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pirito Santo. Sua oolaboraoao foi roalmonte inostijaavol e ainiga.

0 Dopartaiaonto Estadual do Saudo do Espirito Santo codou-mc
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ciência.
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tagiario do Departcnento, pela tradaçao inglesa do Sumario Gérai: ao

Sr. J.P.S. liilford, Ciiefe, e aos foncionârios da Secçâo de Docuia3nta_
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dicada, companlieira, colataoï'&.o.ora, e incentivadora.

À Dértia dedico ês~e traballio. Que ela, sen dùvida, coiaparti-
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II. HïïRODUÇiTO

"lion's most precious trust is his ge-

netic heritage, upon which must de-

pend the health and orderly develop -

nient of future generations".

Tforld Health Organisa£ion(lS57)ISO

0 estudo do efeito genetico das radiaçoes pode ser e real-

mente tern sido abordado sob varios aspectos, uma vez que envolvo UHF

série énorme de diferentos probleioas_, muitos dos quais ainda nâo es-

tâo solucionados, senâo parcialnonto.

As nunorosas infornaçocs obtidas ncsss campo, principaLmcn

to nos ultiiaos vinto anos, lavaram cistonàticanGiitû as mcsmas conclu

soos bâsicas, ou soja, as radiaçoes produzcia iautaçao G qualq.uer doso

do radiaçao ô potoncialmonto mutagônioa. Paroco razoa'vol so conoluir,

portanto, quo i radioativid .ido natural so constitua O H U H oloaonto

(provàvoljœnto do corta impo.rt5:ioia) na ovoluçao do3 soros vivos, in

cluindo o hoiacia. EG sa conclusSo onvolvo naturalaonto o roconhûcinen-

to do que os nivois rolati\jn:;uiiitû "ùaixos do radioatividado natural

sao potcncialuunto muTu^nicoa, o portanto potuncialmuntc dolûtcrios.

Infolizajiito, no untMito, Ssso Û un ponto do vista quo o.in

da nao 6 adiiitido por alsusK.3 autoridadoo rosponsavcis. Tondo urn vis

ta quo, ea alguns paisos, a "doao gonotica aignificativa" o inferior

d irradiaçao natural media, ja so concluiu, por oxomplo, quo "la ra-
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diophotographio n'expose à aucun danger génétique" (Gornoz-Rieux,
70

Gcrvois, Fournior, Spy o Servant, 1962 ). Con Icse noose paroccr,

j i GO afiraou quo "la r:.diopliotographio systématique du thorax, pra_

tiquoo scion los roglca proconisocu par la Coaiaission, no comporte

paa ûo risque génétique ou aoratiquo pour la santo publique",ou quo

"lu dépistage radiophotographiquo dos maladies au thorax n1 of fro au

cun d-aigor ot doit ôtro gSnOTZliaa 3?JIS restriction", ou cinda quo

"la i--.ùioplioto£??aplaio du thorax... n'offro aucun, d-ngor pour les par.-

sonnoo oxaminocs, notariiaont peur los cnJ;'~iits d'âge ccolaire ot los

" (Coixâsciin do la R?.?.i: rL" do a Exanona
i, l s s o 1 5 ) .

É vorci?.do quo as invcstigaçSos lo^^-das a ofoito ato a^ora

nao pudoran dononstrar, do mnoira c?.toscrica, uxia rolaç~.c dirota

ontro ridioativid .do natural, do uri lado, o nortalid.-do ou norMda-

do, do outre, onbora algunaa o^doneias a osso rospoito ja tcniian

sido clitj.dan,, Iîaturar_-x;r.to o ruîito d i f ie i l c"btor-so urn dormnstrc. -

çao dircta o in-i:l3ouo£-vol J.cr:jc iobrlo^rcirba prodito ofoitc, IJOSHO

porr[uo a froquonoia do uutacp-c ospontânna p~r geraçac o nuitc "alta"-

para quo pudooGo our c3cplico.J.a oxolusiv^^uonto t>ola radioctividado ai

Monte (vor discuaa~o do assunbo or. von Boratol, 1QS9 J , c:?:i ros -

salva \ sua oTasor-.-ar.".̂  c'/idoxit^vijnto exagjrada do quo "'baoJcsrouiid r^

diation will net acoount for tlio crigla of apontanoouc nutaticr.s" ) .

0 protlorp. 6 da -aior conplcxidado, e, ovidontor'^nto, tan

"bar. 6 d?. naior irrportcjici-'i, nxo aponas toorioa, rns inclusive prati_

ca. A c?.rg" clo .'.utaye^c oz.lv^.jnto ma p~pulaç~es liuiianas nâo pccio

cor oncarada aponxs aoY o arpcoto JLo uri inp-rt.'.mto prclDlona ciontf-

fico nos oDtuclca JLa evoli'.o-'.o do hc;:ui:«, Ha représenta sofri^-Jiito o

dor, or/1, escala liuinua (VV&I1J--.C, 1270 ° ). Er.bora o estudo desse prc_

"blom coja alta.-ente cc::ol.i.-?, r.-aa inp-rtância faz conque ne jar.: dp_

sejavcis r^'jr^ iavo3ti.ga.j:.cj û'.:o no r£xi::s> poclerao levr.r a conclu -

sôos a sorozi aceitac doii'j.r-o do ccrtos liiiitos e con as dévidas res-

sal vas.
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Etatoora jâ se jam conhecidos os efeitos Mologicos de a l t a s

cj.oses de radiaçâo, comparativanente pouco se pode eoneluir corn segu
i

:jança a respeito dos efeitos da eiqposiçao interni tente do lioiaeia a

vdveis de radiaçâo relativanente "bai::os. Vârios traftalhos forar> rca

lizados, por examplo, a respeito da anâlise genética da doscer-uSn -

cia do oodicos e tocnicos profissional;i3nto oxpoetos à radiaçSo(, tâolr

e Lawrence, 1955103; Orovr, 1?5519$ Tanalia G Oldmra, 19581755 Sitato
84 l1!^

take, I960 ; Sehull, 1963 ; Proirc-IEiia, Prcirc-lËiia e Quelce-Sal

^.do, 1965°'; rovisSo on Iioonirû, 1S68* ), oas os rcsultados ob-fci-

dos nao sao siaito claros G nom sonprc s5o concordantes (vor analisG

critica G H Soltsor, 19^9 ° ).
82

A andliso d.v. rcdioativldadû naturel (Kastnor, 1968 ) o

principalacnto dos altos nivois oxistontos on cortas aroac do gloto

G do sous possivois ofoitos Mologicos toa c?o constituido, por con

seguinto, om uia caapo do oatudos "battante proEâsGÔros, Isso so dovo

princip-almcnto ao fato do ç;uc os no a ostudos podem onvolvcr popula -

çoes rolativaiaunto grandes quo, dur?.nto gor^-çoos, nao aponao ostivo_

ram oxpootis a uru dose extama aoina da media goral, uns tanocn CJ£

tivor.n sujuitas a \XDD. doso intuma? atravos da absorçSo G inalaçao

do r-idiojlGjXii'itoL!. Al-jirxis poticas aroas no ramdo parocon sor ocpj --

ci"".l_ijntc indicidac para o^so3 tipos do ostudos (Gopal-Aycn^ar,

1957 **"; ';forld Hoaltli Organization, 1959 )» sondo q.uc alguxns do -

lia ustâo localizadas no Brasil (Eosor e Cullon, 1962142» 1 4 3 ) .

0 ostudo des populanÔGS que vivon on areas con altos ni -

vois do r?.dioativid?.do natural, a par do sua inportância,aprcsontaj

no ont".nto, uni onerce conplosidado (Stovonson, 1958 5 V/orld Hualti
191

Organization, 1959 ). Basta dizor quo o dosenvolvinonto do mtodo

rr.is indio-ado para o.3oa cituiçSo (o riStodo prospûctivo) rcproGOiita-

ria un projoto do lon^o praao (diĝ j;\os, do 10 a 20 atios), o or:progo

dG uni ûq.uipç ospocializada o fcor. troinada, o o s^sto do una vorba

considoravûl. E, no ont^-nto, ainda so pod^ria chogar a rosultados in

cenelusivos.
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Ha" varios aiios era opiniâo serai entre os genetieistas hu

manos liraaileiros (eu inclusive) que um projeto prospsctivo nâo do-

veria (e B3smo dificilaentG podcria) sor realisado no Brasil. ."Era

ainda noasa opiniâo quo un projeto retrospoctivo, embora apronor.ïrin

do uxa sorie dc deficié'ncias "ben coniieeidas e oi-ibora pudosse l~--x'a

renultados inconclusivos, podoria G dovoria BOT roalizado. Alô i dis_

so, so TDGDI plane jado u executado, muitas das deficioncias ±noro".ifco3

3.0 rjitodo podoriam sor nininizadas f c a oxpûriância ^mlaa con sua

cxooaç?.o podoria sor du grande inpoi-tância no piano jai^nto da un

cvontual projeto prospoctivo. Ifcis ainda: acroditavanos quo,aloii do

sou aapecto "r^dioativo", o projoto rotrospectivo podoria craz^r al

guiDu contrilniiçooa intoroasantos no campo da genotica do popula -

çôos huEana3j, contri"buiçoGS essas quo ostao, clirota ou indirotar.cn-

tc, ligadaa -:.o problona do ofoito gonôtico dc.3 r^diaçooc. À roalis^

çâo de tua projoto rotrospectivo nos parocou, portanto,porfcitarx;nto

ju3tificada.

0 pouco conhociiiûnto quo tonos sô"bro os ofoitos genoticos

d'.s r-.'liaçoos on populaçoos hunD.nas, conhocijaciito esse ototido CD.±3

a-fcr"̂ rc:i do infarencias tooriuas-lo que dû situaçoes réais (vor Crow,

1357" 2 Froiro-mia, 1957/f'>, por oxanplo), fês suspeitar qua ùifi-

oiloûnto scrian dutoct?.d":s as mtaçoos inauzidas polos altos nxvois

do r^dioatividade natural, Krjr.nuni conclusao provia, no ontanto, po_

deria sor tirada, na ta^o oxclusiva dôsscs conhucinontos toorircs.

A otitonçâo o analiso do dados roais, onbora so constituindo on un

trabalho que aprosentava urn sirio do dificuldados a sor-on vonci -

dasf G onbora cnvolvondo a possiMlidadc do lovar a roaultados in -

conclusivos, parecia 3or a nais pronissora via do ataquo ao problo_

na. Fa roalidado, variarj invostigcçoos (alguxas das .yiaia sorâo aquL

ràpidarj2nto noncionadas ) jd forai.; ou ostâo sondo roalizadas, con o

intuito do oatudar o ofoito da radioatividado natural en soros hura

nos.

Muitos posquisad'.ros cst5o consciontes (conc é o meu ca
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so) de que uma série de fatôrss pode psrturbar ou viciar os résulta

dos e as po3siveis conclusoes. ïïo entanto, provàvelioente todos esta

mos de acôrdo em q.ue, num campo de tamaiiha importância tcorioa e pra

tica, G proferivel se cliegar a rasultados sujeitos a algumas cx:l'~5-

cas, e a conclusoes a sorem aceitas dentro de certos liEàtos,do q̂ 'o

nâo so ol3tor informaçâo alguma.
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III. PESQUISAS EMiBEàS RàDIOâTIVAS

"Populations under chronic radiation

must bo studied "both for their own inter

ost and to predict the genetic conse-

quences of increasing levels of radia-

tion".
N,E. Morton (1961)111

A rovisSo quo sera" feita, conquanjo rapida por força das

circunstdncias, c relativcioonto complota c atualizada(*).

Como so vora, onvolve divorsos trctolhos rcalizados em dJL

ferentea rogiôe3 do aundo, tont.mdo correlacionar os nivois do ra -

dioitividzdc natural com a ocorroncia do cancer (em goral, ou tipos

O3pecfficos), louceHia, Halforïnaçooa congônitas (on goral, ou cspc-

cificas), di3tdrt>ios neuro-vogetativos, proporçSo sexual, laortalid^

do, o dosonvolvimcnto fxsico, alom de outras caractoriaticas. Algu-

nas oxparioncias con onioais sor3o t?.nbcn nencionadas.

(*) Para tanto, onproendenoa uaa vordadoira "caçada" Mblio^rafica,
fazondo consultas a roviotas o indices Mbliograficos, o inclu-
sive utilizando-nos do scrviços ospocializados, tais cono o
"Ifcdlars Search Request", da "National Library of Ubdic.ine"
(USA), a Biblioteca Regional de Ifedicina da OrganizaçSo Pan-Aria
ricana da Sauda (Sao Paulo), e o "Science Information Exchange"",
da "Smithsonian Institution" (USA).

I k
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0 leitor interessado nas posquiaaa con plantas pcdera con
109

sultar os trabalhos de Mistry, G-opal-Ayengar e Ebarattoan (1965) »

Mericle e Ifericle (1965 ) 1 0 7 e Eao (1966)138. Sobre o assunto Meriele

e Ifericle tern uma expressao bastante motivadora:11...exposure levels

from natural terrestrial radiation can be of potential genetic and

ecology importance to highly radiosensitive plant populations. "iliâE

grande numéro de trabalhos teia sido publicado sobre radioeeologia,o

que podo ser verificado polas listas de bibliografias seloeionadas

(Element, 196285, 136586, 196687).

ÎTaturalEcnte, nâo esta no osccpo do prcsonte trabalho dis

cutir os varios rosultados obtidos, alguns doles contraditorios; ou.

tros sujoitos a sovoras criticas q.uanto à mctodologia, à andliso, o

à conclusao; todos provavelmcntG sujoitos a oxplicaçoes altornati -

vas ou coniplGiacntares. 0 quo so protondo aq.ui 6 apenaa dar uiaa vi-

sâo goral do problono, mostr:.ndo quai o tipo de analise quo torn si-

do usado*

Tanto quanto soja do mou conhociiaonto, ato hojo nonhuiaa

posquisa foi roalizada com o objotivo do G3tudar a carga genotica

atuando cm populaçoos humanas que vivem em areas com altos nivais de

radioatividado natural. Horn nonhum outro trebalho foi roalizado COF

um sontido opidoiaiolÔGico tSo prof undo o amplo, cobrindo uaa populr-

çao t^o grande nunr. colcta do dados, "in loco", ospocialoonto piano

j'ido. para, tal fin, o, port^.nto, com todo3 os cuidados dovidos. Eoir

nenhuoa outra pesquisa considorou, cono aqui se faz, as viriavcir

conconit?aitcs que podem afotar o diatorcor os resultadoa. Nossas cq

diçoo3, o présente trabalho parece ser unico.

Por es se motivo, a revisâo aqui apresentada I de cunho ge_

rai, abarcando o maior nurœro possivel de pesquisas sobre efeitos

das raûiaçoes naturais, ses: ûeacer a pormenores de cada caso.
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Animais

g

Blaylock, Àuerbach e ïïelaon (1GS4) estudaram larvas do

Chironoinus tontaiiB colotaclas G H uma area natural tornada radioati-^a

artificial monte (dojctos do laboratorio lïacional de Oak Kiûgo), tan

do concluido quo "chronic low-lcvol irradiation froia radioactive

waste was increasing the variability of chromo s oiaal aberrations witli

out signifie ?Jitly increasing the frequency".

Grttnoborg (1964) analisou uma série de caractorxstieas

em ratos q.ue habitant uma rogiao com altos nivois do radioativiclado

natural no sul da India, nao tondo oncontrado nenhuna evidSnc.ia do

efoito genotico. Sua conclusâo final: "Whereas our findings thus 3!

ve no positive indication of genetic damage to the rats living on

the strip, they do not rule out the possibility of induced mutations

lurking beyond the reach of our method", Posteriormente, foi publi-

cado urn trabalho nais completo (Grttneberg, Bains, Berry,Riles,Snith
77

e Weiss, 1966 ), e a raesiaa conclusâo foi tirada: "...there is no

evidence for significant differences between irradiated and control

populations for the characters investigated" (mediçoes dontârias c

osquolétieas, variaçoos esquolcticas nao-metricas, fertilidado 0 nqr_

talidade pré-natal).

Intéressantes posquisas foram roalizadas com culturas do

paramécio o do clrosofila subootidas a condiçôcs expérimentais cm

quo havia falta do radiaçao natural, tondo sido constatadas diminu^

çoos significatives do dosonvolvinunto (Planol, Soloilhavoup,Blanc,

Pontan o Tixador, 1966 3 5 c Planol, Soloilhavoup, Gicss o Tixador,

1969 ). Rolitivaraonto no oxporimonto, port.anto, a radiaçao natu-

ral funcionou, nesso caso, ceno "alto" nivol d^ radiaçao. Essas bom

piano jadas exporiências levaraa à seguinto conclusao principal ; :'los

modifications de croissance que nous avons observées sont bien liées

à l'absorption partielle dos radiations ionisantes naturelles par
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les dispositifs do protection et permet do conoluro que cos radia-

tions exercent, oal^ré leur très faible intensité, une action bio-

logique do caractère aprarenmant favorable" (Planol, Soloilhavoup,

G-ios:j o Ti^ador, 19S9 • " ) .

ill. 2 - Uinas do Urânio a Pontes Kadioativas

Problejuas ligados à toxidado, danos, saudo o sogurança O H

minas de urânio ja for;.H dovidanento analisados por virios autores,

nao oatendo aq.ai coaontd-los. 0 leitor intereasado codera consultar
}81Pi; Sosasuiicl?.ram (1958) , Sinpson, Stevra.rt, Yoort e 31oy

(1959)163, Somyaji o ILirthy (1SS2)165 e o relatorio sôtre "Radia-

tion ET.posu.2-o of Uranium î,tLnorsw, pulDlicado c-ia 1967, o q.ual contem
17

1300 pâgina,s de dcpoiiajntos o reforêneias (Apud Cooper, I960 ).

Uia dos prinieiros estudos côbre o ef-ito da radioatividado

natural cm sêros huraanos foi roalizado entre os operarios das minas

de urânio da regiâo de SchneeToerg (Alemanha) e JoacMastîial(ï'cîiecos_

lovaquia). Paaendo usa rovisâo critica dos dados ate entao obtidos,

Lorona (1944) chesou à conclusâo de q.ue cêroa de 50'̂  dos rânei-

ros morrian de caroinoiaa dos pulmoes. 0 radônio parece ser a princi

pal (porém nao a unica) causa dessa tâo alta freq.uência.

ITo Canada, a mortalidado por cancer nao 6 um probloma o\a.

donto entre os opordrios dis 2n.n~.s de urdnio(Cipriani,1955 }. Isso

foi oxplicndo, polo inonos en -parte, jpelo fato de q.ue oia serai 03 mi

noiros nao trcbalhaa nas mi^as durante nuito tempo, as condiçoos do

trabaUao na-j rainas sao boas, o nao existera coraunididec estdveis nas

vizinlx?.nç?.s dis iainaa.

Uiaa investigiçSo roalizada sobre as condiçoo3 de saûdo dos

traballiadorcs em casas do banho das fontes de radioatividado natu-
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rai de Tskhaltubo revelou un» elevada frequência de prot>lemas de ca

rater neuro-vegetativo, tais eomo vertigens, dores de eatoeça, indo-

lência, rapida fadiga'oilidade, e sono diurno, além de insônia notiu"

na. Aquêles fenônonos eraa mais évidentes durante as horas de tr?-"he

lho, decrescendo àopois graâualmento, tondo sido considarados oow,

deviios a poq.ueaas doses do radônio om coiabinaçoos com altas tempo-

raturas o uiaidado (KhuMtiya, Kuraslivili, Eahauridsa, Khavta3i c

Kahuliya, 1S6283).

Estudando a causa do morto do um £?rupo do minoiros do urô

nio nos Estados Unidos, Wagonor, Arclior, Carroll, Holaday e LavrrcnC'

(1964) oncontraram um auiunto do doz vôzos na froquencia ospora-

da do câncor do aparolîio rospiratorio. Cou a oxclu3ao àc idado, fu-

mo, horança, ôrros do diagnostico, o outros, os autores forain lova-

dos ?. conclusao de q.uo a ovidôncia ottida "implicates airlDorne radie-

tion in the genesis of this increase in respiratory cancer".

17
IToma revisâo récente s5l>i*e o assunto, Cooper (1958) cor

ÔLuiu onfà-cicananto haver "an association between the undergrounô

mnii:.g of uranium and an increased incidence of lung cancer". Conei

dor JO. _-.inàa cosoaltamente prouvai que os principais fatôï^s etiol.'

gicca sejam o radônio o seus derivados, podendo outros fatôres (pri'

cijalnente o cigarro) agir sinergisticamente ou como co-carcinogâni

cos.

Eealizando estudos citogenoticos numa area da Austria on.

quo ha fontes tonaicas radioativas, Fischer, Polol-Efiling e Poïû

(1971) encontraraia uma sugeatâo de auraento de aherraçoes cromossô

micas nos tra^balhadores do centro do tratamento ( tolnedrio ), que er."

o local de niaior nivel de radiaçSo.

dosses c stuc1 oo feitos na ospocio humana, o intorcs -
Qci

santo Ecnciorar ainda oqy.± o trabalho roalizado por Eraus (1957) *

na rog.l-o do dopoaifcos uronxforcs do Eatanga, ondo encontrou aigu -

mas anormalidades om miridpodos, tondo concluido sor "... very pro-



bablo, but in no way certain, that damage exists here as a couse -

quence of the natural radioactivity of the sub-soil".

Ill,3 - Cancer e leuceaia

Bugàer e îfead (1358) fizeram urn estudo de sete anos so-

bre a ocprrència do tumores osseos malignos nos Estados Unidos, ton

do concluidc q.uc "there is no indication that background radiation

exposure has any bearing whatever on the incidence of this category

of neoplasm11,

Analisnndo os rosultados preliminaros de um ostudo sobre

a corrolaçao outre fatôros ambientais c froquôncia do cancer no Con

dado do Washington, Lawrence o Clion (1959) obsorvaram que "the re_

lativoly 3mll number of higher background readings seemed to fall

in lino with oloctioii districs showing the elevated cancer rates as

calculated b3̂  tho bioaotricians".

À oxistôncia do una roliç2o linear entre fro<iuôneia do

câncor o dosa de r̂ ûi.içao sôuonto se justificaria, segundo Blun

(1959)' > coao uma tentative de primoira aproxinaçao. So^undo ôlo,

ha varia ux.ia inflox^o aseondente nas baixas froq,uências do cancer, de

modo que ostimtivan baseadaa na estrapolaoêîo linear tenderiani a mi

nimizar o efeito do aumonto da dose. Segundo Blum, "there is no jua_

tification for assigning a "safe" upper lirait for environmental io-

nizing radiation as regards tlio genesis of cancer".

Analisando os atostaios de oMtos da rcgiao de West Devon,

Inglatorra, Allen-Price (I960) vorificou q,ua os dados obtidos con-

cordavan con a hipotoso do qv.e ''cancer in -̂ iiis area is indisaolubly

connected vrith water-supplios1', tondo 3ugorido a possibilidido do

quo "thu radioactivity of tho v/ator may be a factor of importance".
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1>

Ko entanto, observou que os daclos eraia insufioientes para uma con -

clusâo dofinitiva. 0 assuiito foi retomado por Abbatt, Lakey e I&-

thias (I960) , os quais confirnsran que -sono waters are highly ra-

dioactive in this area", aas taroblm considei'aram seus dados ainia in

suficientes "to allow a satisfactory statistical analysis".

Armstrong (1554) relacionou varios tratoalhos realizados

na Inglaterra, Bais de G-ales, Prança e Kolanda, inostrando urn asso-

ciaçao entre frequencia de mortes por cancer a c-tracterfistiess do

solo e, cspecificcinonto, oloEcntos do solo (jXirc. une rovisâo gérai

do asGunto, vor t:'jabéni Ar;aatrong, 1962 ). Usando os nais modemos n^

todoc da aniliso o ostud̂ i'-do UEG drai cuiâcidosanonte soloeion2.dci na

Ialinaia, no jnt?jito, Armstrong (1964) cliogou à conclusâo do qua

"tlioro aro no consistent and significant differences in the olonont

contont3 of plant and water samples from stonach cancer and control

faras". 0 complexo profelema é discutido devidaaente em seu trabalho,

que conclui admitindo a possibilidide de outras possiveis coneeçoes

entre solo e cancer, tais cono "organic compounds, r?.dionuclide3,or

pathogenic organioma".

Segall (1Ç64) roalizou uia ostuclo sôlDre mortalid::de por

louconia o radioatividado natural nos ostados de Lîaino,ïïew Hanpchii

e Vcmont, tondo concluido quo "no statistically significant aaso -

ciation wa3 oboarved betwoen mort?.lity from loukoriia and radiogoolo_

gical category", lïo ontanto, admtiu quo sous dados nâo rejoitavan

intoiraziento a hipotoso do quo a nortalidade por leucoraia posca vs

ri.ir do acordo con a radioatividadc natural, pois, concluiu: "It

SOODS unlikely that such a h--pothesis could Toe adequately tested in

the United States where geo.2P^phic variation in background radiation

is relatively snail".

Un projeto de estudos esta presentenente sendo realizado

pelo Serviço de Saude Piiblica don Bstados Unidos en ura area abran-

gendo quatro ostados (Wisconsin, llLniiosota, Illinois e Iowa), en
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que ocorrem relativaoente altas concentraçôes de radium na âgua.Uiaa

âas f inalidade s do projeto é estudar a frequância de oâncer osseo.

