficiência enzimática (Furness et al., 2011; Menezo et al., 2010; Rossner et al., 

2011). De notar que os níveis de dano genético observados podem resultar não só da 

exposição do indivíduo mas também do equilíbrio entre a exposição e a reparação da 

cadeia de DNA (Dusinska & Collins, 2008). 

O genoma de todas as células está continuamente protegido por mecanismos de 

reparação do DNA, particularmente importantes na fase inicial do desenvolvimento 

embrionário, sendo estes maioritariamente os mesmos do oócito em que a criança foi 
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gerada, subsistindo assim uma baixa tolerância à ocorrência de dano no DNA (Menezo 

et al., 2010) neste período. No entanto erros durante a replicação do DNA, 

eventualmente devido à alteração de uma proteína, podem conduzir à formação de 

locais AP no DNA (como resultado da oxidação de bases através da interação com 

espécies reativas de oxigénio) ou ao emparelhamento incompatível de cadeias que, se 

não forem imediatamente reparadas poderão levar à alteração do número de cópias de 

microssatélites do DNA, silenciamento transcricional de genes, encurtamento de 

telómeros cromossómicos, formação de adutos, aberrações cromossómicas (deleções, 

amplificações, inversões, rearranjos, translocações) e quebras no DNA (Menezo et al., 

2010; Roy et al., 1998) que podem subsistir ao longo do tempo se não forem 

corretamente reparadas. Por outo lado, a ativação de vias apoptóticas, pode igualmente 

conduzir a danos na cadeia de DNA (F. P. Perera et al., 2012).  

A par dos resultados obtidos para o objetivo deste estudo, foi também possível identificar 

os níveis de dano genético em crianças não expostas que, tendo em conta o escasso 

número de publicações neste sentido, contribuiu de forma relevante para esta área uma 

vez que as crianças são o grupo populacional mais sensível à ação nefasta de 

desreguladores endócrinos, motivo pela qual se tem verificado um rápido aumento na 

quantidade de publicações que avaliam possíveis efeitos genotóxicos resultantes da 

exposição a tóxicos ambientais e industriais (Dusinska & Collins, 2008; Gajski et al., 

2013; Marcon et al., 2014).  

Variados estudos têm analisado uma possível associação entre exposições a 

compostos químicos com diferentes níveis de dano genético avaliados pelo teste do 

cometa, tendo sido analisados grupos expostos e grupos controlo (Aykanat et al., 2011; 

Gajski et al., 2013; Marcon et al., 2014; Milkovic et al., 2009; Piperakis et al., 2009; Silva 

da Silva, Rossato, Vaz Rocha, & Vargas, 2015). Contudo, a comparação entre os níveis 

de dano genético primário observados nos grupos controlo reportados por esses autores 

mostram uma grande disparidade de valores, os quais variaram entre 0,73% (Gajski et 

al., 2013) e 7,30% (Silva da Silva et al., 2015) . Estas diferenças podem ser resultado 

de questões metodológicas, como por exemplo o tamanho da amostra (que oscilou entre 

20 indivíduos (Aykanat et al., 2011; Milkovic et al., 2009; Piperakis et al., 2009) e 413 

(Marcon et al., 2014)) ou dos diferentes procedimentos laboratoriais em passos chave 

do teste do cometa como, por exemplo, o tipo de célula analisada e a concentração de 

agarose LMP. Para além disso, o facto de a grande maioria dos estudos de 

genotoxicidade terem sido efetuados em adultos conduz ao difícil estabelecimento de 

um valor padrão do dano observado em crianças (Gajski et al., 2013; Moller, Moller, 

Godschalk, & Jones, 2010). 
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Existe ainda a possibilidade destas conclusões terem sido influenciadas por outros tipos 

de limitações. O teste do cometa avalia lesões transitórias, o que significa que uma 

condição celular estável e dinâmica resultante da ocorrência de mecanismos de 

reparação do DNA pode ter conduzido a uma subestimação do efeito. A informação de 

que as taxas de reparação do DNA diminuem ao longo da vida dos indivíduos é 

consistente, sendo estas maiores em estágios mais precoces do desenvolvimento, o 

que pode justificar a falta de correlação entre a  exposição a EDC no início de vida e os 

níveis de dano genético observados aos 10 anos (Piperakis et al., 2009). 