Anâlises preliiiinares n2o liaviam revelado e^cesso aparente de aor-

tes por cancer osseo na area era ostudo (Samuels, 1964 ).

n Qq
T/illey (1964)"" nSo oncontrou qualquer evidencia quo pu-

denso corrolaeionar a raùioatividaûc natural en Cornwall (Injlcter-

ra), con ai vois do ato dsz vozos a xoodia naoional, o a taxa local d.^

louconia.

Ann.li3.-.;ado os certificados do nascinonto o atostados do

norto no Estido do ITovc. York (oxcluindo a cidido do nesno noirs), o

clisF.ificrjido os nunicipios do acôrdo con a prosonça provavel ou in

provàvcsl do altos niveis do radioatividado natural, Gentry, Parlchurr

o Bulin (1959) J const at T.ran una naior incidôneia de malformaçoes

conjênitan 11a ârea provavel. Coin exceçâo do aongolismo, aue apresen

tou incidência igual, a freq,uência de nalfornaçoes congênitas foi

sisteEaticaiaGnte iaaior, na ârea provâvel, para oada tipo de malfor-

maçSo. Àgrupados os con-iados do Eatado em sois regioes geografioas,

mais usa voz foran eonstatadas frequêneias consistenteicente ivniorec

nas localidades pro^veis. Selocionadas nlĝ uans localidados cou cl

tas e com "baixas taxas de roalformaçâo, foi realizada uma pesq.uisd

epidemiologica local, tendo os autores chegado à conclusao de que

fatôros tais como radiaçâo usada com finalidade médioa, ru"ùéola,ccn

diçoes socio-econômicas 0 consangoinidado, dontre outros, nao po -

diam explicar as diforonça3 nas taxas do EfilfornaçSo. Concluirani or

tao: "It would appear dosiralalc to consider radiation as a causal

agent:1.
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TJsando dados rclativos aos ostados dos Estados Unidos e

a varios outros paxsos do mundo, otrfcidos atravos do "Vital Statisticn

of the U.S." c do "United Nations Demographic Yearbook", c admit::.r.do

quo a ralioatividado natural scja intoiraiaonte produzida pela raclia-

çâo coomica, Wesley (I960" ° ; v. tambom I960 ) protendcu tor cneon

trado uina correlaçao positiva entre inçidcncia do raalfonnaçSo cong-"—

nita G radioatividadG natural» Infelismonto, o autor nom situer lo-

vou cm conta a possiMlida&e de que divorsos fatôrcs podoriaia oxpli-

car, polo monos om parte (nas provàvclmcnte a grande parte), das di-

foronças encontradas. Una violenta critica a ôsse traisallio foi publi

cada por Spiers, Bureh, e Eood (i960) . ÊSGGS autoros observaram,

por oxomplo, quo uma doaonstraçâo do V/osloy "is largely speculative";

uma conclusâo "has no o"b,3orvational support"; o urn calculo (965̂  das

laalformacoes congenitas soriam causadas por radioatividade natural)

"is as fallacious as it is jai3leadin^".

Usando tanfeom dados do cstatistica vital dos Estadoo Uni-

dos, KratolirBn c G-ralm (I960) u classificaraa as froquoncias do eor-

tc por ral"ComR.çïo congonita de acôrdo com 0 Condado c o Estado, u

tcntaj'a'.n corrolaciona-las com o ambiante geolojico. Concluiram q,uo

as areas cem conccntraçooa do mtorial radioativo acina da media tal

vcz aprocontassom una taxa do mortes por oalformaçâo congonita tan-

bom aciEia da modia, Esses autores estavam ciontes da oxistencia do

uma série de fatôres oxtrinsocos, o ate mosiao considcraram sours ùa-

dos"extremely tenuous". Ko cntanto, acharam os rcsultados "suffici -

ontly provocative to encourage more detailed investigations".

E rcalmcnte isso acontocou, pois "provocaram"Henlo(l960)

a cstudar, nais dotalhadanento, o Condado do Bonton, Washington, 0

q.ual laavia mostrado a maior incidoncia do mortes por nalforciacSo con
On ™"

gônita, do acôrdo com 0 trabalho do Kratchnon 0 Grahn (i960) . Con-

sidorando as variaçoos nas taxas do nasciounto, taxas de mortalidado

c distribuiçao ctdria das populaçoos, Honlo (i960) concluiu quo

"the incidence of congenital malformation deaths was not higher for
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Bonton County than for the United States".

,160
Segall, EÈLcMalion e Hannigan (1964^"^ estudaram areas sel§_

cionadas dos Estados do îîaine, New Hampshire e Vermont (USA), relabi

vainente a trinta e due.s categorias de aaalforinaçSes congênitas (este

sistenas principals), taxa de nascimentos vivos, e mortalidade fetal

e infantil. Sua conclusao final foi a seguinte: "ïïo evidence of con-

sistently elevated rates for all malformations or of a consistent in

crease in risk with, respect to any individual category of malforma-

tions wa3 found in hirths to residents of the high "bedrock radioactrL

vity area".

III.5 - Outras Pesq.uisas(*)

Usando dados de registro de "batismo (para anàlise da pro -

porçâo sexual ao nascimento e da mortalidade peri-natal), registro do

inorte (mortalidade), registro de casamento (consanguinidade), e re -

gistros nunicipais (causas de morte), Gianferrari, Serra, Horganti,
12

Gualandri, Bonino e Arena (1963) estudaram una area, na Italia, em

que os niveis de radioatividaûe natural sâo rclativamente altos (cin

co vêzes o normal), comparando-a com uma area contrôle prèviaœnte c£

colhida. Os autôres dessa investigaçâo, emlDora nSo demonstrassein,ad-

mitiram q.uo, rclativajacnte as condiçoes socio-econômicas, as duas

areas cram soaolhantos, tendo obsorvado, porcm, q.ue a frequôncia de

casamentos consanguinoos era maior na area contrôle. Os dados anali-

sados nSo mostraram nenliuma diferença significativa na proporçao se-

xual ao nasciniGnto ("...non si dimostra alcuna differenza significa-

(*) Proporçao seyaal, mortalidade, cancer, leucopenia, desenvolvimen
to fisico, dormatoglifos, maneiri3inos e outras caracteristicas
normais.
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tiva nella frequenza délie nascite maschili..."). Em relaçâo à area

contrôle, a area irradiada apresontou freq.ucn.cia significativaasnte

"EDnor" do inortalidado précoce (natiinortalidade + inortalidcide r.o -pr

meiro mes do vida); idado inddia de faie ciment o si3nificativai-,.ont<;

maior; e frequeneia de mortes por cancer significativamente m±o~e.

Este ultimo probleiaa, alias, foi posteriorcaente rèanalisado por Gian--
71

ferrari, Serra, Morganti, G-ualandri é Bonino (1S62) , os quais con-

fircoaram q.ue "...the observed proportion of deaths from cancer is M

gher than tlae expected one in. everjr age-group", however, the increase

is significant only in the 61-80-year age-group". Todos esses resul-

tados foram aceitos pelos autores italianos com as dévidas cautelas

e ressalvas.

Analisando os registros de nascioanto e de aorte de uoa pe-

quena aldeia, coin altos niveis de radioatividade natural, na regiâo

de Jacïiynov, URSS, l&rsâlelz, Mller e Kutat (1962) encontraramune.

proporçao sexual de 1:1, o q.ue foi considerado "unusual".ïïao foi en-

contrada evilô"n.cia de efeito da radioatividade natural sôt>re a inorta

lidade infantil. A "alta" frecuência de cancer do estôiaago (I9?:i) po-

deria levar à suspeita de ua efeito deletério da radioatividade natu

rai e e spécialisante da agua usada na aliijjentaçâo. No entanto, o ntinis_

ro de casos encontrado é extrenamnnte peq.ueno (4 en 21 autopsias), o

q.ue toma essa "suspeita1' bastante fragil,

Analisando âuas vilas na Illia de Cliilwa (îTiasalândia),\7eir

(1962) encontrou una diferença aarcante na contagen de globulos

"brancos, tendo concluido que "the cases of leucopaenia in the test

village could be due to exposure to radiation".

Estudando uma pocsivel correlaçao entre mortalidade neo-na
75

tal e radioatividada natural, na realidade Grahn e EJratchiaan(l963)

chegcram à conclusao de que o peso da ovidencia - historica, experi-

mental o clinica -, "strcn-gly suggests that the reduced partial pressu-

re of oxygon is responsible for the reduced fetal growth and subse -

quontly increased neonatal death rate".
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ïïovikov (1967) estudou duas aldeias na Uniâo Soviética

e nao encontrou evidências de efeito de pequenas concentraçoes de urâ

nio na âgua sobre a sau.de da populaçâo. Seus resultados nao mostra-

ram efeito na mortalidade infantil, proporçâo sexual, mortalidade por

cancer e outros principals tipos de doenças, taxa de morbidade popu-

lacional por cancer e peso das erianças. Infelizmente, nâo consegui

otter o trabalho original (publicado eia russo), e o resumo que oon -

sultei é insuficiente para se julgar do niérito da pesquisa.

Estudando o desenvolvimsnto fisico de recém-nascidos de

Pyatigorsk, Dubinsky (1969) concluiu que os altos niveis de radia

çâo gama natural "had no unfavorable effect on the intrauterine de -

velopmont of foetus". 0 resumo, em inglês, contém apenas 3 linhas e

nâo apresenta nenhuma çutra informaçâo.

2

Ahuja, Sharma e Ahuja (1971) estudaram denaatoglifcs, ca-

nhotismo, n&neiras de se cruzarem os braços e se trançarom osdcios,

e tipos de hélice e lobulo da orelha, em uma amostra de 74 indivx -

duos do sexo Easculino, ei uma area radioativa, G 72 do incsmo SGXO cm

area contrôle, no Estado de Kerala (India). "Tîo significant diffe -

ronces could be demonstrated between the experimental and the control

populations with respect to the frequencies of the traits under study"

(Ahuja, Shanaa o Ahuja, 19712).

III.6 - Posquisas no Brasil

lia rouniao do investi gad oro s no campo do ostudos em droas

com altos nivois de radioatividaclo natural, realizada em 1961 no Hio

do Janeiro, 0 Prof. Jesus S. Mbure, da Univorsidado Federal do Para-

na, aprosentou algumas infonaaçoes proliminares sobre a oeorrôneiade

microcrustdcea, micro-isopodos, 0 abelhas, na rcgiao do Guarapari.
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Infoliznicnte, no cntinto, o projoto n5o tove prosseguimanto (liburc,

1971, com, pesa.).

Estudcuado a froquôncia do cromDssomos II quo, om homozigo-

sc, afotam a viabilidado ou a ostorilidadc do 3). willistoni, Toledo
-I Q-i — — — — — — — -

Filho (1963) n3o ancontrou diforonças significatives entre os ro-

sultados otrfcidos om Guarapari (Espirito Scmto) c os doseritos por

Pavan e cols., em areas nonnais (Bavan, Cordeiro9 Dobzhansky, Dobz-
1 OP

hansky, l&logolowkin, Spassky e ïïedel, 1951 ; e Eavan e Knapp,

1954 , ver récente revisâo em Bavan e da Cunba, 1967 ). A conclu

sao do autorfoi que "pela présente amostra e pelo nétodo usado, veri

fica-se q.ue nâo foi posaivel detectar o efeito da radiaçâo de fundo

de Guarapari, em populaçoes naturais de Brosophila vTillistoni".

Preire-liaia e Freire-Maia (1967) analisaram os dados ob-

tidos pelo Departamento Estadual de Saude do Espirito Santo, relati-

vanente à mortalidade e outras estatisticas, tsndo classificado 15

localidades em 3 grapos (Contrôle, Intermedi&rio e Badioativo), de

acôrdo com seus niveis ioedios de radioatividade natural. Em urn total

superior a 45.000 individuos em cada grupo, nao foi encontrada manor

proporçao sexual no grupo Uadioativo. A S incidências de cegueira G

surdo-mudez congênitas também nâo foram maiores no grupo radioativo

do que nos deioais, A area radioativa apresentou uma menor taxa de mor

talidade (natimortalidade e mortalidade infantil) gue as outras a"reas.

Anàlises citogenéticas vêm sendo desenvolvidas por Barcins

ki e colaboradores em populaçoes humanas expostas no Brasil a altos

niveis de radioatividade natural. Os resultados preliminares (Barcins

ki, ..Vbreu, Eayath, Fonseca e de Alnœida, 1972 ) nS.o mostraram qual-

quer diferonça significativa em rolaçâo à amostra de Araxa e Tapira.

No grupo de Guarapari-Mïaipe, no ontanto, os dados obtidos mostraram

"um aumento considerdvel no nuncro do andis G dicêntricos, além do

também significative aumento nas aberraçoos do tipo "uma quebra", su

gerindo fortenente a presença dj containinaçao interna".
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IV. AH&LISE E DISCUSSÂO BO MA.TEEIAL E 1ÉTODOS

'•,.. regression techniques provide not

only the most powerful statistical tool

"but the most logical one in the analy-

sis of data from consanguinity stu-

dies".

W.J. Scliull (1961)152«

Embora ja tenha sido apresentada anteriormente tuna lapida

visSo geral do projeto (Preire-l/Iaia, 1961 ), e tenha sido feita urna

discussâo especxfica sobre a metodologia empregada ( ïlreire-Maiat

1969 ), o présente trabalho apresenta uma analise mais compléta de

assunto, revendo informaçoes e, principalmente, acrescentando elemen

tos novos,

Além de uma descriçao geral da regiao analisada e da meto-

dologia de obtençao c analise dos dados, discutirei tambem nm sorie

do fatôres estranhos que podoriam altcrar os result.?.dos, ou polo mo-

nos dificultar sua analise, tais como os problèmes ligados à constân

cia nn. obtençao do dados, o diagnostico do anomalias Q doenças, e ou

tros.

Dontro da orientaçSo do discutir, em linhas gorais, tôda a

problomatica do projoto, analisarei nlnda os possivcis crros e fala-

cias e os fatôros do resoluçao (estes, por conveniência, serâo trato

dos em urn cap£tulo à parte).
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IV. 1 — A Eegiao Analisada

11 aril A,

0 Brasil apresenta dois tipos do areas com altos nxveis de

radioatividade natural, produzidos por conecntraçoos anormalTnente

olovadas do urânio e/ou torio cm suas rochas e solo.

Urn dosses tipos G a ch&mada zona do areia monazxtica, no

Estado do Espxrito Santo, estimando-so geralricnto GEL 20«000 O nukoro

do possoas cxpostas» 0 outro tipo, a, rcgiSo do intiusivos valcânico^

cm Unas Gcmis, ton um dcnsidado dcmografica oxtremamonto Tsaix.?. (a

rogirto nais inportante a i , Mbrro do Bbrro, G conplotancnto descbita—

da)» Uossas condiçoes, nosso projcto linitou-se ao cstudo da p r i œ i -

ra zona.

Essa rogiSo ton sido exaustiyanento os-tudada polos fisicos

nos ultinos doz anos, nao cabondo aqui, natuir-lncnto, una rovisao do

assunto, por oxtren?-ncnte vr,sto o apcnas indiictanonto ligado no

nosso projoto. Ifoturalncnte, algurms considcraçoes so fazen indispon

savois, nas o.leitor intoressado dcyora consultar os divcrsos traba-

Uios de Rosor, Gullcn, Penna-Franca, e colaboradores, catalogados na

Bibliografia, Uma descriçao dos aspectos geograficos da regiato foi

feita por Guerra (1957) t e u m a sinopse estatxstiea de todo o Esta-

do do Espirito Santo foi publicada recentemente pelo Institato Brasi

leiro de Estatxstica (1970)80

A fim de medirem e mapearem o campo de radiaçao externa f

Eoser e Gullen utilizaram-se de une. combinaçâo de câmara de ioniza-

çao e cintilômetros portateis (para detaUaes, ver Hoser e Cullen,

1958 ^ t 1962 )• Percorreram 6,000 km, desde 0 norte do Estado do

Bio até o sul da Bahia, atravessando todo 0 Estado do Espxrito Santo

Desta forma, conseguiram descobrir populaçoes que vivem om areas com

aj.tos nxveis do radiaçao natural (em gérai, 4-5 vezes 0 normal), e ,

ao mesmo tempo, populaçoes contrôles (Eoser e Cullen, 1962 ' )•
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Em algumas localidades (prineipalmente Ifeaipe e Guarapari,

justàmente as mais radioativas), Roser e colaboradores fizeram medi-

çoes detaliiadas em ruas, praias e edifieios» Utilizaram ainda dosing

t ros , para medida da dose diaria de radiaçao receMda pelas pessoas,

e f i l t r o s de ar , para estudo da contaminaçâo atmosfériea, alem de

analises do ar expirado, fisses resultados, se permitem, de urn lado,

uma avaliaçao nais precis* da exposiçao as radiaçoes nessas loealida

des, por outro tern urn alcance muito limitado, pois nao podem ser ez-

trapolados para as demais localidades incluidas em nosso projeto» De_

qualquer modo, alguns resultados iiao podem deixar de ser mencionados,

polo menos para que se enfatizem, mais uma vez, a complexidadc do

problema, e especialmente a grande variabxlidadc na exposiçao huaana

as radiaçoes!

1, Em Guarapari, nao se encontrou evidência de mate r i a l ocn

taminado nas casas mais primitivas, porem as casas mais mode ruas as

vezes foram construidas com areia radioativa, (a quantidade usada, no

entanto, variou enormemente ) • Os maiores nxveis de radiaçao foran -v^

rificados nas praias , onde algous "pontos quentes" nostraran niveis

de ate 2,0 nr /hr . USas natural mente os nfveis detectados na Mibra, fa

brica de separaçSo da monazita, foram ainda mais elevados (4,00

mr/nr)# Os nxveis medios de radioatividade no Espxrito Santo varia -

ram de 0,09 a 1,15 roentgen por ano (a dose anual para Nova York e

de 0,09)« As duas principals ruas de Guarapari, densamente povoadas,

apresentaram inumeros "pontos quentes"» As pessoas que uti l izaram d£

siimetros receTaeram doses diar ias de radiaçao que yariaram de 0,01afcé

nais de 1,00 mr/hr (a. maioria oscilou de 0,02 a 0,30)• (Segundo Oul-

len e Hoser, 1963.°)» Em Guarapari, a dose media anual foi caloulada

em 630 mr (Oullen, 197O25).

2* Ha alguma contaminaçSo pelo torio nas pessoas examina -

das em Guarapari, mas os resultados sao ambxguos. As muliieres e as

crianças pequenas devem receber as maiores doses, nao se consideran-

do, naturalmente os homens que trabalharam na Mitra ou em suas proxd.
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midadesj alguns comerciantes devem receter doses menores, e os pesca

dores, menores ainda, (Segundo Roser, Kegel, Hainberger, Cullen e

Drew, 19641 4 6).

3» A regiSo de areias mpnaziticas deve t e r uma populaçâo de

cerca de 20.000 pessoas expostas a nxveis de radiaçâo que variam de

0,03 a 1,00 mr/nr» Os naveis de radiaçâo nas ruas de Guarapari variai

de 0 ,1 a 0,2 mr/hr, e nas casas, a te .0 ,6 mr/hr, enquanto em Ifeaipe

sobem ate 1,0 mr/hr (para comparaçao, cite-se que o mais a l to navel

de radiaçâo natural relatado no mundo ocorre em Mbrro do Ferro, H}?

3,2 mr/hr)# (Segondo PennarFranca, Almeida, Becker,.Emmerich,^Eoser,

Kegel, Hainslserger, Cullsn, Pc trow, Drew e EiscnMd, 1964 )•
4

4* Somonte pequenas guantidades de alimentos sao produzi-

das nas areas radioativas, e, alem disso, os resultados mostraram a t

sorçao "biolpgioa mfnima (Penna-Franca e Frei tas , 1963 ) , o que l e -

vou a urn major enfoque na analise dos efeitos da radiaçâo externa(na

outra grande regiâo bras i le i ra radioativa, especifiôamente em Araxa,

a exposiçao dériva principal mante de alimentos contaminados,os quais

podem apresentar niveis de ate 100 vezes o normal)» A agua prpvem de
montanhas prpximas, e nao da zona radioativa* (Segundo

197025).

Cullen ,

5, Os resultados preliminares da analise dos dosfmetros re

velaram que, em Guarapari, 30^ dos indivlduos estavam expostos a do-

ses do radiaçâo que variavam de 400-600 mr/ano (64?̂ » de 200-800), sen

do que 23$ se expunham a dosos superiores a 1,000 mr/ano, e alguns

até mesmo a doses superiorcs a 2*000 mr/ano, (Segundo Oullon,l965

IV. 1.1 - A Esoolha das Areas de Estudo

Como nosso intéresse ora cstudar as populaçoes que haMtam

as areas com os mais a l tos niveis de radioatividade natural , r. esco-

lhp. dessas populaçoes "baseou-so nos dados fornecidos pelos f i s icos .
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Atraves de varios contactos pessoais e da analise dos dados publica-

dos pelos Profs, i1. X. Eoser e T, L. Cullen, do Instituto de 3?isica

da Pontifieia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, pude selecio-

nar as areas de estudo»

Usando ainda os dados fisicos, e depois de ouvido o ponto

de vista da Sundaçâo Serviço Especial de Saude Publica (Diretoria Ke_

gional do Espirito Santo), pude escolher algumas localidades, proxi-

mas as areas irradiadas(*), e que serviriam de contrôle» Essa esco-

lha se baseou ùnicamente em informaçoes gérais sobre taiaanh.o da popu

laçao, nivel socio-econômico, assistencia medica, constitaiçao étni-

ca, etc» Hunca foi levada em consideraçao qualquer informaçao sobre

mortalidade, morbidade, causas de morte, etc, Na realidade, sômente

depois de obtidos todos os nossos dados, e que procuramos conaecer

algumas informaçoes estatisticas obtidas pelo Departamento Estadual

de Saude do Espirito Santo (Freire-Maia e Freire-Maia, 1967 ) .

17,1.2 - As Localidades Estudadas

A Pig.l mostra as localidades estadadas, Por "localidade",

entendemos as cidades ou vilas com suas areas urbanas e suburbanas,

mas excluindo sua area rural, Essa exclusâo e justificada pelo fato

de que nao foram feitas mediçoes radiometricas nas areas rurais, de

modo que nao temos informaçoes sobre seus nxveis medios de radioati-

vidade natural. Além disso, a obtençâo de dados em area rural apre-

senta uma série de dificuldades materiais (que difîcilmcnte poderiam

ser contornadas ou vencidas), e as populaçoes do campo e das cidades

apresentam uma série de diferenças de varia ordom (socio-econômica,

(*) Por conveniência, chamaremos simplesmente de areas (ou popula -
çoes) "irradiadas" as areas (ou populaçoes-que vivem em areas)
com altos nfveis de radioatividade natural.
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étnica, cultural, etc.).

Dentro dos limites da localidade, todos os esforços forait

feitos para se entrevistarem todas as famxlias ali reaidentes, inelu

sive procurando famflias que residiam em casas un pouco afastadas de

zona suburbana, ou localizadas em locais de dificil acesso(Figs. 2/5)

IV. 2 - Ifetodologia da Obtençao de Dados

1

Todos os dados foram obtidos através de visitas familiais,

feitas por tuna équipe de entrevistadoras, a maioria das quais perten

cente ao Departamento Estadual de Saude do Espirito Santo« Embora te_

nhamos usado uma tecnica propria, o método gérai de entrevistas é C

aiesmo adotado pelo "National. Health Survey" dos Estados Unidos(nThe

Health Interview Survey"). Uma analise comparativa dessa técnica com
1V2*outras usadas para obtençâo de dados foi feita por Szklo (1969) •

De acSrdo com Mnder (citado por Szklo), as entrevistas se consti -

tuem na melhor maneira de se obterem dados socio-econômicos e demo-

graîicos a respeito de problemas de saude do indivxduo e das implica

çoes da enfermidade sobre sua vida e sua famalia.

Nossas entrevistadoras foram prèviamente submetidas a in-r

tenso treiïiamento teérico e pratico. 0 treinamento teorico consistia

de explicaçoes sobre a maneira de entrar em contacto com as pessoas,

o modo de entrevistar, a correçao de questionarios contcnào Irros, e,

maneira do doscobrir alguns êrros, etc. Essa parte teorica foi seat»

pre rcalizada na sala de reunites da Pundaçao Serviço Especial de

Saude Publica, em Vitoria (Pig.6). A parte pratica, eonsistindo de

trabalho de campo, foi realizada nos arredores de Vitoria* Consistia

de varias fases, Em uma fase inicial, as entrevistadoras assistiam a

entrevistas realizadas por iqinu Posteriorraente, as entrevistadoras

eram divididas em grupos. Dentro de cada grupo, havia um revezamento
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para a realizaçao da entrevista, sempre sob minlia direta supervisao.

Durante essa fase, as vezes uma entrevistadora fazia as perguntas e

ela e mais uma ou duas anotavam as respostas, que, mais tarde, no e_s

critorio da FSESP, eram conferidas, sendo anotados e eorrigidos os

êrros.

Durante a fase de treinamento, algumas entrevistadoras fo-

ram dispensadas, por nâo preencherem os requisitos exigidos, tendo

sido finalmente escolhidas as que melhor desempenho tiveram. Somcnte

dopois quo julguoi cstarem as entrevistadoras escolhidas com um "bom

treinamento, e aptas a realizarem bem a coleta de dados, é que ini-

ciamos o tratoallio de campo na area que nos interessava.

Durante o treinamento, nos arredores de Vitoria, tivemos

oportunidade de testar um questionario prèviamente estudado.Como eia

de se esperar, varias modificaçôes (para melhor) foram realizadas.

Ao se iniciar a pesquisa, txnhamos plena convicçâo de que estavamos

usando um questionario altamonte eficiente, que séria manipulado por

uma équipe bem preparada para realizar êsse trabalho» Has visitas fa

miliais, as entrevistadoras liam as pergontas escritas no questiona-

rio, e, de aeôrdo com as respostas, elas mesmas preenchiam o questi£

nârio. îîa grande maioria das vezes, a principal pessoa entrevistada

era a esposa ou o marido, o que da raBoavel fidedignidade as respos-

tas. Apenas algumas perguntas (rslativas as condiçoes da casa, grupo

étnico do ca3al, e enderêço) eram respondidas pela propria ontrevis-

tadora, Quando acontocia (raramento) que o informante nflo ŝ .bin dar

uaa resposta que ci entrcvistadora imaginava saber, ou ontao dava uma

suposta informaçao incoireta,a. entrevistadora, anotava o que julgava

estar certo, porom sempre especificando que se tratava de UET. opini-

So sua, n&o da pessoa entrevistadn..
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tffc&.l- -Constância na Otitençâo de Dados

Apesar de todos os meus esforços a fim de manter a mesma

équipe durante todo o trabalho de campo, isso so foi possivel par -

cialmente. Iniaialmente, contei corn t r i s entra vistadoras. Circa de

um mes depois de iniciada a coleta de dados, uma entrevistadora adoe_

ceu e teve que deixar a pesquisa, Preferi, entâo, aumentar a équipe,

selecionando mais cinco entrevistadoras, tôdas pertencentes ao Cen

tro de Saude de Vitoria, Pouco antes de se encerrar a fase de cole—

ta de dados, uma outra ontrevistadora (pertcncontc à primeira équi-

pe) tambem se retirou da posquisa. ïïaturalmente, essas alteraçoosna

équipe nSo cram dosejavois. No entanto, varias razOos (quo sorSo dis

cutidas nas paginas seguintes) pare com indicar clnramente que tais

pequenas modifieaçSes nao oxerceram pràticamonte nonhum ofeito na

coleta do dados,

A roanutençao da iaosm équipe durante o tmtolho do campoé

inportanto a fim de se ovitar vr-riaçao no nctodo de obtençSo de da-

dos. Se, no entanto, as ontrevistadoras foron dovidaiacnte instrui -

das para ovitaren, tanto quanto possivel, qualquor contritiuiçao pe£

soal suTjjotiva, ou soja, se as entrovistadoras foron ospecialncnto

treinadas a desenvolvor un netodo objotivo de o"btcngâo de dados, on

tSo qualquer rudança na équipe pràticanonte nffo tora significado a i

guru Isso foi exataoente o quo fiz. A fin de ter una idoia nais se-

gura sôtre a constância ua coleta de dados, ao fin do trafralho de

canpo sabnoti as entrevistadoras a un quostionario especial, con

instraçoes severas para que dosson suas respostas individual, cuida

dosa e consciontcDonto, Una. das porgantas do questionario era a se-

suinte: "Durante o trobalho do canpo, voce entrevistou as possoas da

nesna naneira, ou voce nidou o notodo do fazer as porguntas,t ou a

ênfasc en algonas quest Cos? Quais as rudanças que vooe fez?" .As rosi

postas nostraran que nerihim rudança foi fcita«
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IT.2.2 .- 0 Problem do Diagnostico

Ï33 .33Em meu piano preliiainar de pe3quisas (Freire-Maia,I960 ),

assim coao no relatorio de Erota-Ite ssoa (1959) > foi prevista a or

ganizacSo de duas équipes fcasicas para obtençâo de dados.Essas equi

pes traTjalhariam conjuntamente, nas mesmas localidades, sola ïïri.nha

supervisât direta, e com a colaboraçao de mais um geneticista e uma

secretaria. Cada équipe tiasiea consistiria de dois medicos (um pe-

diatra e um clxnico-geral) e duas assistentes sociais. Eventualiaen-

te , outros especialistas ou assistentes poderiam ser contratadosja^

sim como um antropologo social, no caso em que nïo fosse realizada,

à parte, uma pesquisa sociologica, Ésses pianos infeiizmente nâo pu

deram ser realizados.

Contei apenas, como ja foi dito, com algomas entrevistedo

ras, Emborn. fôssem "bastante oficientes (algumas eram Gnfermeiras,ou

tras. assistantes sociais), nataralmente elas nfio tinham otroinamen

to e os conheciiaentos necosaarios pnra dr.rem diagnostico. linda que

elas tivassem o conhecimento necessario, no ontanto, isso resolve-

ria apenas parcialmonte o problema» Oomo diagnosticar, por exemplo,

as causas de morte? Ou as anomalias de pessoas falecidas ou ausen-

tes? Essas deficiências sao inerentes ao mé"todo retrospectivo empre_

gado.

Dentro de nossas limitaçoes, no entanto, procuramos fazer

o melhor. As entrevistadoras foram instruidas a descreverem, da ae-

lhor raaneira possivel, as anomalias e causas de morte» Alem disso,

um grande n œ r o de anomalias pôde ser fotogràficamonte documentada

algamas delas em detalhe (K.gs.8/13). Tenninada a coleta de dados ,

as descriçoes de anonalias e as fotografias foram exaninadas porttne

équipe constituida por dois geneticigtas, dois cllnicos e un pedia

tza. Essa équipe procurou principalncnto classificar as anonaliàs de

acordo con um wprovavelMou "improvavel" conporente genético en sua

1
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otiologia. Ievando-sc cm conta ainâa quo as anomalias foram scpara -

das em dois grapos, de acôrdo com a gravidade das mosoas, verifies -

-so que pudcnos classificar as anomalias em quatro grandes grupos.

IV«2.D v 0 Controls da Obtcnçâo de Dados

Durante todo o tratoalho do canpo, cada quostionario precn-

chido era inediatamentc vorificado porn&n. (ocasionalncnte por uaa

ou outra das nolhoros ontrovistadoras), Como rcsultado dessas vcrifi

caçoos "in loco", varios onganos puderam imcdiatanicnte sor corrigi -

dos, varias inforoaçoos puderan sor conpletadas, e descriçSes de ano

rjalias puderan scr nelhôradas. ïïaa frequêneia relativaiïiente alta de

questionarios apresentou enganos, e foi devolvida para correçâo. ïïa

realidade, no entanto, a imensa maioria dos enganos era de somenos

imporfcancia, graças à eficiência das entrevistadoras. De qualquer

forma, no entanto, eu havia instruido as entrevistadoras de que tô-

das as perguntas eram importantes, de modo que qualquer engano que

aparecêsse, em qualquer questao, deveria ser eorrigido.

Apesar de essa verificaçâo ter sido realizada com muito

cuidado, ela sôzinha nâo séria suficiente para apontar todos os êr-

ros e enganos, tanto por parte da entrevistadora como por parte da

pessoa entrevistada. A fim de se o"bter uma idéia da magnitude dos êr

ros nffo verificados, no fim da coleta de dados, em cada localidade ,

uma amostra da populaçâo era novamente entrevistada. U°9sa pesquisa

de verificaçâo, havia uma preocupaçao no sentido de que nenhuîoa entre

vistadora entrevistasse familias que ja havia entrevistado ante. -

riormente. Era minha intençao, dessa forma, testar as infonaaçoes da

das pelo informante, e testar a eficiência das entrevistadoras. A

analise preliminar dessa pesquisa de verificaçâo (comparando oc que£

tionarios ai obtidos com os quostionarios originais) revelou a exis-

têneia de diferonças quaso sompre sem nenhoma importâneia. Em uma
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pesquisa rotrospectiva, eomo a nossa, a ocorrência de diferenças de

iaenor importância 6 fenômeno perfeitamente normal.

IV.3 - Erros G Falacias

Existem dois tipos de ôrros e falacias que podem aparocer

om posquisas como a nossa»

Um deles, que e pràticamonte especifico para as areas eia

estudo, résul ta de uma imperfeita compreensâo da cultura do povo. A

fini de evi tar ou minimizar esse t ipo, tomei as seguintes providên -

cias que, pareee-me, resolvoraia satisfatoriamente bem o problema:(a)

como nao sou intimamonte familiar com a area em ostudo, nunca entrci

em contacto diroto com aa pessoas investigadas; ("b) como a grande

maioria das informaçoes provàvelmento proviria das ospôsas (como re_

almente aconteceu), a équipe para oTrtencao de dados consistiu ùnica

Eiente de entrevistadoras; (c) a maioria das entrevistadoras tinlia

uma experiência anterior em entrar em contacto com pessoas, entre -

v i s tâ - las c compreonder algumas expressSes locais; (d) todas as en-

trevistadoras pertenciam à classe socio-economica média-baixa, t a l

como a maioria das pessoaa entrevistadas»

A sogunda classe de êrros e falacias e comum a invostiga-

çoes cm grande escala» Agrupadas nessa catogoria, uma comissâo de

ospocialistas da Organizaçao liLindial de Saude (World Health Organi-

zation, 1959 ) relacionou as seguintes fontes de erro:

(a) "0 prot>lema de se manter uniformidade na entrevista

quando existe um grande numéro de entrevistadoras".

Êsse protlema ja foi analisado em um capitulo anterior, e
a conclusao a que cheguei • foi que, devido â permanente orientaçâo e
aos rigorosos treinamentos a que foram submetidas as entrevistado -
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ras, os êrros introduzidos sâo provàvelmente insignificantes.

(b) " 0 problema de a entrevistadora saber a que popula -

çâo pertence a pessoa entrevistada".

Esse e realmente um problema da maior importância. Basta

que se lembre que, existindo diferenças no modo de obtençâo de dados

nns populaçoes contrôles e irradiadas, qualquer conclusao esta sujê L

ta a ser considerada espuriâa Desta forma, tomamos todos os cuidados

a fim de que a obtençâo de dados fosse o mais constante possxvcl, du

rante todo o trabalho de campo»

Antes mesmo de ser iniciado o trabalho de campo, e durante

todo êle, varias providências foram tomadas a fim de se evitar que

as ontrevistadoras, a imprensa, a populaçâo em gérai, e inclusive al

gumas autoridades indiretamente ligadas ao projoto, soutessem de no£

so intéresse em estudos de cfeito da radiaçâo. Para todos os efeitos,

nosso projoto foi apresentado (principalmonto as ontrovistadoras e

as populaçoes cŝ feadadas) como sendo dectinado a estadar, unica e ox-

clusivamonte, problemas de saude putlica o saneamento (na realidado,

isso nao estava rnuito longe da realidade). Para tanto, sempro omiti

o fato de que o projeto estava sendo financiado pela ComissSo ITacio-

nal de Energia Nuclear, e sempre dava a entender que os responsaveis

unicos pela sua realizaçao erarn a Ijundaçao Serviço Especial de Saûde

Pu"blica e o Departamento Estadual de Saude do Espxrito Santo (os

quais, inegàvelmente, prestaram excelente cooperaçao).

A fim de conhecer o pensamento das entrevistadoras sobre as

finalidades reais da pesquisa, no questionario a elas apresentado ao

final da coleta de dados constava a seguinte pergunta: "Por que nos

escolhemos algumas localidades para estudo, e nao outras? Voce acha

que existera. razOes pelas quais algumas localidades foram escolMdas?

Qaais sâo as razoes? Quais sao as localidades?" Apenas uma entrevis-

tadora pensou que estivessemos interessados em estudar a influência

do grapo étnico, ancestrais estrangeiros, ou radioatividade, sobre a
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frequência de anomalias, abôrtos, ou natimortos (*), Ela cnegou aes

«a conclu sao porque acreditava que "a coisa mais importante nesta

pesquisa esta relacionada corn anomalias, abôrtos e natimortos", ten-

do ainda verificado, ao final da pesquisa, que nos haviamos estudado

localidades com diferentes frequências de grupos étnicos, e localida

des situadas no interior e no litoral. Como exemplo de localidade

com alta radioatividade natural, ela apenas mencionou Guarapcri, a

unica geralmonte conliocida como radioativa (nos estudamos varias).

Quando perguntada sobre os fatôros que êla acreditava. serem rospon —

savais pela ocorrência de abortos c natimortos, a entrovistadora rej3

pondeu que tais fatôres seriam "deficiência orgânica, estado emocio-

nal e psiquico, ou acidentc". Nota-se que ela nao mencionou radioat^

vidade.

Concluindo, pode-se dizer que, na realidade, nâo apenas as

cntrevistadoras mas tambem as populaçoes analisadas nâo tiveram quai

quer suspeita de un intéresse em estudos de radiaçâo, A uni3a entre-

vistadora que pareceu demonstrar uma levé suspeita a êsse respeito ,

na realidade nSo prestou muita atençao ao problema, que deve mesmo

ter passado pràticamente dosaperceMdo a ela, durante a fase de cole

ta de dados. Se oxistisse, no entanto, alguma duvida de que ela pode

ria ontrevistar diferontemente em G-uarapari e nas outras localidades

estudadas, tasta referir que ela afirmou categôricamonte que (a)

"sempre fiz as porguntas da mesma maneira" e que (ID) "durante todo o

trabalho de campo, sempre ontrevistei as pessoas da Eiosma maneira, e

nSo fiz nonhuma alteraçâo".

(c) "0 problema de que obsorvaçoos intensivas dificilmcnte

podem ser continuadas durante miito tempo scia que a populaçâo se al-

tère de alguma manoira".

(*) Todas as domais entrevistadoras responderam que nSo saMaa a rc£
posta, ou entSo que essas localidades haviam sido selecionadas
em diferontos areas (norte, sul» etc.), a fim de se obter uma vi
sSo gérai da situaçao do Estado.
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A alteraçao que a comissâo do cspccialistas da OMS suspei-

tou scr a Biais provavel do ocorrer soria conséquente do fato de que,

com o tempo, a populaçâo ficaria cada vez mais intoirada dos objeti-

vos da invostigaçao, Êsse probloma nao lac parocc sor de alguua impor

tâneia no caso présente, Eirece-ae que êle se aplica mais a investi-

gaçoes a longo prazo, ou seja, durante varies anos.

Nosso trabalho de eampo (incluindo as fases do treinamento)

durou, ao todo, 10 me se s. Ale'm disso, a cole ta do dados en cada loca

lidade era feita cm us ritiao intonsivo, de ta l forma que todos os da

do3 cram obtidos CEI poucos dies. Calcula-se quo o tempo medio de per

a?.nência da équipe on cada localidade soja apsnas de 10 dias. É natu

rai que, nr.s cidades inaiores (como Guarapori), o tempo foi proporeio

nn]Fiente iaaior, Nossas cidades, no entanto, devido ao seu taïnaïiho ,

era bem possivel que a maioria das pessoas habitando un certo bairro

nem mesmo tomasse cc^hecimento de que, en outro bâirro, uma équipe de

entrevistadoras estava, ha alguns dias, fazendo uma pesquisa de sau-

de publica.

Dentro da linîia de orientaçao no sentido de evitar que a

populaçâo se inteirasse, com certa profundidade, sobre nosso proje -

to, nenîiuma publicidade foi feita anteriormente à chegada ou durante

a peraanência da équipe era cada cidade, Na realidade, até laesmo as

entrevlstadoras nao eraa informadas com antecedlncia sobre quai sé-

ria a proxima localidade a ser estadada, Ë possavel que unia publici-

dade bem organizada pudesse preparar um ambiente favoravel à obten -

çâo de dados, mas n3o me pareceu intéressante correr o risco de cha-

aar deiaasiado a atençâo para a pesquisa, a fim de que suas finalida-

des reais permanecessem ignoradas. Alom do maia, a cooperaçâo recebri

da por parte da populaçâo foi excelente, sob todos os aspectos, Isso

pode ser explicado, em grande parte,pela natural receptividado e corn

preensao das populaçoes estudadas, mas tambéia pela bem treinada e al

taiiente devotada équipe do ontrevistadoras.
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IV»4 - Metodologia de Analise dos Dados

Depois de oVfcidos -fcodos os dados, foram êles devidamente

codificados por uma équipe especialmente treinada (Elg«7)j| a fim de

serem processados no computador eletronico atraves dos mltodos apro

priados.

IV.4.1 - Conceito de Carga Genétiea

De acôrdo oom Preire-Maia (1966) , a carga genética repre_

senta o preço que a populaçao paga para poder manter-se genèticamen-

te heterogênea e modifioar-se com o correr do tempo» "A moeda c^feita

de mortes, esteri l idade e anomalias" - diz ê l e .

A expressâo "carga,genetica" tern sido usada, pelo laenos,

com dois sentidos diferentes,de acôrdo com Ereire-Maia, 1966 (o l e i

tor inteiessado nos aspectos gérais , Mologicos e conceituais, pode-

ra consultar Wallace, 1970 ) . Nêste traTaaUio, e la e considerada em

sua conoeituaçao mais ampla, sigsaificando "o conteudo t o t a l ou par-

c ia l de variantes geneticos, capazes de, por qualquer forma, produ -

z i r qualquer tipo de maleficio em uma populaçao, assim diminuindo o

valor adaptativo me'dio dessa populaçao em relaçao ao valor adaptat i -

vo de seus melhores genotipos" (Preire-lJaia, W., 1971» com.pGss.)#Na

realidade, es tare i me roferindo mais freauentomcnte a uma carga gene

tico. parcia l , ou seja, àquela que emerge olr.ramente nr. descondûncia

de cn.samon.tos consangaineos, sendo constitaxda possivelmente por ge-

nes mantidos em equil£brio por nutaçoes recorrentes, Hesse caso se-

r i a , pois, uma carga predominantemente mutacional.

Conforme o conceito aqui adotado, a carga genetica sera em

geral expressa atraves do nuinero medio de équivalentes l e t a i s (ou de_

trjmentais) por gameto. A conoeituaçao mtenat iea de "équivalente le
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t a l " foi dada por Morton, Crow e Mailer (1956) , sendo que Morton

(I960) generalizou o conceito para genes deleterios em geral(equi

valentes detrimentals). Um équivalente l é t a l corresponde a um l é t a l

recessivo coia penetrância compléta, ou a um grupo de genes deletérics

recessivos em numéro bal que, dispersos na populaçâo, produzem, em

media, o œsmo efeito de um l é t a l complete Assim sendo, um l é t a l corn

pleto équivale a dois semi-letais que matam 50$ cada um, ou a t r è s

que Hiatam 33$, o tc . "Um équivalente l é t a l por gameto" foi denominado

"um leton" (Preire-lfeia, 19645°).

Varios metodos jâ foram desenvolvidos para se ostiniar a

carga genetica revelada na descendência dos casamentos consanguineos

(Freire-lfoia, I960 , e Frcire-Maia, 1964 ) . Os mais eficientes sao

o de Morton, Crow e Miller (1956) e o de Preire-Ifeia e Froire-lfeâa

(ver Prsire-Ifoia, 1970 ' ) , os quais dâo resultados pràticaaiente

idônticos. Considerando que o tratamento separado das cargas au.taci_o

nal e segrcgacional "caused a surprising amount of confusion",Morton

(1969) apresentou um modclo mais gérai .

IV. 4.2 - 0 Ife'todo de Morton, Crow o Miller

A teor ia do Morton, Crow e Miller (IJ3M) parte do princfpio

de que a protoatolidade de um determinado zigoto solareviver ao efeito

detrimental dos alelos mutantes localizados cm um loco especifico e

dado por

1 - Eqs - (1-P)q2s - 2q(l-çi)(l-ï1)sh,

em que _s e a proTsatilidade de morte no homozigoto mutante, e h me de

o grau de dominâneia. Desta forma, Fqs e a proTsatolidade de morte por

homozigose résultante do endocruzamento, (l—F)q s e a protoaMlidade

de morte por homozigose nao-resultante do endocruzamento, e 2q(l—q)

(l—P)sh e a proTjaMlidade de morte no heterozigoto.
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Admitindo-se que as diferentes causas de morte (geneticase

ambientais) sâo independentes quanto à açâo (nao-sinergist icas), a

fraçao de sotie vivantes a tôdas as causas de morte sera dada por

S = Tf (1 -x)^ 1 - Fqs - (l-F)q2s - 2q(l-q)( l-F)sh} ,

em que x é a probabilidade de morte por causa ambiental especifica ,

e o produto leva em conta tôdas as causas de morte ambientais e to -

dos os locos com alelos EU tantes .

Admitindo que o numéro de causas de morte e grande, e que

as probabilidades individuals sao pequenas, o que é razoavel,

admitem a seguinte aproximaçâo

- (A+BF)

ou

S = e

- log S = A + BF

2 2
em que A = Lx +£q s + 2 fq(l—q)sh, e B =£qs — £q s — 2£q(l—q)sû.

Uiaa estimative, do numéro de le tons (na realidade, n™. sab-

-estimativa) e dada, portanto, por B, enquanto A e uma estimativa do

dano expresso na classe com F s= 0. As estimativas de A e B podem

pois ser obtidas atraves da regressSo ponderada, em F, do logaritmo

natural da frequência de sobreviventes.

A analise de nossos dados foi fe i ta utilizando-se um pro -

graioa escr i to em Fortran IV para o computador IBIÏ-1620.

1

IV. 4-, 3 - 0 E^todo de Freire-lÈiia e Freire-l&ia

Uma maneira diferente de se estimar a carga genetica foi

inicialmente sugerida por Penrose (1957) e devidamente eorrigida

por S l a t i s , Eeis e Hoene (1958) , para o caso especial de F = l / l 6 ,

tendo sido posterioreaente generalizada por Freire-Ifeia e Freire-Haia
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(I9605 9 , 196461) (ver ainda Preire-lifoia G Freire-Maia, 196543*44 e
Freire-Maia, 197O37*38).

0 metodo brasi le i ro parte do princxpio de que as imitaçôes

deletér ias existentes nos aneestrais comins aos nubentes de um casa

mento eonsanguineo encontram-se, em geral , em looos diferentes. Adnd

tindo-se que haja, ew. media, um l é t a l por gaœto, a probabilidade de

homozigose por descendência para qualquer alelo l é t a l sera dada por

F/2n, em que n é o numéro de anoestrais cornons. Sendo igual a 2n c

raîmero de locos envolvidos em eada doscendência cndociuzada, a prolaa

bilidade de escapar à morte dévida ao endocruzamento G igaal a

(l-P/2n) • 0 ofeito do ondocruzamonto pode portanto scr dodido por

E = 1 - ( l -F /2n) 2 n ,

em quo E o um coefioiento do ondocruzamento.

Se o m œ r o de le tons for igual a B, a probabilidnido de s_o

brovivor ao cfcito do ondociuzamonto sera dada por

equaçao ossa que tambem pode scr expressa por (l—F/2n) (Preire-

-ï&ia e Preire-Maia, 196461, 1965 4 3 ' 4 4 ) .

Se a probatdlidade de escapar à morte dévida ao endocraza-

inento e dada por (l—pM. ) e a probabilidade de sobreviver as outras

causas de morte (geneticas e ambientais) e dada por (1-T?A.) , a fra~

çao de sobreviventes a todas as causas de morte sera dada aproximada

mente por

S = 1 - pA± - pMi + (pAi)(pM±).

Como nao ha ainda nenhum metodo para se conhecer o valor de (pA.),pc

de-se usar, em seu lugar, uma sua estimativa, ou soj.a, a probabilidr

de de morte em uma amostra sem endocrazamonto (A). Nesse ca.so, c

oquagao acima pode sor oscri ta como

1 - pM± = S / (1-A).
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Coino a probabilidade de escapar ao efei to do endocrazamen-

to e dada tanto pela equaçâo de S quanto pela equaçao de (1—pM. )»

igaalando-se seus têrmos résul ta que

B

S= log B

(Preire-Maia, 197CT '* 3 ) , As estimativas de A e B podeia pois ser

obtidas atraves da regressao ponderada em log (1-E) do logaiàtmo na

tura l do numéro de sobreviventes.

A analiae de nossos dados foi fe i ta com o program CAEG-A

GEIIÉTICA, escr i to em Poartran IV (of. Preire-Elaia e Freire-Ifeia,

1965 ) para o computador IBM-1620.

17.4.4 - As Variantes de M3M e M

Uma vez que, para "baixos valores de uma variavel (v) qual-

qucr, log^ (l—v) — - v , virtualmente as mesmas estiiaativas de A e B

podem ser obtidas pelas aproximaçocs

1 - S = A + BP

(Morton, Crow e Miller, 1956 *) e

1 - S = A + BE

(Preire-Maia, 197O3 7 '3 8) .

Considerando que os valores de E e P sSo bastantc aproxim

dos uns dos outros, cspocialmcnte para baixos nxveis de endocruzamen

t o , t a i s como os que geralœnte ocorrem em populaçoes iuimanas, as

duas variantes levam a resultados équivalentes na prat ica (Preire-

-Ifaia, 197O38).

" I
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IV.4.5 - 0 Modêlo de Eegressâo ISiltipla

~l

Quando se quer saber se ha alguma relaçâo entre duas ou

niais variaveis, tem-se um problena de correlaçâo. No entanto, o coe_

ficiente de correlaçao mode apenas a intensidade de uma relaçâo en-

tre variaveis, nâo podendo fazer prévisses. Para tanto, usam-se os

metodos de regressâo, o mais simples dos quais (regressâo linear)re

duz-se a ajustar lima linha rota a um conjunto de pontos.

No modôlo da regressâo multipla, a variavel depondente

apresonta uma variabilidade» medida como variancia, a quai pode ser

decomposta em dois componentes, un dovido à regressâo e outro devi-

do ao residue A parte dévida à regressâo é ezplicada pela variaçao

concomitante das variaveis indépendantes, enquanto o residuo repré-

senta a parte que independe dos dados utilizados na analise (o resi

duo représenta pois a parte da variabilidade que nSto e previsivel

corn tase nas variaveis independentes).