Mais ainda, esta técnica deteta apenas ruturas simples e duplas na cadeia de DNA, 

locais alcali-lábeis (com bases alcalinas e reparo de excisão incompleta em células 

proliferativas e não-proliferativas) (Azqueta & Collins, 2013; Marcon et al., 2014) e 

purinas oxidadas quando conjugada com a enzima FPG, enquanto que muitos produtos 

químicos podem causar outros tipos de lesões e modificações genotóxicas (Azqueta & 

Collins, 2013) como a apoptose celular, formação de adutos, mutações, encurtamento 

de telómeros cromossómicos e alterações epigenéticas (Ren et al., 2017). Assim, outros 

tipos de biomarcadores nomeadamente o ensaio de micronúcleos, aberrações 

cromossómicas e testes epigenéticos, poderiam oferecer informação acerca de outros 

mecanismos dada a sua conhecida relevância biológica (Olive & Banath, 2006; Ren et 

al., 2017).  

Os padrões de metilação do DNA na fase inicial do desenvolvimento intrauterino são 

praticamente nulos, sendo posteriormente estabelecidos de forma específica num  

processo de particular vulnerabilidade a estímulos intrínsecos e ambientais (Fucic et al., 

2008). Deste modo a exposição a EDC neste período pode alterar a expressão genética 

através da alteração de mecanismos epigenéticos, incluindo metilação de DNA e 

acetilação de histonas (Diamanti-Kandarakis et al., 2009; F. P. Perera et al., 2012). 

Assim, danos na molécula de DNA podem ter origem em alterações genéticas e 

epigenéticas desencadeadas pela exposição a diversas substâncias químicas (Furness 

et al., 2011). 

Neste estudo não foram consideradas algumas variáveis que podem influenciar os 

resultados obtidos. A ausência de dados relativamente ao estado de saúde da mãe, 

estilo de vida, índice da massa corporal, idade ou a até mesmo a condição 

socioeconómica da mesma no momento da gravidez podem revelar-se importantes 

fatores de confusão e introduzir uma tendência nos resultados.  

Diversos estudos (Cordier, 2008; Fratrić, Živković, & Vukmirović, 2015; Furness et al., 

2011; Kalfa et al., 2015; Menezo et al., 2010; C. Wang et al., 2015) referem também a 
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importância da inclusão de variáveis relacionadas com a exposição ocupacional do pai 

antes da conceção visto que, por exemplo, Kalfa et al. (2015) referiu que a exposição 

ocupacional paterna a diversos EDC poderia estar relacionado com a ocorrência de 

hipospádias na criança. 

Mesmo perante as suas limitações, este estudo pode ser interpretado como pioneiro 

relativamente ao impacto da exposição ocupacional materna a desreguladores 

endócrinos durante a gravidez nos níveis médios de dano genético observados em 

crianças de 10 anos expostas in utero. 
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Com o constante avanço científico, tem-se verificado um crescente interesse na análise 

de potenciais ameaças à saúde humana, muitas delas decorrentes da exposição 

ambiental e ocupacional a diferentes compostos químicos. 

Tendo-se verificado que um número considerável de desreguladores endócrinos são 

capazes de ultrapassar a barreira placentária e interferir com o normal desenvolvimento 

intrauterino da criança (Mallozzi et al., 2016), diversos estudos realizados nas últimas 

décadas têm procurado relacionar as exposições maternas a diversos desreguladores 

endócrinos com a alterações na saúde da criança exposta in utero.  