0 modêlo gérai de regressâo multipla que utilizamos pode

ser representado pela equaçao

Y = a + "b.i X l J3X3

em que Y e a variavel dependente sols analise ; a é a constante, ou in

torcepto m l t i p l o , ropresentando o valor n*3dio de Y quando x_, x 2 ,

x, . . . . sao iguais a zero} b G O vetor de coeficientes de regressâo

parcia l , corn olomentos b_ t bp, b , •••» medindo a variaçao modia de

Y para cada variaçao de uira, unidade do x corrospondente; o x ropro-

sonta as variaveis independentes, corn elementos x^., x 2 , x, • » . , as

quais podem influenciar significative mants a e stimativa de Y.

A analise dos dados foi f e i t a utilizando-se o programa IE

GALy escr i to em Fortran-IV, para o computador IBM 360/44 (Krieger ,
911969 ) . Bepois de ajustado o modêlo gérai , com tôdas as variaveis

independentes, foi realizada uma regressâo escalonada ("stepwise

rpgx«ssion") atraves da quai erara introduzidas, uma a uma, e em ozv
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dem decrescente, as variaveis que contri"buiam com as maiorcs somas

de quadrados. Em cada caso, o modllo escolMdo era scmpre o priioei-

ro , na ordem deereseontc, que mostrava diforença nao significativa.

entre a soma de quadrados do seu' residuo e a soma de quadrados do

resxduo do modêlo geral« A p a r t i r daf, a introduçâo de outras varia

veis nao a l t e ra r i a mais os quadrados me'dios da rcgressSo, do manei-
90ra significativa (Krieger, 1966 ) .



V. ANifLISE E DISCUSSSO DOS FÀTÔRES DE EESOLUÇîO

De acôrdo com um relatorio da Coiaissâo Cientifiea da GNU
182

sôbrc os cfoitos da radiaçâo atômica (United Nations, 1958 ), cin-

co pontos principals devem ser levados cm consiûoraçâo q.uando se es-

tuda a descendencia do possoas irradiadas:

(a) a doso (cuioulativc.) rocoMâa polos pais dos individuos

cm estudo;

(b) o numéro do individuos cujos pais foram assim expostos;

(c) o nuBKsro do caractoristicas de significaçao gonétiea a

sorem ostudadas;

(d) o inotodo com quo sorao olitidas informaçoos sobre essas

caractoristicas 5

(e) a oeorrôneia do uia grupo contrôle adequado.

Além disso, como nos propuzesoos a ostudar principalajnte a

carga genotica rovelada polo endocruzaiicnto, sais um xtom (f ) devo

ser acroscentado: os nivois do ondocruzajaonto das populaçoes analisa

das.

V.l - À Doso Cumulativa

Em nosso cevso présente, é bastante dif icil so tor uma idoia

sogura sôbro a doso cumulativa rocobida pela populaçao em ostudo.Bas_

ta ÇLUU se diga q.uo 6 dificil ato acsnio se ter une idoia da doso né -

dia atualiacnto rocobida, UQQ. VOZ q.ue os niveis do radioatividaûo na-
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tural nâo sSo uniformancnto distribuidos ao longo do tôda uma area,

mas variam bastante, algumas vêzes até abruptaniente, dentro de uma

jaesma pequena area. Os dados de Roser e Cullen (1S62) oostram,por

exemplo, que alguns lugares de Guarapari, distantes uns dos outros

apenas alguns métros, apresentain mareantes diferenças em seus niveis

de radioativldade natural, medidos em. microroentgen por hora,tais co.

mo 40 e 170, 80 e 180, 60 e 200, 60 e 350, etc. Em varios lugares,bas

ta se cruzar a rua para que se esteja submetido a niveis de radiaçâo

cineo a dez vêzes maiores.

^cresee ainda o problema de que as pessoas sSo apenas par-

oialjaante estacio3aârias, pois os lugares em que se encontramhoje nâo

sâo necessàriamente os mesmos em quo se encontravam o ano passado,ou

lia cinco, dcz ou vinte anos atras, Como estinar pois a que niveis de

radiaçâo estiveram expostas as goraçÔGs passadas?

TJma soluçao possivel para o présente caso (uiaa vos quo é

indisponsâvel se ter orna idéia sôbrc o grau de exposiçâo as radia-

çoes) é so Gstimarem os nfvcis médios de radioatividadc natural nas

localidades ostudadas. Essas estimativas foram feitas, tomando-so por

base os dados de Roser c Cullon, o os resultados sâo apresentados na

Pig. 14. Podc-so verificar fàcilaïanto que nâo existe uma soparaçao bem

clara entre o quo poderlamos cliaiaar do âroa ar~ .oativa o aroa contrô_

le. Sa cor.sidorarmos, por oxoaplo, aponas dois grupos do localidados

("contrôle, do 7 a 22 /jx/hr; c "radioativo", do 27 a 133), voremos

quo ha uma grande variaçSo nos nxvois madios do radioatividado do am

bos os grupos, a principalmcnto no radioativo.

Naturalmonte, a simples estimative do nivol médio do radip_

atividado natural do una localidade n5o résolve intoiramûnto o pro -

blcma. Basta que se lombre a possibilidadc do que possoas que se en-

contravam, à opoca da coleta do dados, em localidados rodioativas tî

vosaem chegodo recentemonto de localidades contrôles, e viec-versa.A

fini de 3O obtor u m idéia da Magnitude dôsoe problema, e soluciond -
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-lo polo nK2no3 en parte, porguntavamos sompro a respeito das locali-

dados cm q.uc caâa pessoa o seus pais havian nascido e morado, com in

ciicaçoes sobre o tempo de penoanêneia nos vârios locais de residên -

cia. Essas informaçoes pormitiram o estabelecimento de alguns côdi -

gos «lue indicam, de maneira relativa, a histôria radioativa de cada

cônjuge e cada casai (Tab. 7.1). ïïessa eseala de valôres, o melhor

contrôle tern valor "0" (codigo "0")» e o mais irradiado, valor "1"

(côûigo 8), con tôdas as categorias intermediârias (Tab. V.2). Consi^

derando-se a classificaçâo de aabos os cônjuges, os casais podem ser

inclufdos, para anâlise, desde a classe "00" (lœlhor contrôle) tvbé a

"88" (mais irradiado), com tôdas as possibilidades intermediârias

(Tab. V.3).

Tendo em vista o tamariho relativamente peq.ueno de cada co-

digo de "H" igual ou oaior q.ue 3 (R %, 0,375), resolvemos agrupa-los

em une. unica classe, para as anâlises de caracteristicas gérais da

populaçSo. Da raesma forma, e levando em conta ainda a pequena dife -

ronça entre os codigos 1 e 2 (fab. Y.2 ) êles forain também agrupados,

A classe de "E" igual a zero, sondo a maior de tôdas e pràticamente

igual ao total de tôdas as outras, permaneceu corno uma cla3se sépara

da, Desta forma, e levando em conta os valôres agrupados de "B" para

aarido c mullaor, os casais foram classificados om nove grupos, con -

forme mostra a Tab.V.4..

A andlisc comparctiva dos coeficientes "R" médios (Tab.

V.5) mostrou diferenças geralirente pequenas entre mulheres emaridos.

Assim, por exemplo, nas classes R8 e IÎ9 os coeficientes médios para

mulheres e maridos foram, respectivaaente, 0,18 e 0,17»e 0,74 e 0,75.

A maior diferença ocorreu nas classes 6 e 3, com coeficiente 0,57

para mulheres e 0,66 para maridos (nas demais classes comparaveis,os

resultados mostraram, respectivamente, O,1S e 0,18, nas classes 5 e 2;

e 0,21 e 0,20, e 0,65 e 0,68 nas classes 7 e 4). 0 valor teorico mâ-

ximo de "R" (1,00) naturalinente nâo poderia ser atingido, tendo sido

0,74, para mulheres, e 0,75 para maridos, os mais altos valôree mé-
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TABELâ V . l . CRITÉRIOS PARA ESEABELECIIlEïïIO DOS CÔDIGOS DA. "HISTÔRIA

&1DIOATIYA11 DOS CON JUGES E DE SEUS PAIS.

"Hiator ia r ad ioa t iva"

Nascou. c scmpro morou em AïïR (*)

ITr.scou, mas r o s i d i u tcmporàric -

nonto on

I?3o nascoa, r c - r c s i d i a em ANE

lîasceu e/ou r e s i d i u em municx -

pio caja sede é AETR

Nâo nasceu e nem r e s i d i a em AîTR

ou municipio cuja sede é AIIR

Conjugc

4

1-3

0-3

P a i

2

1-2

0 - 1

ma

2

1-2

0 - 1

0-3

0 0

= localidade com Alto Nxvel médio de Radioatividade natural.

(*) pelo menos, até a idads de nascimento dos filhos.



IABELA V.2. COREESPOMDÊNCTA ENTEE OS CODIGOS DA HISTÔBIA

EADIOATIVA E OS VAlOEES DOS C0EPICIE3WES nE«.

0,000

0,125

0,250

0,375

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

ignorado
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TABELA V.3. CIASSIFICAÇSO DOS CASAIS, DE ACOEDO COM OS CÔDIGOS

DOS COEKCIENTES nR» ATEIHJIDOS AOS CONJUGES.

Millier

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_O_

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

01

11

21

31

41

51

61

71

81

91

2

02

12

22

32

42

52

62

72

82

92

03

13

23

33

43

53

63

73

83

93

Marido

4

04

14

24

34

44

54

64

74

84

94

JL.

05

15

25

35

45

55

65

75

85

95

6

06

16

26

36

46

56

66

76

86

96

7

07

17

27

37

47

57

67

77

87

97

8

08

18

28

38

48

58

68

78

88

98

-2-

09

19

29

39

49

59

69

79

89

99



IAEELA V.4. CLASSIFECACSO DOS CASAIS, DE ACORDO COM 0

VAI0R DE »R" DA JfflJIHER E DO EË.RIDO.

Classe

Bl

R2

R3

H4

H5

R6

H7

R8

EliUier

0,000 (0)

0,000 (0)

0,000 (0)

0,125 - 0,250 (3/2)

0,125 - 0,250 (1/2)

0,375 - 1,000 (3/8)

0,375 - 1,000 (3/8)

0,125 - 0,250 (1/2)

0,375 - 1,000 (3/8)

Marido

0,000 (0)

0,125 - 0,250 (1/2)

0,375 - 1,000 (3/8)

0,375 - 1,000 (3/8)

0,000 (0)

0,000 (0)

0,125 - 0,250 Cl/2)

0,125 - 0,250 (3/2)

0,375 - 1,000 (3/8)

Entre parenteses, estâo indicados os codigos correspondentes a

cada valor de "R".



- 5S -

TAEEIA V . 5 . COEPICIEHTES "R" MÉDIO DA IULHER, DO HARIDO, E DO

ZIGOTO, DE ACOEDO OOH A CLASSE DE "R" DO CASAI.

ifaHier Iforido Zigoto

Class
se g
RI 4415

R
me dio
0,000

n.X. R
medio
0,000

n.I. R
médio
0,000

R2 409 0,000 74,125 0,l8l 74,125 0,181

115 582 112,125 0,193 - 0,000 112,125 0,193

R8 1030 184,750 0,179 178,875 0,174 363,625 0,177

R3
R6

R4

R7

92
126

281

405

72

60

262

-

,125

,125

,250

0

0

0

0

,000

,572

,214

,648

60

191

80

,750

-

,875
,500

0

0

0

0

,660

,000

,683

,199

60

72

252

342

,750

,125

,000

,750

0

0

0

0

,660

,572

,448

,423

R9 967 713,000 0,737 724,500 0,749 1437,500 0,743

n . = n2 de mi lheres (ou maridos, ou c a s a i s ) cujo coe f i c i en t e "R"

é Z±5 N = . £ ru.
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dios calculados. Quanto aos coeficientes Eédios do casal {Tab. V.5),

êles poderiam aer agrupados em cinco classes, a saber: 0; 0,18-0,19»

0,42-0,453 0,57-0,66; e 0,74.

Analisando-se a distribuiçâo dos coeficientes "R" dos zigo_

tos, por localidade (Tab. 7.6),nota-se que nao hâuma correspondência

parfeita entre "R" nédio e nivais uxSdios de radioatividade natural.

Assim, ombora 0 mais baixo (0,01) G O mais alto (0,73) valôres de "fî"

médios tenham sido eatimados para as localidades com nivel nfiis bai-

xo o m i s alto do radioatividade natural, respectivamcnte, podo-se

notar, pràticaoûnte em tôda a escala uma altornância entre nivoi mais

alto G mais lsaixo de lî, com 0 crosccnte aumento do nivel modio do ra

dioatividado natural (Tab. V.6). Isso représenta uaa confirmaçâo da

conveniencia do se usar 0 coeficiente "R", alom dos dados a respeito

dos niveis addios de radioatividado natural.

7 . 2 - 0 Nuiaaro de Individuos

No total, analisamos 8.572 casais e 43.930 gostaçoos.

A composiçao otnica dos individuos que constituais os ca -

sais esta descrita na Tab. V.7, juntamonto com os respoctivos coofi-

ciontos R, Ho tot:.l da amostra, olfi dos pais sao brancos. Noto-so,no

ontanto, q.uo essa relativanunto baixa freq.uoncia so dovo ao peso da

aaostra com R = 0, a ç.ual, tondo uma frequoncia do 58f» do brancos,ro

prasonta, sôzinlia, côrca da motado da amostra total. ïïas demais clas

SG3 C D que o snarido aprosonta valôres do R iguais ou maioros que os

da mulhor, as froquêneias do brancos (56^-68^) sâo maioros que nas

clasaos on que o aarido tem valôres de R monores quo os da mulhcr

(62?i), sendo a diforonça estatisticaiaente significativa (Z = 16;

Si» 15 P < 0,01).
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TABELA. V.6. COEÏÏCIEHCE
LOCAHDADE.

Localidade

Conceiçao da Barra (7)

Aracruz (8)

Itapeiair im (10)

Itacïbâ, Vitoria (10)

Sao Mateus (12)

Nova Almeida (12)

Rio ïïovo do Sul (12)

Anchieta (14)

I r i r i (14)

Hum (15)

Iconha (15)

Alfredo Chaves (17)

ïTova Venecia ( l8 )

Iferataizes (19)

Car iac ica (21)

Fundêto (22)

ILiquiça'ba (27)

Boena (33)

Itabapoama (35)

Barra do Itapemirim (39)

Serra (42)

Guarapari (85)

Ifeaxpe (133)

»E" MËDIO

Z i n i

28,937

62,937

71,625

24,875

95,375

137,312

35,812

207,437

11,750

170,250

42,375

91,375

292,750

175,062

109,562

112,187

732,062

95,437

924,250

982,500

1231,187

1292,312

383,587

DO ZIGOTO, DE ACC

N

2539

1585

1382

597

6171

1558

2413

1640

184

1711

960

1273

4762

1293

1694

1229

1953

206

1700

2413

2070

2919

529

(EDO COM A

"E"

0,011

0,040

0,052

0,042

0,015

0,088

0,016

0,125

0,064

0,100

0,044

0,072

0,061

0,135

0,065

0,091

0,375

0,463

0,544

0,407

0,595

0,443

0,725

As localidades estgo dispostas en ordem crescente de seus respecti-
vos nxveis médios de radioatividade natural (indicados entre parên-
teses). n. = n2 de zigotos coin coeficiente E medio dos pais igual a
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TABELA V . 7 . GHJPO Ê*TNICO DOS PAIS , DE ACOHDO COM 0 COEMCTENTE "B"

S OS GHJPOS DE lOCAHDADES

HI

E2

R3

R4

H5

E6

B7
B8

R9

To

L1+L2

13

To

N

8830

818

184

562

1164

252

810

2060

1934

16614

12182

4444

16626

Brancos

5103 58

548 67

126 68

374 67

726 62

155 62

500 62

1361 66

1304 67

10197 61

7355 60

2849 64

10204 61

Mzlatos

Claros

n
1766

150

30

103

256

52

165

374
356

3252

2366

889

3255

JL
20

18

16

18

22

21

20

18

18

20

20

20

20

Mzlatos Escuros

+ Negros

n

1961

120

28

85

182

45
145

325

274

3165

2461

706

3167

JL..
22

15

15

15

16

18

18

16

14

19

20

16

19
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Ànalisando-sc o grupo étnico dos pais, do acôrdo com as lp_

calidades estudadas (Tat. V.7), vorifica-sc quo as localidados con -

trôlos G intomiediârias aprosontam uma frcquôncia de broncos (60$)mç_

nor quo as localidades radioativas (64/»), como soria do so esperar,

sendo a diferença estât1sticamente significativa (Z =19; gi = 1$

P < 0,01).

Analisaudo-se a nacionalidade dos avos dos pais estudados

(Tab. V.8), verif:Lca-se que laa usas frequêneia relativamente alta(19$)

de ancestrais estrangeiros nas localidades contrôles e intermediaries

e uma menor frequêneia (8$) nas localidades radioativas (X = 1.024?

3"1 = I5 P < 0,01), A messaa situaçao gérai pode ser vista com os da-

dos a respoito do coeficiente "R". As maiores frequêneias de ances-

trais GStrangeiros (17^-19/'J) ocorrem nos baixos valôres de "S", en -

quanto que nos maioros valôres de "E" as frequêneias do ancestrais es_

trangeiros variam de 6$ a 12# (Z = 955; gl = 1; P ( 0,01). ÎIo total

da amostra, lia 16$ de ancestrais estrangeiros. Como séria de se espe_

rar, a frequêneia do ancestrais estrangeiros entro os trancos (21fî,

ou seja, 10.153/48.392) 6 Taon maior que entre os nâo-t>rancos (3°̂ , is_

to é, 479/18.112).

Rolativarîsnte ao coeficionte "R" dos casais, forain analisa

das 42.533 gestaçoes, assim distrituidas; RI - 22.244; R2 - 1.936;

R3 - 4685 R4 - 1.394-5 R5 - 2.806; R6 - 6555 R7 - 1.985; R8 - 5.654;

R9 - 5.451. Como 3e verifica, os casais com R = 0 contribuiram corn

côrca de 52# do total das gestaçoes, o que era do se esperar pois,do

total do casais O3tudados, cêrca de 53^ têm R = 0 (cf. Tab. V.7).

Y. 3 - £ Numéro do_ Garactoristicas

A probabilidade do so demonstrar um excèsso significativo na
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TAEEIA V .8 . FREQUÊITCTAS DE ANCESTK/LIS ESTBANGEIBOS, DE ACOEDO COM

0 COESTCIENTE "E" E OS GHJPOS DE IÔCAIIDADES DOS E&IS.

El

E2

E3

B4

E5

E6

E7

B8

B9

To

11+12

L3

To

n

6593

599

87

210

858

12.9

256

.1410

495

10627

9130

1504

10634

N

35336

3272

736

2248

4656

1008

3240

8240

7736

66472

48760

17784

66544

*

19

18

12

9

18

12

8

17

6

16

19

8

16
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froqtuoacia de cj.ualq.uor anormalidade gonotica, tomada isoladaaanto, 6

oxtromainento poquona, dados os nîvcis rolativamente baixos do radio-

atividado natural oxistontos nas regioos radioativas, o tambén dado

o taiaanho rolativaaonto roduzido das populaçoos oxpostas, alom do ou

tros fatôros. Dosta forma, os ostudos om areas radioativas dovem so

concoiitrar na analiso do caractoristieas quo possam scr influoncia -

das por mutaçâo cm varios locos, como c o caso da proporçao sexual,

das anomalias Û da mo3?talidcido cm goral.

Cada "zigoto", dopondondo do tcraino da gostaçSo, foi cla£

sificado om uma unica classo, do acôrdo coa a ordom soguinto s

1) A"bôrto (atd o 62 mes comploto da gostacSo)?

2) Natiaiorto (do 7 s inSs da gostaçSo ao îiascimanto)5

3) Anomaliaj

4) Mortalidado pos-natal(com 3ub-ûivis5o em îûorbalidaàe no is ano ae

vida, ou mortilidade infantil,e mortalidade pos-infantil).

5) PronQturidadc1

6) Gostaçao o/ou parto anoroal;

7) "ïïonacl'1.

Na-fcuraliajnto, cada classo o suMividida om duas outras, do

acôrdo con o soxo, a fisa do possibilitar a analiso da proporçSo so-

xual. Ha codificaçao dos dados, cada "zigoto" foi classificado ainda

do acôrdo con a rospoctiva idado o paridado.

Do acôrdo con roconto infonao do un Grupo Ciontxfico (Orga

nizacion Miundial do la Salud, 1970 ), ontondo-so por "atoôrto" a in

torrupçïo da gravidoz antes quo o foto soja vidvol, ou soja, antos

quo Sic soja capaz do lova.r ura vida oxtra-uturina indopondento, 0

concoito adotado nôsto tralxilho coincidiu com 0 daq.uolo grupo do os-

pocialistas, para os quais foi acoito coiao abôrto o foto nascido do

gostaçao do laanos do 28 soiaanas (côrca do 7 nôsos). A partir dossa

idadc, o foto dard origoia a un "nascido vivo" ou "natisorto".

Nurc pesquisa cono a quo roalizdnos, o conhociLionto da ta-
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xa de a"bôrtos provocados dependerâ, em alta dose, do grau de fide -

dignidade das respostas. É impressSo generalizada, no entanto, que a

taxa de abôrtos provocados é muito pequena nas localidades estuda -

das, onde as limitaçoes de ordem eeonômica, médica, religiosa, legal

e moral sâo fatôres de grande importância, Como se sa"bo, o abôrto pro,

vocado constitua crime previsto em lei, de modo q.ue nâo té. o proble-

ma dos abôrtos induzidos legalmonte» Existe, portanto, uma firne imr-

pressao de que a iiaensa maioria dos abôrtos analisados nôste traba -

lho se rûfero a abôrtos espontâneos.

0 conceito q.ue adotâmos para "anomalias" coincidiu,de cer-

ta forma, com o aceito para "ïïalfonaacién congénita", por um Grupo

Cientifico da OIE, para o q.ual a expressao désigna "una u otrade las

nnichas anomalaas macroseopicas q.ue pueden darse en el recién nacido,

aun q.uando no sean observables imoediataïuente después del nacimien-

to" (Organizacion Mondial de la Salud, 1970 ). As anomalias foram

classificadas pela comissâo de geneticistas e medicos em dois grupos;

(a.) anomalias q.ue nâo parecem ter sido provocadas por agentes extcr-

nos (acidontes do parto, doenças infecciosas apos o nascimento,etc.^

(b) domaia anonaaliaa. Dontro dessa classificaçâo corn certo intorêsso

otiologico, distinguimos ainda duas outras sub-classos (îbior o Ifc-

nor), usando um critério do certa forma subjctivo o pessoal, afim de

darmos uma corta concoituaçào dû gravidado da anomalia. É claro quo,

am alguns casos, hourc uma corta dificuldado cm classificar dévida -

niante a anomalia, mas, torsadas cm sou conjuiito, n3o hd duvida q.uo as

anoiaalias pudoram sor classificadas, "a grosso modo", OEL duas el^s -»

ses com caractoristicas bom difcrantes, corn rospoito à gravidcido o

viabilid.ido.

Em resume, as anomalias foram classificadas em duas clas -

ses, 30b o provâvel ponto de vista etiologico, e cada uma dessas clas

ses foi poaterionœnte subdividida em duas outras, quanto à sua gra-

vidade, havendo pois, no total, q,uatro grandes grupos de anoraalias.

AIGEI diaso, dada a possibilid.i&o do aproveitamonto do codigo, varias
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anomalias foram catalogadas separadainente, ou por aerem relativameg

te comuns ou por serem dévidas a mécanismes genétieos simples, e va-

rias outras foram agrupadas por atingirem a mesma parte do corpo. A

analise "in extenso" da possivel eorrelaçâo entre radioatividade na-

tural, de urn lado, e as divorsas sub-classes de anoESlia, fieara pa-

ra un trabalho à parte, dada a sua extensao. Aq.ui, consideraremos as

anooalias como uma unica categoria.

Dada a natureza retrospectiva do mcûodo empregado no pre -

sente trabalho, o conceito de "prematuridade11 adotado foi o reforon-

te ao nascioonto de criança viva antes do termo, ou seja, com cenos

de 9 cases compluto3 de gostaçao.

Na catogoria de "gostaçao e/ou parto onorml", incluinos,

corao o proprio nome indica, tôdas as anormalidades desenroladas du -

ranto a gestaçâo o o parto, com excoss5o naturalconte dos pequenos

desvios da nornalidade. Em anâlise posterior, essa categoria sera de

vidamente detalhada.

A categoria "anonaalidades em gérai" inclui atôrtos, nati-

mortos, mortos-solteiros, anomalias I e prensturos.

Para efeito do présente tratialho, a expressâo "esterilida

de" foi considerada coiao significando casais cujas mulheres nâo âpre

acntavam gestaçâo alguna, ficando o têrmo "infcrtilidade" para os oa

sais sem nenhum fillio nascido vivo. Essa conceituaçâo précisa ficar

scopre présente, a fim do serem evitadas confusSes terminologicasjbom

demonstradas em Informe do um G-rupo Cient£fico da 01B ( Organizacion
123Mondial do la Salud, 1969 ). Sogundo es so Grrupo, cm domografia a

palavra "fecundity" indica a capacidaûe do procriar, e "fertility"

désigna a roproduçSo efetiva; mddicos o biôlogos emprogam indistinta

aonto ambos os tormos no sontido do capacidado do procriar; e para

auiacntar a confusâo, em espanhol, fronces o italiano ôssos têrmos se

empregam, om demografia, corn sontido contrdrio ao Inglôs.

A proporçîo se:aial, era tôdas as anâlises aqui feitas, como
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de habito, foi considerada como o numéro de machos dividido pelo to-

tal de machos + fêmeas.

A fim de descrever, en têrmos gérais, a populaçao estuda-

da, subdividida em seus segmentos relaeionados à historia radioatrvs.

e ao grupo étnico, a Tab. V.9 apresenta as diferentes frequencies

de abôrtos, natimortos, anomalia I, anomalia II, mortalidade antes

do casamento, e anormalidades em gérai, enquaniro a Tab. 7.10 âpre

senta os dados referentes à proporçao sexual de abôrtos, natimortos,

nascidos vivos, mortos solteiros e anormalidades em gérai.

Ko total, ocorreram cêrca de 9$ de abôrtos, 3$ de natimor-

tos, 1,3?6 de anomalias I, 0,7$ de anomalias II, X85S de mortos sol -

teiros, e 30$ de anormalidades em gérai (Tab. V. 9). Os dados mostra

ram que cêrca de 28$-3O$ das gestaçoes detectadas nâo contribuem pa-

ra a formaçâo da geraçâo seguinte.

Oonsiderando-se a classe RI como contrôle, e reunindo-se

em um unico grupo tôdas as demais classes de R, verificam~se as so-

guintes froquêneias, rospoctivaaonte: abôrto - 9,6°$ e 8,70$; nati -

morto - 2,90$ o 3,30$; anomalia I - 1,26$ o 1,35$; anomalia II - 0,6<

G 0,73$; mortos solteiros - 18,26$ o 18,57$; G anormalidados om ga-

rai -30,15$ o 29,87$. DUCIB diforonças ostatisticamûnto significativae

for2.m dctoctadas: a froq.uoncia do abôrtos foi maior no, classe contre
2 "

le (Z = 12, ~1 = I5P < 0,01 ),enquanto a frequêneia de natimortos fo:
2

oaior no grupo irradiado (X = 5,54? gl = 1; P < 0,02).

Relativaaente ao grupo étnico, os casais forain agrupados

em duas categorias: (&l), em que ]«lo nenos um dos cônjuges era brar

co (geralmentô, ambos) e (G2) em que ambos eram nâo-brancos (mulatoE

e negros). Os resultados (Tab. V.9) mostraram uma jaaior frequêneis

de aortos sol teiros no grupo G2 (22,75$ contra 16,05$) sendo a dife-

ronça aitamente significativa(X =l63;gl=l;P<O,Ol).Principaljj]ente co-

mo cfeito dessa situaçao, também foi detoctada uoa maior froquêneie

cle anoraalid^des cm goral no nesno grupo (33,6O>o contra 28,72$),son-



TABEIi. V.9. MOKTALIDADE E MOBBIDADE, DE AOOEDO COM 0 COEPICIEKTE "R" OU
0 GRUPO ÉTHICO DO CASAI

ii(jn

EL

R2

S3

R4

B5

E6

H7

R8

R9

To

GI

G2

22124

1925

460

1380

2788

646

1972

5629

5412

42336

31230

11108

Aboï>-
tos

9,69

8,94

7,61

11,09

9,43

6,50

7,51

9fH
7,98

9,22

9,29

9,00

N2

22244

1936

468

1394

2806

655

1985

5654

5451

42593

31451

11144

Nati-
mortos

(*)

2,90

3,67

3,63

2,73

3,99

3,36

3,53

3,31

2,83

3,09

3,06

3,17

N3

18817

1652

387

1165

2323

550

1726

4772

4672

36064

26617

9453

Anom.

1,26

0,79

2 f84

1,46

1,16

2,36

0,81

1,34

1,56

1,30

1,33

1,23

Anom,
II
(*)

0,64

0,79

0,52

0,86

1,08

0,73

0,52

0,78

0,56

0,68

0,64

0,80

N4

18929

1665

389

1175

2345

554

1735

4804

4692

36288

26776

9518

Morbos
solteiros

(*)

18,26

15,68

15,42

19,23

18,55

20,76

18,56

17,44

20,59

18,41

16,85

22,75

Anoraw
Geral

30,15

27,43

27,14

31,92

30,61

30,99

28,66

29,32

30,95

30,02

28,72

33,60

N^ = n2 de gestaçoes (para aTDÔrtos) ; W- = n2 de gestaçoes (para natimortos e anormalidades
em geral); N_ = n2 de filhos nascidos vlvos (para anomalias); N. = n.2 de filhos nascidos
vivos menos n2 de anomalias I (para mortos solteiros).



TABELA V . 1 0 . IROPOBÇÂO SEXUAL, DE ACOEDO COM 0 COEFICIEOTE »R» OU 0 GRUPO ÉTKLGO DO CASAI

"R"
n(jti

E l

E2

B3

R4

H5

R6

E7

E8

E9

To

Gl

G2

Atiortos

N

1214
72

15

79

144

27

94

257

244

2156

1559

595

59,97

58,33

86,67
55,70

63,19
81,48

61,70

61,05

55,33

60,11

60,68

58,66

Natimorfcos

IT

626

68

17

39

110

. 15

69

1 8 1

149

1274

939

334

55,91
66,18

76,47

53,85

62,73
40,00

59,42
60,22

57,72

58,08

57,72
59,28

Nasc,

N

18792

1650

387

1157

2323
550

1723

4763

4649

35994

26567

9433

Vivos

50,92

49,64

52,45
50,91

51,74

48,91

50,90

50,85

52,33

51,07

51,27

50,49

Morbos

N

3459
261

60

226

435

115

322

838

967

6683

4513

2167

solteiros

*

53,74

52,49

63,33
53,10

54,02

58,26

56,21

54,06

54,29

54,09

54,20

54,04

Anorm,

N

5744

431

107

375

736

181

522

1408

1504

11008

7690

3312

Geral

95

55,59
56,61
64,49
54,67
56,66
60,22

56,70

55,97
54,92

55,84

55,92

55,80

N = na ae machos + f&œas; ?É , freguSncia w l a t l v a de machos.

c
I
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do a diferença significativa (X = 93; gl = 1; P < 0,01).

Quanto à proporçao sexual (Ta"b. Y.10), seu valor total é

relativamente alto para at>ôrtos e natimortos (60$ e 58$), ficando ao

nascimento em tôrno de 51$, e concordando pois, em linnas gérais,COID

o observado em outros estudos. A proporçao sexual dos mortos soltei-

ros e a dos casos de anormalidades em geral ficam em tôrno de 54$-

56$ (Tab. 7.10).

Considerando-se a classe El COED contrôle, e agrupando-see

and linica categoria as classes on q.ue a mulher apresenta coeficiente

E igual ou maior ao do narido (R5 + E6 + R7 + R8 + R9), verifiea-se

sorQEi as seguintes as proporçoes sexuais, respectivonente: abôrto

59,97^ G 60,4-4%; natimorto - 55,91^ o 59,35^;nascidos vivos - 50,92??

G 51,42$; nortos soltoiros - 53,74^ e 54,58/5? anornalidados en goral,

55,59$ o 55j99$. ïïonliuma dossas diferonças mostrou-so ostatlsticanon

to significativa ao nivol do 5$, o nesno ocorrendo con as diforenças

nas proporçoes sexuais dos grupos étnicos (Tab. V.10), que tanbém

nao se mostraram significativas.

7.4 - A Poleta de Informacap

JÈsse problema je foi discutido anteriormente, mas algumas

inforraçoes e comentârios devem ser aq.ui acrescentados ou sunariados.

Cono a unidade Tsasica en genética humana é a fanîlia, nos03

estudo se linitou exclusivamente à obtençSo de dados familiais. Was

locilidados selecionadas, as entrovistadoras visitarani pràticanonto

tôdas as residôncias, rjosno aq.uolas do dificil acosso (Figs. 2/5). 0

niicoro do fanxlias quo so recusou a colaborar foi insignificantc,nâo

passando do cinco. Por notivos divorsos, poucas outras facalias tan

bon. nac ontrarar. on nossa aiaostra.
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Nen antes e nen durante a pernanência da équipe nas locali

dades, foi feita qualquer publicidade, a fim de se evitar uiaa suspei.

ta de nosso intéresse en problemas de radiaçâo. Na realidade, aesno

a propria équipe desconliecia prèvlaznente as localidades a serein esta

dadas, e soaente era informada disso as vésperas de cada viagom.

Antes de sor iniciado o trabalho em cada localidade, no en

tanto, entrér/anos cm contacto com o Profeito Municipal, ao quai soli

citavtunos autorizaçao para fazor o lovantaacnto de dados, destinados

a. estudar as condiçoos locais de saneamonto e saiîdo pdlilica. ïïao lia

duvida que ottiveiaos a nielhor coopéraçâo possfvel, graças à natural

receptividade e compreensao do povo e das autoridades, à 'bem troina

da o devotada équipe de entrovistadoras, G as instituiçoes patrocina

doras da pesquisa (Puiidaçao Sorviço Especial de Saude Publica e De -

partanonto Bstadual de Saude). Por motivos obvlos, nenhuma referen -

cia foi janais feita ao principal patrocinador do projeto, a Coais-

sao Hacional de Energia Nuclear,

1s2. ~ éË. Populagoetj Contrôles

Em qua.lCj.uer pesquisa, as populaçoes contrôles ideais sâo

aquelns que diferem das populaçoes experinentaig ùnicamcnte quanto ao

fatôres em estudo (oa noaso caso, os nivois do radioatividade natu-

ral), asseifl3lhando-so a olas quanto a tôdas as domais varidvcis,tais

como nivois socio-econômicos, assistôncia oodica, origem otnica, lid-

bitos do> vida, prdticas culturais G roligiosas que afetam a reprodu-

çao, otc«

Bm nosso cr.so ospooifioo, a doscoborta do tais populaçoes

ideais somente poderia ser tentada atraves do un projoto do posqui -

sas tno complexo c eais amplo quanto o por nos roaliaado. E, no fi-

nal das conta3, dupois do tanto esfôrço, dificilncnto chogariamos a
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um resultado melhor que o obtido. Isso porque, dentro das limitaçoes

existentes, e aproveitando a experiência e conhecimGnto de causa do

Escritorio Regional da FSESP no Espxrito Santo, e ainda os dados ob-

tidos pelos flsicos (Boser, Cullen, e colaboradores), prociiramos se-

locionar populaçoes contrôles que (a) vivessem em localidades de nx-

veis normis ds radioatividado natural; (b) vivessem, tao proximo qu£

to possivel, das populaçoes irradiadas; (c) aprosontassom,polo irenos

aparontencntc, condiçoos socio-oconômicas similarcs as das popula -

coos irradiadas; (d) tivessom tananhos aproximadaEionte iguais aosdar

populaçoos irradiadas.

Aposar do todos os nossos euidados, algunas discropâncias

forao dotoctadas, o q.ua mostra quo elas podcriam tor sido muito naip_

ros caso GGSGG cuidados nao tivcssen sido toaados. Nossa Gxporicncia

confirjaa ainda o que todos sabcm, ou dcvcriQ.21 sabor, o quo Francis

G-lton cxprossou muito bcm quando disso quo "iiaprcssocs gorais nunca

dovon mGrccor confianca"...

ITossos rcsult.^dos iaostran alguiaas diferenças significati_

vas entre as populaçoes contrôles e irradiadas. Bolativanente as con

da casa e aos nivois de instruçao da aulhor (Tabs. 7.11. G 7.12

as populaçoos irradiadas se encontram on situaçâ: ziollaor quo as con
2 ~"

trôlos, aprosontando frequôncias significativamcnto sonores (ï =14;

:;1 = 1; P < 0,01; o Z = 11; gl = 1; P < 0,01) do casas do baixo pa-

drâo (28fo contra 34^) o dû niulhorcs analfabctas (417Î contra 45P).

7,6 - Os Nxvcis do EndocruzajaDnto

TTaturalriûnto nos rostringiromos, aqui, as droas cstudadas,

mas 0 loitor intcrossado no problema goral do endocruzamento no Bra-

ail, com amplas referencias bibliogrâficas, poderâ" consultar Sreire-
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ÎABELA V. 11. COHDIÇOES DA CASA, DE ACÛEDO COU 0 »E» ÎÉDIO

R

Medio

n

n

n
2/3

Total

827

33,62

416

34,02

575

20,42

1818

Casa

0,1,2 3,4,5

388 745

36,10 30,28

444

OCO

2212

363

36,30 29,68

568

43,50 28,08

1676

Total

24,60

100,00

1223

100,00

2023

100,00

5706



TA33ELA V. 12» INSTMJÇÂO DA HTIH3E, DE ACÛEDO COM 0 "E" UÉDIO

R

Msdio

0

1

n.

f>

n

«*,

0

2070

45,27

768

42,95

Instmçâo

6

1447

31,64

504

32,66

da I allier

7/8

1056

23,09

436

24,39

Total

4573

100,00

1788

100,00

2/0

Total

n S87

< / ' 40,99

3725

752 525 2164

34,72 24,26 100,00

2783 2017 8525



- 76 -

-Maia (1969)52.

0 coeficiente medio de endocruzaHsnto das gestaçoes anali-

sadas I dado na Sato. 7.13» separadaiaente por localidade, coeficiente

"R",e grupo étnico.

Segundo Freire-HÊiia (1957) , o coeficiente médio de er

docruzaœnto para o Estado do Espirito Santo seria da ordein de 0,001

0,0020, ou seja, an pouco menor que a nossa média geral (0,0027). He

ontoiito, considerando quo aquela estimativa, por falta de dados, foi

feitn. a partir de rcsultados referontes a zonas limitrofos do outroe

ostados, com gro.\x do procisao "poor", podomos conaidcrd-la como ro -

prcsontando a mosun ordain do grandeza quo a noosa a5dia(vor Ponscca

Prciro-LEiia, 1970 ). A ostinativa gcral para o Brésil (0,0020), OTJ-

tidc. a partir do dados do 60 diocosos distribuidas por quaso todoc

os ostados (Preirc-Lîaia, 1957 ), tanbém o conparavol, pois, com rus,

so resultado, mesmo porq.ue cêrca de 40^ da populaçao brasilsira apre_

senta o padrao "europeu" de nîvel raédio de endocruaaaento (Freire*

-l&ia, 195746).

As localidades radioativas a;oresentam urn valor médio de F

(0,0033) maior q.ue as localidades contrôles (0,0023). Essa EESBB. si-

tuaçâo soral pode sor vista de outra iuaneira quando se compara o coo_

ficionte R9 (radioativo), con F = 0,0032, com o coeficiente Hl (con-

trôle), con F = 0,0026.

Como se ve pola Tab. 7.13, a fraçâo nao-branca da aoostra

(aqui considerada a constituida por casais em que ambos os pais sSo

n5o-bmncos) apresonta um eoeficiente modio do endocruzajuento (0,001S

menor que o restante da amostra (0,0030), constituida por casais en

quo polo nenos um cônjugo 6 branoo.

ÎIos3os dades indican quo os aaioros niveis do ondocruzaiaGn

to nas dreas radioativas so doveEi, polo monos on parte, à sua aaior

froquôncia do brancos, comparativamento as àroas contrôlos.
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TABSLâ V.13.C0EFICIEIÎÎES MEDIOS DE EinDOCRUZAKEOTO, POR LOCALIDADE,

COEFICIEMEE " R " , E GRUIO EIITICO

Lociilidade

Contrôle

Intermediario

Radioativo

Total

Coeficiente "S"

RI

22

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Grupo etnico.

3 x B, 3 x l'ÏB

IS x 23

N2 de Gostaooes

22.053

8.493

11.599

42.145

22.028

1.905

460

1.378

2.304

655

1.964

5.581

5*343

31.051

11.077

E x 100

0,2255

0,3000

0,3283

0,2638

0,2596

0,2407

0,0935

0,2461

0,2034

0,1073

0,2820

0,3335

0,3204

0,2979

0,1875
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V.7 - Outras Inforaacoos

A fin de caracterizar aellior a populaçâo analisada, algunas

outras informaçoes geraia obtidas na anâlise de regressâo multipla,

sor acrescentadas.

Assim, o tempo nedio do cohabitaeâo dos casais ineluidos no

estudo foi de 15,36 + 12,62 anos; a idade néâia de casanento do iaari

do foi de 27,41 + 8,10, e da mulher, 20,96'+ 5,59 (Tab. VII.l).

0 nivel aedio de instruçâo do marido, nuina escala de 0-3,

foi igual a 1,20 + 0,89 (Tab. VII.1), e, da nullier, 0,S5 + O,SO(Tab.

7II.3).

C nxvol imdio de radioativida.de natural das localidades es-

tudadas foi de 29,01 + 26,28 ̂tr/lir (Tab. VII.2), o o coeficionto R

aédio do zigoto foi igual a 0,23 + 0,29 (lab. VII.7).

Kuiaa escala do 0-1, om q.ue 0 inclui a mulher, o 1 a exclu!,

o informante mcdio tove valor 0,12 + 0,33, o que confirma que, na

maioria dos casos, as informaçoes foraia prestadas pela mulher, sôzi-

nlia ou com outros (Tab. VII.4).

0 grupc étnico, codificado numa escala de 1-8, partindo de

branco para nosro, mostrou. urn valor nédio de 2,97 + 1,84 (Tab.VII.7).

As condiçôes da casa, avaliadas de 0-8, apresentaram um va-

lor aédio igual a 4,16 + 2,40 (Tab. VII.7).
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VI. ÀN-âLISE HO EPEITO DO MDOCHIIZ»MMTO PELO MODÊLO EXPONSîICL.L

0 resumo de uns anà l i s e p a r c i a l G pre l iminar dos dados fo i
40

publicado recentcioontG (Froire-Maia, 1971 ) . ^présen tan ts agora a

ana l i s e complota, com todoc os ro su l t ados .

Dovo-so lembrar Que, no loodelo expononcial (adotado aq.ui),

ïiZo sâo lovadas on conta as variâvois concomitantos. Considorando-sû
92

q.uo rccontu traljalho de Kriogor G Erciro-ïl&ia (1971) sugcriu q.uo

"extraneous variation caused an underestimate of interceding affocts",

os dados a sorem apresontados cm seguida podem reprosentar ta-iTaoc

unu sub-ostxiaativn do ofoito do ondocruzariunto.

71.1 - Oarga Ganética £ G-rupo Ëtnico

Como un primeiro ataquo ao probloaia, o tondo em vista .i

olcvida fr^quoncia do pessoas coia ancestreis estrangeiros na popula-

q~.o anali3c.da, con distrilDuiçîïo liotorogono?., roaolvonos analisar 03

dados excluindo todos os cisais quo tinhaia polo oenos un avô(ou ?.vo)

cstruigoiro.

Con a oxclusâo dôssos casais, no ontonto, o nuncro total

do gostaçcoc incluid.13 na an-îliao foi do 22.721, ou seja, caiu para

a cûtaûo do tarnnho total da amestra (43.930 gost".çces). Por esaa ra

zâo, resolvenos fazer ±aabém ujaa anàlise incluindo todos os casais.
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71.1.1 - Exeluindo os estrangeiros

Nessa anâlise preliminar, er que foram excluidos os easaru

com avos estrangeiros, utilizânos apenas duas classes de P, a saber.

P = 0 e F y 0 (médio), este ultimo representando a laédia dos cosfi -

cientes de endocruzanento naiores que zero. 0 mctodo ompregado foi <

de PII.

,uS ostioativas de B sao apresontadas na Tab. VI.1, junta -

aonto con. os rospoctivos coeficientec jmidios do cndocrazamonto, a.'

froquoncias do mortalidado, anomalias G outras anormalidados, o at

estimativas do dano oxprosso na classe com P = 0 (A e SEPT).

Oomparando-so eponas as duas classes oxtromas de grupo 6±n

QO (Gl e G3)> podo-so verificar q.uo a cerga gonctica revelada eome

abort o nSo foi maior entre os nSo-br'incos do q.uo entre os "brincos, L

q.uo, na mortalidado pré-natal, elas praticcjaonto so igualaram (côrc:

do 1,4 loton). ̂  carga analisada como laortalidadc pos-natal o total

o como anonmlidades on goral to.iibôn n3o foi ruior ontro os nâo-bi-ir

cos. ÎTa cr.togoria îlortalidado Total + .Jio£»lias,a3 cargos pràticanur

to 30 équivalu ran (eôrca do 2 lotons).

VI.1.2 - Incluindo os Estrangeiros

Os rosultidos obtidos a partir do total da amoctra, ou so-

ja, incluindo-so os casais cou avos estrangoiros» ustâo aprosontaûos

na Tab. VI.2. Para conparaçôos, utilizdnos os nctodos do M3IÎ o PM>

Sato ultino inclusive coa o enprôgo apenas das classes de P mioros

que zoro (B^, segundo M3II). Cono era do so osporar, as oatinativas

obtidas polos notodos MJM o Pî,I foran, do un nodo goral, raiito proxi-

ras, sondo, na prdtica, équivalentes (Tab. VI.2).

Conforme se pode verificar (Tab. VI.2) as estixaativas mos-
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TABELA VI. 1 . CARGA GENETICA (B) DE ACOHDO COM 0 GHJPO E*TNICO
DO CASAL (*)

Classe

Gl

G2

G3

Gl

G2

G3

Gl

G2

G3

F x 10

,00000

,41037

,00000

,33228
>

,00000

,42207

,00000

,40643

,00000

,34327

,00000

,41958

M 0 K T A

,00000

,40473

,00000

,34680

,00000

,42478

N

A B

7.782

1.211

6.795

464

6.181

282

IT A T

7.093

1.053

6.221

410

5.643

255

L I D A

6.615

983

5.827

367

5.244

215

n

O E Ï O S

689

158

574

54

538

27

I M O E I O

280

32

212

22

212

21

D E P 6 S

1.233

213

1.246

72

1.227

48

B

1,142

liO63

,226

S

,230

,594

1,130

- Î7 A

-933

- »637

- ,326

A

,089

,084

,087

,039

,034

,038

T A L

,186

,214

,234

SEEP

,093

,088

,091

,040

,035

,038

,206

,241

,267

continua -

(*) Excluidos os casais com avos estrangeiro3, e agrupados em uma
unica classe os coeficientes de endocruzamento maiores que zero.



1
- 82 -

TABELA VI.1. ContinuaoSo

Classe

Gl

G2

G3

Gl

G2

G3

F x 10

M 0

,00000

,41000

,00000

,33200

,00000

,42200

,00000

,40542

,00000

,34696

,00000

,41464

IT

E T A 1 I

7.782

1.211

6.795

464

6.181

282

A IT 0

6.746

1.003

5.967

382

5*359

231

D A

2.

2.

1.

M A

n

D S

202

403

032

148

977

96

L I A

107

19

125

15

99

16

B

T O T A L

1,747

,865

,724

S

,077

,542

1,275

A

,283

,299

,320

,016

,021

,018

SEPT

,333

,355

,385

,016

,021

,019

H O R T A L I D A D E T O T A L

, 0 0 0 0 0 7 . 7 8 2 2 . 3 0 9

+ A IT 0 M A L I A S

Gl

G2

G3

Gl

G2

G3

,41000

,00000

,33200

,00000

,42200

A E O E

,00000

,41162

,00000

,33741

,00000

,42590

1.211

6.795

,464

6.181

282

MAUD

6.915

1.068

5.638

,414

4.573

258

,422

2.157

163

2.076

112

A D E S

2.497

461

2,290

,173

2.200

115

1,855

1,526

2,283

S M G E

2,828

,587

-1,539

,297

,317

,336

R A I

,361

,406

,481

,352

,382

,409

,448

,521

,656
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TABELA V I . 2 . CARGA GENÉTICA (B + E . P . ) DE ^COEDO COM 0 GKOPO

ÊTiïlCO DO CASÀL

C l a s s e

Gl
G2
G3

Gl
G2
G3

Gl
G2
G3

Gl

G2
G3

Gl
G2
G3

Gl
G2
G3

A H
Gl
G2
G3

0
- 0

0

- 0

-o
1

11 (
1.
1,

2i
M (

1.

o,
o,

2 ,
1 .
2 ,

o,
o,
o,

Ofll
2 ,
o,

- 0 ,

, 62
,24
,32

, 0 1
,08
,06

D R
,29
,00
rO2

3 H
,32

,65
,81

56
47
.94

17
59
55

[ A
61
05
09

0
0
0

0
0,
0

A
,60
,73
,49

K A T
,08
,35
,54*

T a 1 I D ,
0,
1:
0|

, 8 1
,39
,61**

o,
o.
o,
M

o,

,37**
,59
,28**
0 H 3? :..

,46**
1,58
o,

o,
o,
o,

L I
o,
1»
o,

,40**
A N

1 1
22**
92

: D A D i
48**
43
94

B O E Î
0,
0,

o

BP:

o :
,62
,20
, 3 1

I H O E Î
- 0 ,
- 0 ,

11

1 D E
1»
l i
2,

x D E
1 ,

o,
o,

L I D -i
2 ,
1 ,
2 ,

o M :*. i
o,
o,
o,

! S E
2 ,
o,

- 0 ,

, 01

H*1

3
0
0
0

0 i
0

,004 0
,05

P
,28
,43
,00

P
.31

.65
,81

. D
54
81
92

, I
17
58
56

M
59
74
09

0

H :
0
i
0

Ôï
0.