Por norma, os indivíduos da população em geral estão expostos a baixas concentrações 

de EDC presentes no ambiente, contudo, uma fração da população está exposta a 

concentrações mais elevadas destas substâncias no seu local de trabalho. Uma vez que 

as mulheres grávidas mantêm habitualmente a sua atividade profissional até fases 

tardias ou mesmo até ao final da gestação, a criança encontra-se exposta in utero a 

EDC durante o período mais crítico do desenvolvimento intrauterino, o período 

embrionário, o que pode induzir à formação de efeitos prejudiciais ao seu normal 

desenvolvimento.  

Diversos estudos avaliaram já a exposição ocupacional materna a EDC durante a 

gravidez com a ocorrência de variados efeitos na criança exposta in utero, como 

problemas no sistema reprodutor (Bonde et al., 2016; Van Tongeren, 2002) ou no 

sistema cardiovascular (C. Wang et al., 2015). Contudo, não existem, até à data, 

publicações que explorem os efeitos da exposição in utero a desreguladores endócrinos 

nos níveis de dano genético em crianças durante a infância. Assim, este estudo foi o 

primeiro a ser realizado com esse objetivo. 

A análise global dos níveis de dano genético primário estimados a partir da versão 

alcalina do ensaio do cometa sugere que a exposição intrauterina da criança a 

desreguladores endócrinos pode exercer algum impacto nos níveis de dano genético 

mais tarde na vida uma vez que crianças não expostas a qualquer classe de EDC 

apresentaram níveis inferiores de dano genético em comparação com as expostas in 

utero a estes compostos.  

Os resultados dos níveis de dano oxidativo observados neste estudo sugerem ainda 

que a exposição materna a desreguladores endócrinos antes da conceção induz efeitos 

protetores contra o dano oxidativo no DNA, pressupondo-se que exista um aumento da 

carga enzimática de combate a espécies reativas de oxigénio, o qual pode ser 
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transmitido à criança durante a gravidez, traduzindo-se este efeito no decréscimo de 

dano oxidativo em crianças expostas. 

De notar que alguns dos grupos de exposição apresentaram um número reduzido de 

indivíduos expostos, o que se traduziu num problema estatístico uma vez que em 

estudos epidemiológicos, o tamanho da população em estudo está diretamente 

relacionado com o sucesso na deteção de efeitos adversos na saúde (Liu et al., 2016), 

o que poderá ter subestimado os efeitos obtidos nestes grupos. 

Posto isto, os resultados obtidos, embora com limitações estatísticas, sugerem que a 

exposição ocupacional materna a EDC durante a gravidez pode influenciar os níveis de 

dano genético primário e oxidativo observados em crianças aos 10 anos de idade. 
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Tendo em consideração os resultados obtidos e discussão dos mesmos, surgem uma 

série de novas hipóteses e questões que poderão ser exploradas no futuro. Dadas as 

limitações associadas à matriz de exposição ocupacional, um novo estudo desenhado 

com este objetivo deveria incluir a caracterização da exposição durante a gravidez 

através de biomarcadores de exposição (determinação dos compostos ou dos seus 

metabolitos em matrizes biológicas), mantendo-se a determinação do dano genético 

(primário e oxidativo) ao longo da infância. 

Futuros estudos devem também incluir variáveis relacionadas com as exposições 

paternas e outras variáveis de exposição materna (nomeadamente o tempo da 

profissão, que inclui a frequência e a duração da exposição, idade à primeira exposição 

e tempo desde a última exposição) uma vez que estas variáveis poderão influenciar os 

níveis de dano genético observados. 

Como já acima mencionado, podiam ser incluídas diferentes técnicas como o ensaio de 

micronúcleos e teste das aberrações cromossómicas para uma análise mais completa 

dos níveis de dano genético observados já que estes ensaios poderiam fornecer nova 

informação relativamente aos mecanismos associados aos efeitos genéticos 

decorrentes da exposição in utero aos EDC. Por outro lado, o estudo de alterações 

epigenéticas poderia constituir uma análise mais sensível dos efeitos destes compostos. 

Poder-se-ia também considerar a análise de reparação do DNA a par da avaliação de 

dano genético uma vez que os níveis de dano genético determinados pelo teste do 

cometa resultam da combinação do dano existente e da sua reparação.  
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