0,

oi
E

o,
l i

o,
A £

o,
o,
o,

o,
1 ,
o,

)

,60
,88
,50

S
,08
,376
,53*
6 - IT A
, 8 0
,45
, 6 1 * *

3 - K ;,
,37**
,52
,28**

T O T
,46**
,66
,39**
t

,11
22**
,95

G E R A
47**
53
93

T

T

A

L

- 0
-2

1

0
- 1

0

A L
- 0
-3

2

:>. L
i ,

i .
°i

L
1.

-oi
2,

- 0 ,

o,
- 1 1

1 ,
-o,
- 0 ,

,13
, 1 1
,22

,09
,38
, 90

,06
,48
, 1 1

,46

,52
,09

,30
,57
,88

,02
,48
,02

04
78
02

(2

0
1
1

0
0
1

1
1.
1,

0,

1.
0,

o,
2,
o,

o,
o,
o,

o,
2 ,
2S

)

,99
,34
,03

,16
,36**
,02

, H
,71*
,19

,76

,15
,46

,49**
,84
,79**

.17
38
80

83*
90
03

(1) Metodos originais de Eîbrton, Crow e Miller (M3M) e de Preire-Bfeia
e Freire-Maia (FM).

(2) 7arianfce axoluindo a classe F = 0 (nétodo de Freire-I&ia e Prei
ra-Elaia ). ~

* P < 0,05; ** P < 0,01.
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traraa-se consistenteioente diferontes de zero apenas para mortalida-

de total (Gl e G3) e anormalidades om geral (&l). ÎTenhuma das estima

tivas para abôrto mostrou-se significatif, e, nos douais casos, as

octiiaativas variaram do nâo significativas a duvidosas.

^ analiso comparative, das cargas genéticas nos -varios gru-

pos otnicos, estimadas pelo motodo PM, oncontram-se na 0?ab. VI.3, na

q.uo.1 podo-se vor qae aponas duas diforon'jas foram significativus,ura

dolas mostrando raior carga gcnûtica para a classe G3, on natimor -

tos, c a outra ucior carg^ para a classe Gl G Q anormlidadcs en 50-

r~:l (cf. Tab. VI.2}VI.3). Considorando-so o mioDro dj compzraçoes fei

t:.s, dovcr-so-ia osporar uiaa diforença significativa por siiùplcs aca

DO. ^lom disso, devc-so notar quo as ostiECitivas para natioortos, na

cLasso Gl, o para, anorrnlidades on Gcral, na classe G3 s nSo se- nos ~

trarcin sigtiificativaiaente diferentes de zero, e que hâ ainda uma pqs

sivel inconsistôncia interna nos dados de natimortalidade na classe

G3.

71.2 - Oarga Genética e Radioatividade Natural

Pelo nissino notivo jâ ̂ jencionado quando fiz a apresentaçâo

dos dados relativos à carga genétioa e grupo otnieo, sera anaiisada

aqui, inicialcente, apenas uix1. frcç~o d.i anostra total, constituida

pelos casais cujos avos orarn todos brasilciros. No ontanto, tondo en

vistn que a liaitcnao da andlise apenas à fraçao 'brr.silûira reduziu

consideràvelaente o t̂ .nanho da amoctra, o prololerna da carga genética

e radioatividade natural também foi analisado utilizando-se todos os

casais.
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TABEIiA VI. 3 . CARGA GEE&ICA E GRUPO ÉDITICO: AKA'LISE ESTAT Ï3ÏICA(*)

C l a s s e

Abortos

ÎTatimortos

Mortaliclade p r e - n a t a l

Kortalidade pos -na ta l

Anoualias

Anormalidades em ge ra l

Coiaparaçao

Gl X

Gl x

G2 x

Gl x

Gl x

G2 x

Gl x

Gl x

G2 x

Gl x

Gl x

G2 x

Gl x

Gl x

G2 x

Gl x

Gl x

G2 x

G2

G3

G3

G2

G3

G3

G2

G3

G3

G2

G3
G3

G2

G3

G3

G2

&3

G3

t

0,40

0,40

0,11

0,03

1,98

1,62

0,09

0,72

0,34

0,90

1,07

0,24

1,69

0,41

0,03

1,16

2,57

0,47

<0,05

<0,02

(*) Ectijuativas otrbidas pelo netodo de Preire-Maia e Freire-Maia

(of. TaD. VI.2, 3m {!)).

V
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VI.2.1 - Excluindo os Zstrangoiros

Da aesma forma que antorionaente, foram usadas apenas duas

classes do coeficiente dc enôocruzaaonto (P = 0 G P > 0, este ultimo

sondo a nodia ponderada dos eoeficiontes naioros qua zero). 0 motodo

do analiso ojoprogado foi igualaonto o do FÏI.

A Tab. VI.4 aprosonta todos os dados nocosslrios à analiso

do problem, a saber, classes do radioatividado; eoofieiontos do on-

uocruza^ianto; frequencias do nortalidado, anomlias, o outras axaorca

li&ados; estimtivas da cirga gonotica (B); o cdlculos do d"jio ex -

prosso na olasso do Î = 0 (A o S3PT).

A sinplos analisc d?. Tat. VI.4 rovola q.uo, on goral, a o^r

{p~ gonotioa na classo irradiada (R2) nâo e maior q.ue na olasse con -

trôle (HO). Isso pode ser obsorvado nas estioativas de B para ïïorba-

lidado pos-natal, lîbrtalidade total, Anoiaalias, Ilortalidade total +

Anoiaalias, e Anoroalidades em G-eral (rospeetivuiiente, -1,16 e 0,78;

0,65 e 1,54; 0,16 & 0,19; 0,80 e 1,89; e 0,97 G l,43;çf. Tab. VI.4).

Ha uraa aparonto sugostao do carga difcroncial para atûrtos.

VI.2.2 - Incluindo os Estran-seiros

Os resultaàos so oncontran na TT.b. VI.5» em quo sao apro -

SGnt;:.d:;:s as estimatives do B calculadas polos riotodos I33I1 G Fil, esto

dltioo inclusive con a variante cm q.uo se ociitc a classo de P = O.Cp_

no GO sa.be, ooaa variante foi sugerida por IilCH como uni teste de uomo_

genoidade, a fim de se verificar se os grupos consanguineos e nâo -

-consanguxnoos sSo conparaveis. A anâlise dêsses testes de consistdn

cia interna dos dados, cm nosso caso, revolou apenas duas discrepan-

cies, quando uiaa jd séria de se osporar por acaso (Tab. VI.5). É de

so notar, no ont'vnto, que cm ambos os casos, houve estimatives nega-

tives (-1,28 - 0,53 G -0,54 - 0,14), os quais apesar de significati-
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TABELÔ. VI . 4 . OAEGA GEKÉDICA S IHST^EIA EADIOATIVA (*)

C la s se

HO

El

E2

P X 10 n B SEPT

HO

EL

E2

EO

E l

E2

A B 0 E T 0 S

,00000 10.283 899

,39684

,00000

,38951

,00000

,39150

,00000

,39544

,00000

,37851

,00000

,40173

918

4.688

456

5.793

583

IT A T

9,384

812

4.262

403

5.315

503

106

426

53

478

80

I M O S I

341

36

179

16

185

23

,783

,723

1,563

0 S

,210

,063

,282

,087

,091

,083

,036

,042

,035

,091

,095

,086

,037

,043

,035

M O S T A L I D A D E P (5 S - IT AT A I

,00000 8.774 1.868

,39557 743 176

810

79

,00000 3.943

,38891 364

,778

,376

,213 ,239

,205 ,230

,00000 4.971 1.032

,39523 458 78 -1'158 ' 2 ° 8 '233

| - continua •

(*) Excluidos os casais com avos estrangeiros e agrupados em uma
itnica classe os coeficientes de endocrazanento maiores que zero.
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TABELA VI»4. Continuaçâo

Classe

RO

El

R2

RO

RI

R2

M 0

RO

RI

R2

g x 10

M 0

,00000

,39700

,00000

,39000

,00000

,39200

,00000

,39544

,00000

,38124

,00000

,39834

E T A I I D

,00000

,39700

,00000

,39000

,00000

,39200

N

B î A I

10.283

918

4.688

,456

5.793

583

A N

8.965

762

4.026

,383

5.083

471

A D E

10,283

918

4.688

456

5.793

583

n

I D A D E

3.108

,318

1.415

148

1.695

181

O M A I I

156

19

77

19

98

12

T O T A L

3.264

337

1.492

167

1.793

193

B

T O T

1,639

,844

,649

A S

,194

,824

,158

+ A

1,894

1,862

,804

' A

A 1

,302

,302

,293

,017

,019

,019

N O M A I I

,317

,318

,310

SEPT

,360

,359

,346

,018

,019

,019

A S

,382

,383

,370

E M G- E R A L

RO

R2

A N O R M A L I D A D E S

,00000 7.382 3.460

,40356 .728 .363 ^ ' 4 6 9

,00000 4.089 1.598

,39106 ,445 ,178 • 3 8 ? ? 3 9 1

,00000 5.659 1.937

,39042 567 208
,970 ,342

,632

,496

,419
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TAEEIA. VI . 5 . CARGA GEKÉTICA (B+ E . P . ) E HISKÎRIA RADIOATIVA

Classe

RO
E l
R2

RO
Rl
R2

RO
Rl
R2

RO
Rl
R2

RO
Rl
R2

RO
Rl
R2

RO
Rl
R2

0,39
_

0,72

0,13
-O?32
0,44

M
0,52
0*52
1,20

M O

1,59
1,00

-0,50

1,95
1,32
0,53

0*20
0*53
0,20

•A N
2*56
1,12
0,94

CM

0,49
-

0,68

0,10
0,07**
0,33

0 E-T A L
0*53
0,52
0,77

R T A L I
0,32**
0*40*
0,43

M 0 R T A
0,58**
0*60*
0,47

A
0,18
0,36
0,16

0 H M A I
0*79**
0,84
0,55

AB 0
0,39
0,08
0,75

• À T I 5M
0*13

-0,33
0,43

I D A D :
0,52
0,52
1,19

D A D E
1,58
0,98

-0,49
L I D A
1,94
1,31
0,53

IT 0 M A
0,19
0,54
0,20

I D A D
2,53
1*11
0,93

E(D
E Î O S

0,49
0*34
0,70

- 0
1

- 1

[ 0 H T 0 S
0,10
0,02**
0,33

E P R É
0,53
0,52
0,77

P 6 S
0,32**
0,41*
0,43

DE I
0,57**
0,60*
0,47

L I A S
0,18
0,37
0,16

E S E
0,78**
0,83
0,54

- 0
- 0

0

- H
- 0

0
- 0

1
1
0;

0 T

of2,

-oj

- 0 ,

-«>
o,

M

2,

,53:
,38
, 28

, 0 1
,79
,65

A T
,53
,88
,39

tr A T
,52
,86
,17

A L
,88
,59
,38

,07
.54
,37

G E
,79
,71
,22

0
0
0

0
0
0

A :
0,

o!
1,

1 A
0,

o!
oi
o,
o,
o,

0 ,
o,
o,

R A
1 ,
1 ,
1 ,

, 71
,73
,53*

, 18
,27**
,62

L
,75
,97
, 1 1

1
,65*
,60**
,90

,96
,95**
,81

,27
,14**
33

k L
19
30*
03

t ( l x 2)

1
1
2

o
1,
0,

1,
0,

lj

o.
1,
o,

o,
1 ,

o,

o,
2 ,
o,

l i
1 ,
o,

,07
, 6 1
,31*

*68
,71
,31

,14
,33
,17

,08
,21
,67

,94
,14
,97

83
70**
45

23
04
61

OTJS. AS estimativas foram otitidas usando-se os metodos de Morton,
Crow e Miller (MBM), e de Freire-Maia e Freire-EIaia ( M ) , este
ultimo uti l izando-se tôdas as classes de P(l) ou entâo omitin
do-se a classe-com E = 0 (2) , correspondendo respectivamcni;e a"
B e Bp F de M3I1,

Os valôrcs de "t" foram calculados polo computador a p a r t i r do
B com 6 casas deciiaais.

* P < 0,05; ** P < 0 ,01.

V
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viHûntû diforontes do aero, nao parecem tor aentido biologico (SchuûJ

1959151; Marçallo, Preire-lSaia, Azevedo e Sinioes, 19S4105). Dessa fox

ma, as àiserepâncias encontradas poderiain signifiear, no saxino, quo

as estimativas de B devem ser menores que as obtidas polos métodos

lH'.". Q Fil (l) (ç_f. Tab. 71.5). Ora, como essas estiiaativas nâo so nos_

traram significativamente diferontos de zero, as discrepâncias eneon

tradas nâo altcram em nada a situaoâo.

Aponas para natimortos (El), nortalidado pos-natal (HO o B3

c nortalidado total (Bl), as estiirfitivas do B iaostrarari-so consiston

toiacnto difcrontos do zero, oiabora no primoiro caso con sinal ncg3.ti_

vo.

A andliso cstatistica da oarga. gonotica rolacionada à rr- -

dioatividado natural cnoontra-so na Tab, VI.6. Das 18 comparaçôes fe

tas, 4 revelaram diferenças significativas: em natimortos, a estima-

tiva para El mostrou-se nenor quo as estiniatrvas para SO e E2; e en

nortalidado pos-natal, a classe R2 mostrou estimative menor que as

classes EO e Bl. Em ambos os oasos hâ ostimativas negativas (una do_

las nostrou-se signifieativamentc diferonte de zero; a outra revelou

inconsistôncia interna).

VI..3 - Pano Exprès so na 01as3o Contrôle (F = 0)

As ostiiaativa3 do dano panmitico, do aocrdo con o grupo

otnico o a historia radioctiva do casal, oncontran-so na Tab. VI.7.

Para conparaçoos, foran utilizn.dcs os n£tcdo3 do IBM o PM. Nossos rç_

sultados atuais confirnam infcrraçcos antorioros (Proirc-L£iia,1964')

o Proiro-Miia, 1970 ) do que o notodo MOM leva a supor-ostimtivas

do dono panrutico. Confomo so poclc vorificar, as ostinativas de MCM

s~c identicas aos valrres obtidos para SEPT, no ndtcdo PH. Ora, SEPT
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ii-o tan nonlium sentido genotico VQV se, sonde apûaûs, tel cono A,_ ,

un» "bca astiaativa do A TC.ro. baixos valcras dôste (Ercire-Iïaia,
37 ~"

1370 )#Cnnf,naa se pode vor claracente aa To.l3# 71*7» com o cumente

de À ocorre uni iixflaç~o nos migres de A _ e, concoEâtaiiteœiitejde

SEK?,



TA3ELA VI.6» OARGA GEHÊEICA E HISTORIA EADIOATIVA: AKilŒSE

ESTATfSTICA (*)

C l a s s e

At>ortos

Natimortos

Mortalidade pre-natal

Mortalidade pos-natal

Anomalias

Anormalidades em geral

Comparaçao

EO

RO

E l

HO

HO

E l

BO

HO

E l

HO

RO

E l

RO

RO

E l

EO

RO

E l

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E l

E2

R2

Rl

E2

E2

HI

R2

E2

E l

E2

R2

E l

R2

R2

Rl

R2

E2

0,52

0,42

0,85

4,45
0,89

2,30

0,002

0,72

0,73

1,16

3,88

2,49

0,85
0,02

0,85

1,25

1,68

0.18

.r

< 0,0001

<0,03

<0,0002

(0,02

(*) Estimativas-obtidas pelo metodo de Proire-Maia e Freire-Maia
(of. Ta-b.VI.5, B,
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TA3ELA VI.7* DANO EXPRESSO HA CLASSE COM P = 0, DE ACCROC COM 0
GRUPO ÉTNICO E A KESTORIA RADIOATIVA DO CASAI (*)

Classe

Gl
G2
G3

Gl
G2
G3

Gl
G2
G3

Gl
G2
G3

Gl
G2
G3

Gl
G2
G3

Gl
G2
G3

GRUPO

"So

jO99
jO92
,093

,033
*O35
,037

jO99
,092
,094

]

,174
j216
,263

j262
,292
,337

,018
,021
,018

' A
,451
j510
,639

ETNICO (G)

L A^M

jO94
jO87
,089

]

,033
jO34
,036

M O R T A L
jO95
,087
,089

I 0 E I A L
*159
j l94
,232

M O S T
,230
*253
,286

,018
,021
,018

N 0-H M A I
*363
,399
,472

SEPS

A B 0 R
,099
,091
,093

ÏI-AI I I I
,033
jO35
,037

I D A D E
jO99
jO91
,094

I D A D E
,174

>216
,263

A L I D A
^262
,292
,337

A IT 0 M A
,018
,021
,018

i - I D A D B
*451
*5O9
,639

KCSTÔRIA

Classe

1 0 5
RO
EL
R2

5 E Ï 0 S
RO
EL
R2

P E É -
RO
EL
R2

P <5 s -
RO
EL
R2

D E 1 0 5
BO
EL
R2

L I A S
RO
EL
R2

S E M
ED
EL
R2

,101
- -
,085

,033
,042
,032

N A T
,134
*135
,116

N A T
,200
,189
,223

! A L
,327
,318
,331

,018
,019
,020

G E
j568
,480
,410

RADIOATIYA

: ^m

,096
,091
,081

,032
,041
,031

A L
,125
,126
,110

A L
j l 8 l
jl73
,200

,279
,272
,282

,018
,019
,020

R AL
,433
j 3 8 l
,336

(H)

SEPT

j l O l
,096
,085

,033
*042
,032

,134
,135
,116

,200
,189
,223

,327
i3l8
,331

,018
,019
,020

*568
j480
,410

(*) Estimativas oTjtiâas atraves dos metodos de Morton, Crow e
Miller (MDM) e de Preire-Maia e Preire-Maia (M).
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V I I . ÀR&TJSB VA MOBTALIDADE E DA M0HBmU)E PELO MODÊLO

HA BEGRESSIÏO MdlTIPIA
========

0 moàêlo de regressao mûltipla foi aplicado à an&Lise de

uma série de variâveis: gestaçôes, abôrtos, natimortos, filhos nasci,

dos vivos, anomalias, filhos laasculinos nascidos vivos ("proporçâo se

xual ao nasciineivbo" ), mortalidade infantil, mortalidade pos-infantil,

esterilidade e infertilidade.

Gada uma dessas variâveis foi regredida em: tempo de coha-

bitaçao do casai, idades de casamento (do Hiarido e da mulher), infor

mante, coeficientes de endocruzanento (do marido, da mulher, e do zi,

goto), coeficientes "R" (da roulher, do marido, e do zigoto), nivela

dio cLe raàioatividade da localidade, instruçâo (do marido e da mu -

llier)r condiçoes da casa, informante, e grupo étnico. Além dessas,f£

ram incluidas ainda as seguintes variâveis nas diversas analises de

regressao: gestaçoes, na analise de filhos nascidos vivos? gestaçoes

e filhos nascidoa vivos, na anâlise de abôrtos; filhos nascidos vi -

vos, nas analises de natimortos, anomalias, wproporçao sexual", mor-

talidade infantil, e mortalidade p6s-infantil. Poi analisado ainda o

ofeito da interaçâo entre os coeficientes E o F (do aarido, da mx -

lhcr e do zigoto).
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VII,1 - 0 Codigo

Além das variaVois fàcilmente eomproensiVeis, ou ja défini

dis anteriormente, algumas outras foram usadas no modêlo de regres -

sao multipla* Uma rapida conceituaçao do cada uma dessas variaveis

independentos se faz •nocessa'ria, pois.

Conforme ja oxplicado antoriormûnto (soeçao V.l),cada zigo_

to» do acôrdo com aua historia "radioativa", foi classificado em uma

do 9 classes do cooficiente "H" (0; 0,125; 0,250; 0,375? 0,50033,625;

0,750; 0,875; 1,000).

0 grupo otnico de cada individuo foi classificado como Brtm

co (B), Branco-Gscuro (BE), Uilato Olaro (IJC), Milato Escuro (IIE) ou

Nogro (IT), Os casais foram codificados da soguintc mancira:

BxB 1

BxBE, BExBE 2

BxM3, BExI'lC 3

BdIBf 3EXIIE, B^T, BBxtï 4

MCxlïO 5

HCxHB, MJaûT 6

MExlIE, MExff 7

ITxTT 8

Do acôrdo com suas ospecificaçoc3, cada casa rocoteu uni

concoito, q.uo variou do 0 a 8, sonando-SG 2 pontos so tivosso dguado

redo publica, e 1 ponto para cada utaa das aoguintcs caractcristicas:

parodes da tijolos; tolhado do tolhas; piso do talwa ou.assoalhoauaz'

to de banho.

0 nxvel do instruçSo foi classifioado da soguinto forma:

N3o lô, nom. oscrcvo o

Le ou oscrcvo mal ou curso

primdrio incomplcto (até 3 8 ano).#..,,!
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1G o GQcrcvo bom, ou curso primario

"complcto" (42 ou 52 a^os)...,„„o..2

Equivalente ou superior ao ginasio 3

Os coefieientes de endocruzamento foram agrupados em 7 clas

ses, indicadas em seguida, com as variaçSes possiveis dentro de cada

categoria: 0; 3/256 (ou < 0,0055); 1/128 (0,0055-0,0110); 1/64(0,0110-

0,0221); 1/32 (0,0221-0,0442); 2/16 (0,0442-0,0884); e H/8 (0,0884-

0,1768).

De acôrdo corn a pessoa que prestou as informaçoes, classi-

ficamos os questionârios em duas classes: na primeira delas (0),a in

formante era a mulher (sôzinha; ou com o marido; ou com outros; ou

com o marido e outros) e, na segunda classe (1), a mulher nao parti-

cipava nem como co-informante, e as informaçoes foram obtidas do ma-

rido; marido e outros; ou outros.

As anomalias foram consideradas como uma unica categoria,e

os individuos foram pois olassificaûos como normais (0) ou anômalos

(1).

YII.2 - Os Resultados

Conforme se pode verificar na Tab, VII.1, o numéro médio de

gestaçâo por casai foi estimado como 5»38 + 4,04, e o numéro de ges-

taçoes mostrou-se positivamente dependente apenaa do tempo de conabiL

taçâo (b =0,187+ 0,004). Foi encontrado efeito negativo da idade de

casamento da mulher (b = -0,14 + 0,01), da idade de casamento do ma-

rido (b = -0,02 + 0,01), e da instruçâo do marido (b = -0,26 + 0,05).

0 numéro medio de abôrto por casai (Tab. VII.2) foi estima

do como sendo de 0,53 + l»04, e a freq.uência de abôrtos esta proxima

de 10$. Na ocorrência de abôrtos (Tab. VII.2), tiveram efeito positi.
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vo o niïiiero de gestaçâo (b = 0,74 + 0,01), a instiuçâo do marido(b =

0,04 + 0,01) o o nivel de radiaoâo (b = 0,0006 + 0,0003), e, negati-

vo, o nurœro do filhos nascidos vivos (b = -0,73 + 0,01) e a intera-

çâo E x ¥ da ïï&illier (b = -4,02 + 1,08).

De acôrdo cora a Tab. VII.3, o numéro médio de natimortos por

casai foi igual a 0,18 £ 0,58, com o que pode-se estiioar como sendo

de 3» G3?° a fraquência de natimortos, Apenas o tempo de cohabitaçao '

(positivaiaente : b = 0,005 ± 0,001) e a instiuçâo da millier (iiegatiTO

monte: b = -0f05 £ 0,01) apresentarani efeito significativo na ocor-

rência de natiaiortos (Tab. VII.3).

A Tab. VII. 4 mostra que o luliaero ne'dio de filhos nascidos

vivos, por casai, ê igual a 4,67 ± 3,57, sendo pois de cêrca de 87$

a frequência de filîios nascidos vivos. A analise da Tab. VII.4 mos-

tra que o nuaero de filîios nascidor; vivos dépende (positivamente) do

nuiaero de gestaçoes (b = 0,803 _+ 0,005), do tempo de coliabitaçao (b =

0,016+ 0,002) e ûo informante (b = 0,16 + 0,05). Foi detectado efei-

to negativo da idade de casamento da mullier (b = -0,026 + 0,003). 0

"efeito" (negativo) da interaçâo E zz F do zisoto(l) = -6,59 + 3,37)no

numéro de filhos nascidos vivos mostrou ma valor de : it" proximo ao

nxvel de 5$ de significância, porem abaiso dêle.

0 numéro nedio de anooalias nos filhos, por casal(Tab. VII»

5), mostrou-se igual a 0,10 ^ 0,36, dando pois uua frequôncia de 2,15?

de anomalias entre os fillios nascidos vivos. 0 numéro de filhos nas-

cidos vivos (b = 0,018 + 0,002) e o I? do zigoto (3 = 2;29 + 0,45)mo_s

traram ter efeito positivo no ia£mero de anomalias (Tab. VII.5). Apre

sentaram efeito negativo o teopo de coîiabitaçao (b = -0,002 ^ 0,001)

e o informante (b = -0,05 ± 0,02).

0 numéro medio, por casai, de filhos masculinos nascidos vi

vos (2,41 ± 2,13; of. Tab. VII.6) levou a um calculo da proporçao se_

xual igual a 0,5165» 0 nuaero de nascimentos masculinos vivos depen-

deu significativoaente apenas do numéro total de nascimcntos vivos
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(la = 0,509 + 0,005).

A frequôncia de mortalidade infantil foi igual a 12^ (a nu-

méro Efidio de filho morto no 12 ano de vida, por casai, foi 0,57 +

1,02; cf. Tab. VTI.7). Una série de variâveis mostrou ter efeito sig

nificativo na mortalidade infantil (Tab. "VTI.7). Positivamente, o nu

loero de filhos nascidos vivos (b = 0,164 + 0,005), o grupo étnico

(b = 0,03 + 0,01), o Fdo zigoto (B = 3,19 + 1>39)5 a idade de easa-

aento da mulher (b = 0,006 + 0,002) e o H do zigoto(b = 0,19 + 0,05).

Negativu.aen.te, as condiçoes da casa (b = -0,02 + 0,01), o nivel de ra

diaçao (b = -0,002 + 0,001), o tempo de cobabitaçâo (b = -0,004- +

OjOOl), e a instruçâo da laulher (b = -0,04 + 0,02).

Clrca de 9î̂  dos filhos aorreram depois do l 9 ano de vida,

e o numéro médio de filhos aortos nessa faixa etâria, por casai, î'oi

igual a 0,37 + 0,88. A mortalidade pos-infantil (Tab. 711.8) depen-

deu positivanente do numéro de filhos nasoidos vivos (b = 0,0G7 +

0,004), do tempo de cohabitaçâo (b = 0,014 + 0,001), o do informante

(b = 0,25 + 0,03). 0 tipo de casa teve efeito negativo na mortalida-

de pos-infantil (b = -0,038 + 0,005).

A Tab. VII.9 aiostra, para a andliso da esterilidade, efei-

tos significativos do tempo do cohabitaçâo (b = 0,0026 + 0,0003), da

idade de casanento da nnilhor (b = -0,009 + 0,001) o da idado de ca-

saioento do oarido (b » -0,004 + 0,001). Cêrca de 8$ das mulheres ca-

sadas incluidas na amostra nao tiveram nenhuma gestaçâo.

A analisc de resressâo multipla da infertilidade (Tab.VII.10)

niostrou o taesmo q_uadro gérai CLUO o da esterilidado, ou seja, efeitos

do tampo do cohabitaçâo (b = 0,0032 + 0,0003) o das idades do casa -

aento da mulher o do aarido (b = -0,011 + 0,001 o b = -0,005 + 0,001,

rospoctivaaonto). Côrca do 9fS das mulhoros easadas incluidas na amos_

tra r?.3o tivoraa nonhuin gestaçâo ou, pclo nonos, nenhum filho nasci-

do vivo.

f— ~L
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à V I I . 1 . .JT-1LI3E DE BEGBESS^O MtfLTIPLi DE GESSOES

Y = 5,3705 + 4,0369 a = 6,3641 + 0,0332

"1

Colu/bit-ç3o

Id , Can .liullior

Id.Cns.IJarido

Ins t r . I.î?.rido

Ponto do v.rir.çSo

Rosiduo

Total

3

15,

2 0 ,

27,

l i

k i

3560

9610

4090

2036

-T *

s i

4

4.848

4.852

D.P.

12,6190

5,5946

8,0996

0,8948

LISE D;>

33

45

79

VARI

sq.

.803

.257

.070

o,

- 0

- 0

- 0

:ÎNC:

,o

,0

\ t

1871

,1449

,0226

,2595

q

8.

E.P.

0,0035

0,0087

0,0060

0,0492

La

450,7

9,3

53

16

3

5

t

,32»*

,64**

,77*--J

,27**

P

905,1

o,O5; **P < o,oi
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TA3EIA VI I . 2 . Aïl'ÎLISE DE REGRESSA0 MÛIiTIPLA. DE ABÔRTOS

Y = 0,5267 + 1,0380 a = -0,0750 + 0,0033

2 .

Gestaçâo

Fil.îïasc.7ivos

Instr. Uarido

R x F Millier

Rivel de Bad.

5

4

0

0

29

x. +

,3705

,6746

,9481

,0005

,0100

4

3

0

0

26

D,P.

,O36S

,5651

,8990

,0037

,2770

0

- 0

0

-4

0

t>. +

,7365

,7296

,0382

,0164

,0006

E.P.

0,0058

0,0066

0,0079

1,8772

0,0003

126

111

4

2

2

t

,79**

,03»*

,87**

,14*

,15*

AHALI3E DA VARLÎÎTOIA

31

RûgressSo

Total

4 .

4 .

5

S47

852

4

1

5

.078

.149

.227

,7

, 1

,8

815,

0 ,

8

2

* P < 0,05; ** P < 0,01

3.441,0

"I
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ni, ? . UlLISE DE 3EGHESS&0 MuHTIPM DE I7AÎHI0RT0S

'£ = 0,1752 + 0,5804 a = 0,1478 + 0,0082

•x...
j

E. + D,P. T>± + E.P.

Cohatitcçao

Ins t r , îSiUier

15,95SO 12,5190 0,0047 0,0007

0,9431 0,8990 -0,0500 0,0093

Ponte cle voriiioao

AVALISE DA

si

2

4.850

4.352

7ÀRI&:CIA

30,9

l.SO3,5

1.634,4

qm

15,4

0,3

7,19**

5,40**

F

46,7

* P < 0,05; ** P < 0,01
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TAE2LA. V I I . 4 . AUlLISE DE EEGKESSÂO MtflTIPIA DE ÏTII10S FASCIDOS VIVOS

Y = 4,6746

^±

Ge staçao

Cohatdtaçao

Id. Cas,Millier

Informante

H x F Zigoto

Fonte de variaoao

Eegressao

Besiduo

Total

± 3,5651

*i -

.5*3785 4,

15,9560 12,

20,9610 5,

0,1218 0,

0,0007 0,

AltéLISE

s i

5
4.847
4,852

D.P.

9369

6190

5946

3271

0044

a

0

0

- 0

o

-6;

= 0,6352

\ •

,8032

,0155

,0259

,1648

,5923

DA VAEIitîTCIA

56.389,

5,280s

61.669,

,0

,3

,0

0

0

0

0

3

+ 0,0044

E.P.

,0049

,0015

,0028

,0460

,3742

qm

11.278,0

1,1

164

10

9

3

1

10.

t

,40**

,22**

,26**

,58**

.95

S1

,352,0

* p < o,O5; ** P < o,oi

""""" A
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ÏABELA. V I I . 5 . AIÎÂIISE DE ESGRESSÂO MrflIIPIA DE ANOMâXIAS

Y = 0,0979

x i

i?il.Nasc,Vivos 4

F Zigoto 0

Cohabitaçao 15

Informante 0

Fonte de variaçâo

Hegressao

Hesiduo

Total

+ 0,3593

X .

,6746

,0026

,9560

,1218

+ J

3,

0,

12,

,5651

,0114

,6190

0,3271

AÎTXIIE

4
4.848

4.852

;E DE

a

0

2

- 0

-0 ;

= 0,0415

b. +

,0183

,2876

,0018

,0520

VAEIÂNCIA

aq

18,

607,
626,

.9,
,6

3

+

•

0

0,

0,

0,0050

S.P.

,0018

,4492

,0005

,0156

qm

4,

o,
,7
1

1 0 ,

5,

3 ,

3,

37

t

09**

09**

50**

33**

F

,7

* P < 0,05; ** P < 0,01

rr
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TAEELâ VII.6. AH&LISE DE EEGEE8SÂ0 MrflfflPIA US FIIHOS MASCU1IN0S

NASCIDOS VIVOS

Y = 2,4142 + 2,1332 a = 0,0362 + 0,0085

x. + D.P. t± + E.P.

ELI.Hase.Vivos 4,6746 3,5651 0,5087 0,0045 112,46**

Ponte de variaçao

Begressâo
Eesiduo

Tota l

AHilISE DE

g l

1

4,851

4,852

7AEIÂIÎCIA

sq.

15.958,0

6.121,2

22.080,0

qm

15.958

1

, 0

,3

1

12.647,0

* P < 0,05? ** P < 0,01

$-

r
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ÎABELA V I I . 7 . AtTÀLISE DE EEGEESSÂO MtfLTIHiA DA HOBTALIDADE INFAHTI1

Y = 0,5700 + 1,0212

X i

F i l .Nasc .V ivos

G-rupo Ê*tnieo

Casa

Nivel de Ead.

CohaMtaçao

Ins t r . Milher

F Zigoto

Iâ.Cas.Mlilher

R x F Zigoto

R Zigoto

Fonte de variaçâo

Regie ssSo

Resxduo

Total

5 i ± I

4,6746 3,

2,9662 1,

4,1605 2,

29,0100 26,

15,9560 12,

0,9481 0,

0,0026 0,

20,9610 5,

0,0007 0,

0,2303 0,

ANlLISE

g l

10

4.842

4.852

,5651

,8432

,4018

,2770

,6190

,8990

0114

5946

0044

2908

a = - 0 ,

\

0,1643

0,0286

-0,0210

-0,0019

-0,0036

-0,0388

3,1861

0,0055

-5,0871

0,1898

DE VARllNCIA

SÇL

1.562,5

3.
5.

.497,0

,059,5

2112 + 0,0102

+ E.P.

0,0046

0,0071

0,0060

0,0006

0,0013

0,0158

1,3890

0,0023

3,6061

0,0518

qm

156,3

0,7

35,

4,

3,

3,

2 ,

2 ,

2 ,

2 ,

1 .

3,

F

216

t

,91**

,04*»

,53**

,31**

,88**

,46*

29*

40*

41

67**

* P < 0,05ï ** P < 0,01
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TAEELA VII . 8. AïïJÎLISE DE EBGHSSSIO MJlŒIPLt DA. MOHCAUDADE

PtfS-INMHTIL

Y = 0,3656 + 0,8753 a = -0,1265 + 0,0092

D«P. + E.P.

P i l . ITasc.Vivos

Cohat>itaçao

Informante

Casa

Ponte de variaçao

Eegressâo

Eesiduo

Total

1 5 ,

o,

4,

6746

9560 :

1218

1605

3

12

0

2

AMLISQ

g l

, 4
4.848

4.852

,5651

,6190

,3271

,4018

, 0,0868

0,0135

0,2504

-0,0383

DA VAELSKCIA

2 .

3 .

sq.

996,6

720,9

717,5

0,0038

0,0011

0,0330

0,0045

qm

249,1
0 , 6

22.

12.

7,

8,

, 6 1 * *

,35**

,59**

,49**

S1

443,9

* s < 0,05; ** P < o,oi
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TABELA. V I I . 9 . AKÛilSE DE HBGEESSÂO MÏIffilPIA DA ESTEKILIDADE (§)

Y = 0 ,9217 + 0 ,2687 a = 1,1899 + 0,0035

x.
X

33. P. TD. + E.P.

Eoirte de var iaçâo

Eegressâo

Eesiduo

Total

MÂJJ.SE DA

g l

3

4.849
4.852

VARIÂIICIA

sq

34,0

316,3
350,3

qm

11,3
0 , 1

Id.Cas. Milher 20,9610 5,5946 -0,0093 0,0007 12,83**

Cohabitanao 15,9560 12,6190 0,0026 0,0003 9,03**

Id.Cas.Mariao 27,4090 8,0996 -0,0042 0,0005 8,33**

173,8

(§) Do Casai.

* P < 0,05; ** P < 0,01

r _—*
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TAEEIA VII . 10. A1I&LISE DE EEGEESSÂO JfltflfflPIA DA IOEIffilUDADS (§)

Y = 0,9056 + 0,2924 a = 1,2156 + 0,0037

x. x.-
i

+ D.P.

Id.Cas. Milher 20,9610 5,5946

Cohabitaoao 15,9560 12,6190

Id.Cas. Marido 27,4090 8,0996

"b. + E.P.

-0,0111 0,0008 14,20**

0,0032 0,0003 10,28**

-0,0047 0,0005 8,64**

Foirfce de variaçâo

Eegressao

Eesxduo

Total

AFiHOE

g l

3

4.349
4.852

DA VAHIÂNCIA

sq

47,2

367,6

414,8

qm

15,7

0 , 1 207,7

(§) Do Casal.

* P < 0,05? •* P < 0,01

1
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VIII. CABGA GEÏÏÉTICA E aiDIOâTIVIDADE ÎIATUBAL: DISGUSSaO

"Genetically, should we compare men to
swine, or mice, or perhaps poultry?
These data contradict. We must assess
the risk to nan from observations on
man. And as yet the data on nan are in
conclusive". ..,.,

(ÏÏ.J. Schull, 1963 W ) .

"ITaturalmente ricerche di questo gene_
re presentano le maggiori difficoltà al
moraento dell'interpretazione dei risul
tati e delle conclusioni". ? 2

(L. Gianferrari e cols., 1961 ).

0 présente trabalho, dados os seus objotivos principals ̂go

de na realidade ser discutido sob dois aspectos diferentos, porém in

tiHamonto rolacionados: um, o da carga genétioa revelada polo cndo -

cruzaïaûnto (niatcrno, patcrno o do zigoto), nao rolacionada à radio -

citividado; outro, o do efeito da radioatividado natural sôbro a mor-

talidadc e a morbidado, modido "dirctamonto" ou atravos da analiso

da ccirga genctioa,

Em nossos dados, a carga gonctica rovclada pelo endocruza

mento, no modllo da regressâo mdltipla; mostrou-se significativamen-

te diferente de zero apenas para anonalias e mortalidaie infantil(Tal).

VIII.2), No entanto, no modêlo escponencial, varias estijaativas signi

ficativas foram detectadas, nos diferentes grupos étnicos e radioati_

vos estudados (Tabs. VI.2 e VI.5). Hâ necesgidade, pois, q.ue todos

GSSGS resultados se Jam analisados e discutidos, ficando implicitas,
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sempre, tôdas as precauço&s e cautelas que devem envolver qualquer

analise ou conclusâo.

Hâo ae perça de vista também qua, se por un lado, o modê-

lo expcmencial c, xaaton&ticaaiente, o nais exato, além de mais com -

ploto (por abarcar un maipr numéro do dados), por outro lado, o mod£_

lo linear apresonta vantagens ponderaVeis, por peroitir a anâlise si

multânea de uma série de variàvei3 concomitantes, que podem distor -

cei- de naneira si^nificativa os resultadoa. Considera-se, por isso,

que oa dois méuodos se cojipletam.

Onamo a atençâo ainda para o probien» referente as cargas

"anéticas negatitra^,ou nellior, ootinativas îio^tivas da carga gonéti_

ca. Rosultadoa discutivois podom sei* obtidos se elas foreia considéra

das on seus -valôros aparcntos ("face values"), da£ a necessidado do

soron devidamonto coiaproendidas cosio valôros bioloGicos, o nSo apo -

nas matondtioos.

VIII.1 - Carga Genética ITâo Relacionada à Badioatividade

Enbora une anâlise comparativa com resultados obtidos em

outras populaçoes se tome necessaria, deve-se lembrar que uma oonpa

raçâo direta entre os resultedos de diferentes investigadores é mui-

to diffcil, seja porque ao classificaçôes de morbidade e aortalidade

sao de certa forma arbitrarias, seja porque h& grandes diferenças jae_

todolosieas, algumas do tal monta que podem até invalidar compléta -

nente qualquor conparaçao (Schull e ÎTool, 1965 ). Encontram-so no£

to ultimo caso, oon duvida alguna, as antigas publicaçôos dos enanû

dos adoptos c inimi,gr. 3 da cons inguinidade, a rospoito dos quais "on

ost surtout frappé par l'ardeur des antagonistes" (Sufctor, 1958 ).

Oonsidorando~sû os vicios nctoc.olo^icos, paroco quo apenas dois tra-

m
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balhos aais antigo3 merecen ser citados: o de Bemiss, publieado en

I858, e o de Arner, de 1908 (reanalises eia Morton, Crow e Miller,

1956 J > ) , 0 prineiro dêles, alias, tambéia nâo foi aceito por Schull

e Nsel (1965) , sob a alegaçâo de que 0 aétodo de averiguaçâo em -

pregado poderia resultar em efeitos espùriaioente elovados do endocru

zaaento.

A discussâo de nossos resultados sobre o efôito do endo -

cruzamento sera feita separadamente, priœiro para o oaso dos ofei -

tos matorno c paterno, em seguida para o cndocruzaincnto do proprio zi

goto, o, finalmonte, coao uma tontativa de se detorminar a rospeito

da natureza (rautaeional ou scgrogacional) da carga gonotica.

VIII. 1.1 - Eadooruzaincntoa Matcrno 0 Baterno

A 3?ab. VIII» 1 reune todos os nossos resultados referentes

à regressâo dos endocruzamentos niaterno e paterno (coeficientes mé -

dios de eiidooruzamento iguais, respectivaiaente, a 0,0023 + 0,0121 e

0,0013 + 0,0095). A priraeira vista, poder-se-ia pensar que 0 endocru

zanento materno tem uni efeito significative na oeorrêneia de anoma-

lias (b = 1,01 + 0,42). ïïo entanto, é de se notar que essa -variâvel

(endocruzamonto materno) nao entrou no modêlo de regressâo cscolhido

(Tab. VII.5), por nâo ter altorado, do jaanoira significativa, o q.ua-

drado modio da rogrossâo»

Bn nossos resultados (Tab. VIII.1), a distribuiçSo do b_

so fôz igualiaente para valôres negativos e positivos, nâo demonstran

do nenhuiaa tendência. 0 simples acaso possiveliaente é a explicaçâo ga

ra 0 fato de .q.ue aos valôres negativos de b_ no endocruzamento aater-

no corrospondem geraliiente valôres positivos no endoeruzainento pater

no G vice-versa.

Poucos trabalhos foram realizados a respeito dos endocru-

zamentos materne e paterno, assiia mesmo q.uase so en populaçoes japo-



TABELA. V I I I . 1 AKÀ*LISE DE RÉGRESSÂT MtflEIPIA DE TÔDAS AS VARIÀVEIS DEPEITDEOTES, RE1A2IVAMEHTE

AOS EUDOCRUZAKENTOS MATEffiTO E

Y.

G e s t a ç o o s

Abortos

Ifatiiaortos
Pillios ITarjcidos Vivos

Anomalias

Proporçao Serual
îîortaliaade Infan t i l

Iîortalidade Pos-Infanti l

Eaterilidade ao casal

Iiifertilidade ao casal

Endoci^izamento Haterno

"b. +
i

0,7304
1,2620

-O,33H
-1,3069

1,0132

-0,9665
0,9426

-1,5141
0,3966

0,3151

• E . P .

3,6392

0,7261

0,0609

1,2362

0,4197

1,3334
1,0110

0,8890

0,3811

0,3257

(+)

t

0,20

1,74

0,33
1,06

2,41
0,72

0,S3
1,70

1,04

0,97

Endocruzaneirbo Paterno

•b. +

-6,3128

-0,4156

0,3603

1,2275
0,2108

0,0954
-1,1570

-0,1429

-0,3022

-0,3039

E.P.

4,6302

0,7385

0,G727

1,9305

0,5371

2,0843

1,2909

1,3801

0,4727
0,4176

1,36

Of56

0,41

0,64

0,39
0,05

0,90

0,10

0,64

0.73

(+) X. + D.P. « 0,0023 + 0,0121; (++) Î . + D.P. = 0,0013 + 0,0095.
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nêsas. Sirvam de exemplos as amplas e récentes anâlises que inclui -

ran. estudos sobre natimortos, mortalidade pré-reprodutiva, desenvol-

viaento fisieo, coordenaçâq neuromuscular, pressâo scaigu£nea,QI,atua

çao escolar, visâo, audiçâo, fertilidade e eompensaçâo reprodutiva

(Schull, Nagano, Yamamoto, Komatsu, 1970 ; Heel, Schull, Yamamoto,
119Uchid:i, Yanase e Fujiki, 1970 3$ Noel, Schull, Zimura, Tanigawa, Ya

inamoto c ITakajima, 1S70 ; c Scliull, Purusho, Yamainoto, Nagano G ZO_

rutsu, 197O154).

177Erabora Tanaka, Yanaso c Purusho (1964) tivessem oncon-

tr^do um cfoito do ondocruzamento matcrno na taxa do infort i l idado,

sugorindo que a diforonca pudesso scr atribnida à iaortalidado dife -
-i ne

rciicial de ombrioes, Tanalca, Ohtsuki c Purusho (1967) nSo oncontra

rc.n cfoito sigaificativo do endoeruzamento matorno na mortalidade pr6-

-natal, Scliull, Purusho, Yamamoto, lîagano e Komatsu (1970) , lovrin

do am considora.çao o papol do fatôrcs socio-cconômicos, nâo encontra

ram efeito significative da consanguinidade na "net fertility", eml)£

ra a subdivisâo da amostra tenha revelado alguns resultados signifi-

cativos, Uma sugestSo de efeito do endoeruzamento materno na mortali

dade pré-reprodutiva foi apresentada por Schull, lîagano, Yamamoto o

Komatsu (1970) . Ho Braail, Erieger (1966)9 encontrou efeito sig-

nificativo da interaçao endoeruzamento naterno x paridade, na ocor -

rêneia de aTsôrtos, tendo concluido haver fortes indicaçoes da exis -

têneia de uma carga de incompatitolidade.

Uma anâliae comparativa dos poucos estudos até agora pu -

"blicados na literatura pareoe ainda prematura, inclusive porque al -

guns autôres nao levaram na dévida conta o efeito de varidveis conc£

mitantes. De q.ualq.uer modo, nossos resultados nao indicam nem sugo -

roa q.ualq.uer ofoito do endoeruzamento matorno ou patorno, Ainda que

so oncontrasso um valor significativo OIT. .Lossas andlisos, êlo podo -

ria sor dovido ao simples acaso, considerando-sa q.uo foram fcitas 20

comp.:.r3.ç5os (Tab. VIII,1).
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7111,1.2 - Endocruzamcjiio do Zigoto

1

N5o ootajido no escôpo dêste trabalho uma revisâo do assuii

to, linitar-me-ei a alguoa3 consideraçoes de ordem geral, indicando

ao leitor interessado particularraente a obra "The Effects of Inbree-

ding on Japanese Children"} con mais de 400 paginas, de Schull e îïeel

(1965) e ainda os inumeros trabalhos e révisées publicados nos ul

timos 15 anos, ]3u.itos dêles catalogados em nossa bibliografia (allia

dos je. citados, Morton, Crow e Huiler, 1956 ; Bflfllc, 1957 ;Sutter,

1958170; Tanner, 1958178-, Slatis e cols., 1958164; Schull, 1953150;

Korton, I960 ; Barrai e cols., I960 ; Freire-Maia e cols., 1961 ;

Ubrton, 1961111; Salzano 0 cols., 1962147: Serra e Soini, 1963162;

GroldsclTŒidt e cols., 1963 ; Preiro-Maia e Kriegcr, 1963 ; Preire-

-ltii.-f 1963
49; Tanaka, 1963174; Preire-ïïaia e cols., 196363; Prcire-

-Miin c cols., 196465; Iforoallo o cols., 1964105; Mi G cols.^.965108;

Schull e ITool, 1966157; Erieger, 196690; Kuoar e cols., 196795; fîo -

torts, 1969 ; Quolco-Salgado o Kbrtolo, 1969 ; Proiro-ltiia o Azo

vodo, 197O55»56; Proiro-Moia 0 cols., 197O57; Proirc-ÎEiia, 197139;
92 ' 93 v

Kricjùr o Froiro-ftfoia, 1971 ; Kricgor c cols», 1971 ).

A Tab. VIII.2 reuno todos os nossos rcsultados î-eferentes

à analise de regressao multipla do efeito do endocrusamento do ssigo-

to (coeficiente nédio igual a 0,0026 + 0,0114). Os efeitos significa

tivos sncontrados foram q.uatro vêzes naiores que 0 teôricaiaente espe^

rado por simples acaso.

A anàlise da carga genética polo nodêlo oxpononcial oncon

tra-so nas Tabs. VI.1 a VI.3, G VT.7.

VIII.1.2,1 - Gestaçoes

ïïum raundo preooupado com o problem» da explosSo demogrdfi^

ca, e no q.ual cada vez mais o tamanho da famlia représenta un peso



TABEIA V I I I . 2 . AMUSE DE REGEESSÂO lïflfflPIA DO EEEITO DO EHDOOHJZAMEHTC (+)

Yi

GestaçSes

A"bortos

Natimortos

Fillaos Nascidos Vivos

Anomalias

Proporçâo Sexual

Mortalidade Infantil

Mortalidade Pos-Infantil

Esterilidade do Casai

Infertilidade do Casai

a £

6,2004

-0,1755

0,2707

0,6044

0,0415

0,0294

-0,2112

-0,1950

1,1781

1,2016

„

o,

o,

o,

o,

o,

o,

o,

o,

o,

.p.

0331

0033

0082

0044

0050

,0085

,0102

,0092

,0035

,0037

\ ±

-3,7322

0,3816

-0,6740

0,7390

2,2876

-0,9555

3,1861

0,7636

0,2748

0,4307

E.P.

3,8862

0,6211

0,9396

1,7073

0,4492

1,4211

1,3890

0,9518

0,3256

0,3502

t

0,96

0,61

0,72

0,43

5,09**

0,67

2,29*

0,80

0,84

1,23

(+) ï± >D.P. = 0,0026 + 0,0114. (*) P< 0,055 (**) P<0,01. i
H
H

I
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para o equilibrio do nivel de vida, parece haver intéresse em se es-

tudar urn eventual efeito do endocruzamento no numéro de gestaçâo.ïïos_

sos resultados (Tab, VIII.2) nao indicam, porém, essa possiMlidade.

Êles podem ser interpretados, pois, como nâo indicando a existência

de efeito detectâvel do endocruzamento na mortalidade fetal précoce.

VIII.1.2.2 - Abôrtos

No modêlo linear (Tab. VIII.2), nâo foi detectado efeito

do endocruzamento na mortalidade pré-natal (abôrtos e natimortos), o

que pode ser evidenciado, de aaneira indireta, pela anàlise de re -

gressâo do numéro do filhos nasoidos vivos, nâo diferente de zero.

90Kriegor (1966) apresentou uma revisâo compléta sôbro G £

tudos a respeito do ofoito do ondocruzaaûnto na ocorrência do abôr-

tos, fazendo rofcroncia a pesquisas no Brasil (sois sdrios de dados),

Israel, Estados Unidos e Suécia. Sua conclusSo de ordem gérai foi que

o vnlor conum de B deve estar em tôrno de 0,3» nSo sendo significa-

tivo. Êsse rosultado esta muito proximo do obtido em nossos dados

(0,38 + 0,62), o quai taabém nâo é significativo.

A mesma situaçâo gérai também é encontrada quando nossos

dados sâo analisados separadamente de acôrdo com o grupo étnico, ne-

nhuioa das estin&tivas tendo se mostrado significativa (Tab. VI.2).

Brancos e nâo-brancos apresentaram diferenças estatistieamente nao-

significativas nas estimativas de suas cargas genéticas (Tab. VI.3),

confina.indo pois os resultados de Freire-Maia e Azevedo(1967 ,1970 ),

Preire-liEiia (1971) » e Kriegor, Preire-Maia e Azevedo, 1971 ).

Embora se jam em grande parte desconhocidos^ sabe-so que.

os f.stores otiolégicos envolvidos no abôrto espcntâneo fornam um con-

junto extenso, comploxo c hotcrogênoo, incluindo disturbios endocri-

nos c ginocologicos, acidentos, traumas psicologicos, incompatibili-

dade antigênica, genes letais, e aberraçoes cromossômicas (revisao em
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Freire-l&ia, 1970 ). Considerando-se os efoitos genéticos das ra -

diaooes na produçao de mortes ombrionârias, parece que as atiorraçoes

cromossômicas sao pelo monos 50-100 vozes mais importantes que as uni

taçoos gônicas (Eroiro-Iffiiia, 1970 ). Dados récentes deKuliev(lS7l) ,

por exemplo, mostraram eêrca de 20?& de anomalias cromossômieas em abcs?

tos eapontâneos, frequêneia essa concordante corn a aceita pela Orga-

nizacion Mundial de la Salud (1970) , q.ue foi de 25«J. Deve-se no -

tar, no entanto, q.ue lé. uma relaçâo indireta entre idade do at>ôrto,

medida em semanas, e frequêneia de alaerraçoes cromossômicas (Boue e

Boue, 1971 1 2).

ïïossoa resultados, mostrando nâo leaver efoito do endocru-

zamento na oeorrôneia de abôrtos ospontâneos, confirma pois a impro£

sao goral de quo genes letais recessivos dosompenham papol do impor-

tâneia muito rolativa,

VIII,1.2.3 - Natimortos o Mortalidade Pro-ïïatal

Das dezessete séries de dados catalogados por Krieger
90(1966) a respeito de natimortalidade (seis do Brasil, quatro do Ja

pao, très da Prança e ainda, de Santa Helena, Suécia, Israel e Esta-

dos Unidos) nada nenos que quatorze mostraraia valôres de B estatisti

camente nâo significatives sendo que cinco se referem a valôres nega

tivos (numéro êsse muito proximo pois do toôricaiaente esporado admi-

tindo-so rariaçâo ao acaso).

No modôlo linear (Tab. VIII.2) nosso rosultado (B = -0,67

+ 0,94) 6, pois, consistonto corn a aiaioria dos dados da litcratura,

ïïo modêlo oxpononcial, um possivol ofoito significativo do

ondocruzamento na oeorrôneia do natimortalidade em nao-tarancos (lato.

VI.2) 6 Instante duvidoso, soja porquo a pro^babilidade (P) se encon

tra muito proxima ao nivel de 5$ de significância, seja porque 0 re-

sultado nao foi confirmado no teste de consistência interna. Porisso,
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a mesma ressalva deve ser feita para a analise comparativa entre as

cargas estimadas para francos e nao-brancos (Tat. 71.3), cuja signi-

ficância ûeve ser de preferência rejeitada, antes que aceita raesmo

com ressalvas. Essa interpretaçao inclusive esta nais concorde coia re

centes analises a respeito do efeito do endocruzamanto em braneos e

nao-brancos, tôdas elas levando à mesna conclusâo gérai, ou seja,que

nada indica serem as cargas estatisticamente diferentes (Ereire-I&ia

e Azevedo, 1967 , 1970J ; Freire-Efeia, 1971 ; Exieger, Freire-J&ia

e Azevedo, 1971 ).

Elabora nais significatives, os daûos referentes à inortalî

dade pré-natal (at>ôrtos + natinortos) repetem a nesma situaçâo gérai

du. natiimrtalidade (Tab. VI.2). Da ioesma forma que para natiaortos,o

teste de consistência interna nao confirmou a significância dos re -

sultados. Alem disso, a comparaçâo entre os grupos étnicos nao reve-

lou qualq.uer resultado significativo (Tab. VI.3).

VIII.1.2.4 - Ifcrtalidades Pos-ïïatal e Total

Helativaaente à inortalidade pos-natal (infantil + pôs-in-

fantil), nossos dados revelam valôres significativos de 3 tonto em

brancos (Gi) coino em nâo-brancos (G3), EBS nao houve confirmaçâo no

teste de consistência interna (Tab. 71.2). Com a inclusao da mortali

du.de pré-natal, os resultados (siortalidade total, Tab. 71.2) passam

a. se mostrar consistenteaente significativos.

No modêlo da regi-essâo multipla (Tab. 7III.2), nossos re-

sult?.dos mostram um vT.lor significativo para mortalidade infantil

(B = 3,19 + 1»39)» corn uma taxa de mortes igual a 12jo, e um valornâo-

significativo para mortalidade pos-infantil (B = 0,76 + 0,95), corn

una tajra. de mortes igual a 8f£. Em sua récente revisao sobre o assun~
90

to, Krieger (1966) observou q.ue, em tôdas as populaçoes com uma al

ta taxa de mortalidade pos-natal (aciraa de 25?^), a carga genetica era
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relativarasnte "baisa e nâo-3ignificatrva, o que explicou como sendo

devido a uma diluiçâo do efeito do endocruzamento pelas causas am -

Mentais de morte (principalmente doenças infecciosas ).

Considerando-se que nossos dados parecem mostrar inconsis_

tência interna, os resultados signifieativos para mortalidade pos-

natal perdem tua pouco seu signifieado (deve-se notar, ainda, que, na

analise exponencial da fraçâo da amostra constituxda apenas de oasais

corn ancestr&is brasileiros, as cargas estimadas nas classes G2 e G3

foram ertreucEiente "baixas; cf. TaTj. VI.l). Por outro lado, embora os

dc-dos relativos à mortalidade infantil e pos-infantil apresentem apa

renteiaente uma situaçâo oposta à o"bservada em outras populaçoes, é

de se notar que essas taxas de mortalidade nâo sâo inteiramente com-

paraveis à referida por Krieger, ficando, além disso, aq,uém do limi-

te estabelecido por êle. ïïâo se pode pois considerar nossos dados c^

mo contràrio3 à hipotese sugerida.

Parece raaoâvol admitir-se q.ue a oarga genética rcvelada

como iaortalidade, om nossos dados, na roalidade o tuua carga q.u.e pro-

dominantemûnto se revcla como .urtalidado infantil.

Br:mcos e nSo-brancos nâo diforiram ostatisticasiontc, nas

ostiECtivas do suas oargas ganotioas rovoladas polo andocruzcuncnto,o

q.uo concorda com as rocontos c onclusoos de Proiro-î,£iia o Az.ovodo

(196754", 197038), Proiro-lîaia (1971 ) 3 9 , o Eriogor, Froiro-I&i- o Aao

vodo (1971)93.

VIII. 1.2.5 - Ânornalias

-•i Na anali3a do resrossao miiltipla (Tab. VIII.2), foi doboç_

t'ido un ofoito significativo do ondocruzariionto sôbrn a oeorrôneia do

anomalias (B = 2,29 + 0,45).

Embora o grupo otnico G2 (Tab. VI.2) tonlia sido o unico a

conf irmar ossa signifiofinoia, pareco nSo liavor rxiior ovidôncia do quo
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êle tentoa sido o responsâVel principal pelo resultado obtido na anâ-

lise de regre3sao multipla. 3S de se notar, aliàs, que o teste de con

sistlncia interna apresentou estiniativa. nao-significativa, Por outro

lado, com exceçâo do teste de consistência interna dos dois outros

grupos étnieoa, todos os déniais resultados apresentaram valôres pos:L

tivos (ainda que nâo-significativos).I)eve-se observar, ainda, que a

analise eomparativa entre as cargas estimadas para os grupos étnicos

nao rovolou diferenças significativas (Tab. VI.3).

Sclxull e Neel (1965) , analisando "major morbid condi -

tions", também Gncontraram um ofeito significativo do endocruzaiaonto,

cmbora sua ostimativa (B = 0,58) seja "bcm menor que a nossa.Nota-se,

alias, na litoratura, uno variaMlidade nas cstiiaativas do B, dcsdo

vulôros tâo toixos quanto 0,09 para nalforaaçSos congcnita.s graves

(Schull, 1958) atc 5,79 para anormalidados cm garai, incluindo-so doc»

cas infocciosas (Bomiss, 1858), corn imlôres intonaediarios do 0,69 22-

ra dcficiôncia montai (B6*8k, 1957), 1,16 para anonaalidadc (Slatis,

Bois o Hoonc, 1958), 2,02 para anormalidado genctica (BbTJk, 1957), o

2,21 para anonualidadc (Suttcr, 1958) (vor estimativas G roforôncias

cm Mbrton, I960 1 1 0).

Com a exclusao do tres anomalias quo nao mostraram efeito

do cndocruzanmnto, ML, Azcvodo, Kriogor o Mbrton (1965) obtivoram

um valor aprcciàvclmcnto pcquono (0,44), o quai talvez pudesse ser

explicado, de acordo com os autores, como una decorrêneia da alta ta

xa de mortalidade em sua amostra analisada, a quai nâo incluiu anor-

nalidades entre os irmâos mortos# De acôrdo com ML e cols», seus da-

dos seriam sugestivos de que a maioria dos équivalentes detrimentals

estimados em ambientes favorâveis se expressaria como "équivalente le

tal" om condiçoes mais rigoroaas. A meama Mpotese poderia também ex

plicar os baixos valôres (0,51, -0,37 e 0,11) encontrados em diferen

tes grupos étnicos estudados por Quelco-Salgado, Freire-Ibia o FTQÛ^

re-lfoia (1961) , os quais também oxcluiram da sua andlise as anonû

lias dos irmâoa mortos. Procodondo da mosma forma, porém oatudondo
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uma populaçâo com nlvel de vida relativamente alto, Karçallo, Frei-

xe-lfeia, Azevedo e Simoes (1964) jâ encontraram urn valor maior pa_

ra B (1,76), o que ooncorda com a idéia apresentada. Nossos resulta-

dos, incluindo mortalidade na analise de anomalias, nâo servem para

te star a hipotese aventada. De qiualq.uer modo, depois de devidainente

corrigida, a estimativa de ML e cols, subiu para 1,69, ficando pois

muito proxima da nossa e da média gérai de outros estudos.

Como uma conclusao de ordem gérai, pode-se dizer q.uc nos-

sa ostimativa aprosonta, sem duvida, a mesma ordem de magnitude q.ue

as obtidas na maioria dos outros estudos, confirmando o efeito ûo en

docruzamento na ocorrência de anomalias, lïâo hà duvida, porém, q.ae

se faz neoessdria uma revisao critics, cuidadosa e meticulosa, sobre

o problema,

7III.1.2.6 - Proporçâo Sexual

Embora no présente trabalho nâo tenhamos analisado a es -

trutura dos casamentos consanguxneos, Preire-I&ia e Ereire-lfe-ia

(1958 , 1959 e 1961 ), numa ampla anàlise do problema no Brasil,

mostraram q.ue os resultados obtidos concordavam inteiramente com os

modêlos de populaçoes estritancnte panmiticas. ïïês3o caso, deve-se es

porcir tooricamante um exceaso do fômeas homozigotas*(l4i.cklin^L952 X

lîossos dados (Tab. VIII.2) nao mostram evidoncia dû oxis-

tircm gcnos lctais parcialmonto ligados ao soxo, polo monos cm nuao-

ro o/ou provaloncia tais q.uo alterassem sigoificativaEisnte a propor-

çao sexual na descendência de casamentos consanguoneos (B = -0,96 +

1,42). ïtossos resultados concordam pois com os obtidos por Schull

(1S58)150.

para genes récessives parcialmente ligados ao sexo.
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VIII.1.2.7 - Esterilidade e Infertilidade

"1

Em nossos dados (£ab. VIII.2), nâo encontramos efeito

nifnativo do endocruzaaento na esterilidade e infertilidade(B=0,27 +

0,33 e B = 0,43 + 0,35» respectivamente), com o q.ue concordâmes com

os resoltados da grande afiioria dos outros pesquisadores q.ue estuda-

ram o assunto (Bo'o'k, 1957^ ; Slatis, Eeis e Hoene, 1958 °, Suttcr,
170 2Q

1958 5 Dronamraju e Khan, 1964 f fflkrcallo, Froire-laia, Azevedo o
Sinioes, 1964 ), discordando aponas de Dolinar (1960)^

Yanass 0 JPurusho (1964)

Tojiafea,

VIII. 1.2.8 - Anormalidades em G-eral

Os resultados (Tate. VI,1 a VI.3) parecem indicar,em "bran

cos (Gl), uma carga significativamente alta e consistente (B = 2,59

+ 0,47)i enq.uanto as Taaissas estixaativas para as classes G-2 e G3 se

fflostravam nâo-significativas (Tat, VI.2). A anàlise da fraçao da amos_

tra, constitufda apenas de casais com ancestrais "brasileiros (Tab.VI.l)

nostra. a mesma tendência. Wo entanto, a diferença significative, en -

tre as cargas das classes Gl e G3 (Tat), VI.3) é muito davidosa, por

envolver estiiaativa negativa, além de outras razoes ja discutidas an

teriormentc.

Deve-se notar que "anorinalidades eia gérai" représenta orna

categoria extremamente ampla e lieterogênea.,com.preendendo a ocorrên -

cia de mortalidade (abôrtos, natimortos, mortalidade infantil, e nor

talidade pos-infantil), anomalias, anorraalidades da gestaçâo e do

parto, e prematoridade. Essa classificaçâo parece ser inconveniente,

nSo so poreuse inclui variaveis inuito suTajetivas, como tanliém porq.u.e 0

efoito do andocruzaiaento provavelmonte so concentra em alguns sogaen

tos da classe, fioando a SOEG total som sontido.
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VIII.1.3 - Mutacional ou Segregacional?

A fim de se verificar se a carga atuante na descendêneia de

casamentos consanguineos I preferencialmente mutacional ou segrega-
21

cional, Crow (1958) desenvolveu un método, que simplesmente se re-

duz ao quociente de B pelo dano genétieo em uma populaçâo que sa cru

za ao acaso (dano panmitioo). Este ultimo paramètre, porém, nâo pode

sor estiniado devidamente, dada a sua naturoza compléta, de modo quo,

est sou lugar, tem-so usado o valor do A ( B / A ) .

Scrias criticas torn sido foitas ao inotodo proposto por Crow,

G, ao mQsmo tempo, sérias defosas torn sido aprosontadas em seufavor.
99

0 leitor interessado poderâ consultar, por exemplo, Li (1963) £ang_h

•vi (1963)1495 Crow (1963 f2', Schull e Heel (1S65)156S L!brton(1966)113;

Wallace,(1970) 5j e Preire-lfeia, Erieger e Barrai (1971) .

112
De acôrdo com a "hipotese mutacional" (îiibrton, 1963 ),

a carga do endocruzamento é predominantemente mutacional q.uanto ao nu

mero de genes envolvidos. Aplicando-a ao hoiaem, assim Preire-lfeia

Krieger e Barrai (1971) a definiram: "tlae load disclosed in the off

spring of consanguineous marriages is composed of a majority of ge -

nes maintained in equilibrium loy recurrent mutation11.Mbrton( 19 69)

voltou a defender a mesma tese anterior, considarando que os résulta

dos otrbidos nos "baixos valôres de endocruzamento humano "supporte tho

gonetic load liypothesis that the effects of low levels of inbreeding

in a normally out "bred population are mostly megaphenic (i.e., of na

jor homozygous effect) ana the mutational load hypothesis that these

effects are largely due to detrimental idiomorphs maintained "by re-

current mutation".

Na anâlise de anomalias pelo método de regressâo nniltipla

(Tat. VII.5) encontramos B/A = 25, valor êsse que, sem duvida, pode

ser aceito como sugestivo de uma carga predominantemente mutacional.

Alias, nas analises pelo modelo exponencial, ossa mesma tondoncia foi

~\
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encontrada, com valôres iguai3 a 5, 9, 26, 28, 31 e 71 (Tabs. VI.1,

VI.2 e VT.7). Por outro lado, a razâo 'S/k para mortalidade infantil

mostrou em gérai valôres bem mais baixos: todos inferiores a 9, e al

guns ate com sinal negativo, no oodêlo exponencial (Tabs. VI. 1, VI.2

e VI-7); e igual a 6, no modêlo linear (Tab. VII.7).

Êsses resultados parecem confirmar a impressao gérai de que

ha urn forte componente genético nas anomalias, e um forte coaponen-

te ambiental na mortalidade infantil. ïîessas condiçoes, a razâo 3/Â

para anomalias pode ser aceita razoàvelmente como representando a ra

zao entre a carga do endocruzamento e a carga panmitica, e indicando

pois, como testante provavel, q.ue esteja ea acao uma carga -predoBd -

nantemente mutacional. A razâo S/A para mortalidade infantil repre -

senta, sem duvida, uma sub-estimativa grosseira da razâo entre a car

ga do enûocruzamento e a ca\rga panmxtioa, e, nessas condiçoes, nada

significa como expressâo de woa. carga segregacional (Preire-liÈiia^rie

ger e Barrai, 1971 ' ) .

"1

VIII.2 - Efeito da Radioatividade Natural

Antes ûs discutirmos nossos resultados, parece conveniante

breve discussao dos resultados de outros pestLui sad ores.

VIII.2.1 - Usa Visâo Gomparati-va

Naturalmente, nâo caberia aqui uaa analise critica dos âi-

versos estudos realizados em areas com altos niveis de radioativida-

de natural.

Embora tais pesquisas sejam ainda em numéro relativamente

reduzido, o fato é que elas constituent um con junto extrenEwiente hete_



- 125 -

rogêneo quanto à propria natureza do material estudado (planta, para

mécio, diptero, rato, homem). Ifesmo limitando-nos ao material numa-

no, ainda assim nota-se voce, heterogeneidade, quanto aos aspectos ana

lisados (cancer, malformaçoes congênitas, mortalidade, proporçâo se-

xual, atoerraçoes cromossômicas). Acresce ainda, nêsse caao, a exis -

tência de importantes diferenças metodologieas, de nîvel de radiaçâo,

de condiçoes socio-econômieas, além de outras, o que contri"bui para

torno.r muito dificil qualquer andlise comparativa. Alias, a complexi

dado do problema é" tâo grando que nâo precisariamos ir muito longe pa

ra comprova-la, pois nossos proprios resultados apresentam alguns

aspectos aparentemente contraditorios, conforme discutiremos £Bis

adiante.

Nessas condiçoes, o mdximo que se poderia fazer, numa ten-

tativa de visâo comparativa, séria limitar-nos aos aspectos de morM

dade e mortalidade humanas, que forain otojeto de nosso traTaalho.Ainda

aqui, conforme veremos, a ârea de atrito é Toastante fértil.

ÏTSo se iluda, pois, corn a limita.çao de nosso campo de com-

parr.çSes. Veja-se, por exemplo, o trabalho do Gontry, Barkhurst e Bu
69lin (1S59) , nos Estados Unidos, demonstrando a existência de uma

jjnior incidência de silformaçoes congênitas na area com uma "provd-

vol" prosença do alto nxvol de radioatividade natural, ou ainda o do

Kratchman o Grahn (I960) iaostrando uma maior incidência de mortos

por mclformaçâo congênita em areas americanas com concentraçoes de ma

terial radioativo acima da média.

Ainda que se aceite que haja uma variaçâo regional nas fre

quêneias de malformaçôes congênitas, pois isso jâ foi demonstrado em

outras pesquisas (em areas nao radioativas ), o fato é que as varia -

çoes nos nxveis de radioatividade natural nos Estados Unidos sao ex-

tremamente pequenas, constituindo-se, além disso, em apenas urn de v^

rios f rfeôros quo podoriam oxplicar as diferenças oncontradas (IÎCGI,

1969 ). Os rosultados negativos de Henle (I960)'° e Segall,
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e Hannigan (1964) , a respeito também de malformaçoes congênitas,

coincidem com êsse ponto de vista.

Ê verdade q.ue mesmo resultados negativos podem sofrer dos

mesmos vxcios de interprétaçâo que resultados positivos. Assim, por
18

exemplo, Craig e Seidman (1961) analisaram mais de uma centena de

areas metropolitanas dos Estados TJnidos, olassificando-as por altitu

de (como um indice de intensidade de radiaçâo cosmica), mas o que re

almente domonstraram foi nao haver correlacSo consistentc entre mor-

talidado por malfornaçSo congênita e altitude.

0 problem todo, como se vê, resume-se a duas q.uestoes fun

damentais, uma delas a respeito da exatidâo dos dados, a outra refe-

rente à sua interprétaçâo (ïïeel, 1969) . Hem sempre, infelizaiente,

a discussâo se prende apenas à interpretaçâo dos resultados. 0 mesiao

tipo de abordagem ao problenB, feito por Wesley (i960) ' , inclu

sive em escala mundial, apresentou deficiências tao graves q.ue foi a^

vo de violenta crftica (Spiers, Burch e Eeed, I960 ; Grann. e Erat-

chDaan, 1963 ). 0 mesmo se poderia dizer do trabalho de Ebrsâlek,I*ll

1er e Eubàt (1962) , pretendondo oonsiderar como "unusual" uoa pro_

porçao sexual de 1:1 o considerando "striking" uma freq.uencia do 4

casos do cancer (do estômago) em um total de 21 autopsias, sem maio-

res informaçoes.

Deve-se notar,alids, q.uo os resultados "positivos" de Krat

chraan e Grahn (I960) foram aceitos por êsses autôres aponas como

provocativos de invostigaçoos mais detalhadas, pois êles estavaaicien

tes da existência de uma série de fatôres extrinsecos ("Th.e reader

should thus toe aware that any comparison may contain a number of

hidden biases"). Considerando q.ue as malformaçoes congênitas nâo sâo

uniformemente diagnosticadas em tôdas as regioes, resolveram estudar

a mortalidade néo-natal e o peso ao nascimento (Grahn e Kratchman,
751963 ). Encontraram uma taxa de mortalidade inq.uestionavelmente maicr

nas regioes montanhosas, nas q.uais, de um modo gérai, hd concentraçôcs
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de urânio mai tas vêzes maiores que o normal. ïïo entanto, tendo emvis

ta o auiaento progressivo da frequência de prematuridade corn a altitu.

de, consideraram que o aumento na mortalidade poderia ser atribuida,

em grancle jparte, a an menor peso ao nascimento. Analisaram os dadoa

com "base em très hipoteses (mutaçâo induzida pela radiaçâo, dano in

dazido no feto pela radiaçâo, e depressâo do desenvolvimento fetal

indozida por hipoxia), e concloiram que tado parecia indic_' clara -

mente que a pressâo parcial reduzida de oxigênio fosse responsâvel p_e

la reduçâo do desenvolvimento fetal e, consequentemente, pelo aamen-

to na taxa de mortalidade néo-natal, Maito pouco do excesso de morta

lidado néo-natal poderia ser atribuido a fatôrea gcnoticos fàcilmcn-

te idcntifiçavGis,e a irradiaçao fetal direta nâo apresentou. nenhom

significado.

Anâlises paroiais do proî)leiaa, sem le'var em conta as varia^

veis concomitantes, naturalisante apresentam algum valor, pelo inenos

como descritivas das situaçoes prevalentes, mas sua interpretaçao de_

ve ser aceita corn restriçoes e cautelas. Ê a q.ue aoonteceu com o tra

lDalho de Gianferrari, Serra, Elbrganti, G-ualandri, Bonino e Arena
72

(1963) , na Italia, Estudaram êles oma peq.uena area com nivel mcdio

do r^.dioatividade natural oêrca do cinco vêzoa Edior quo o normal.

Analisaram oxelusivamonte registros oficiais (TDatismo, oMto, casa -

mento), e, sem apresentarem dados a respeito, afirmaram que as duas

populaçoes (irradiada e contrôle) Hsono ablsastanza omogenee per le

condizioni economico-sociali". Encontraram uma freq,uência significa-

tivaaente iaaior de natimortos e mortos no 12 mes de vida naàrea "con

trôle", e, como conseq.aência, também uma idade média de morte signi-

fie ativamonte mais 'bQixa. Para explicar êsse resoltado (de certa for

iaa, inosporado) admitiram très causas possiveis. A primoira soria quo,

na ârea radioativa, uma frequêneia elevada de mutantes letais esta -

ria agindo nos primeiros estàgios do desenvolviïoento embrionàrio e fe

tal, de tal forma que pa3sariam desapercebidos, o que levaria a uma

aparente 3iaior mortalidade néo-natal na area contrôle ("Ml taie ipo-
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tesi di difficils verifica ha scarso valore operativo")» A segunda

causa séria dévida à maior frequência de casaioentos consanguinGos pro

ximos m area contrôle, rslativainento à area radioativa. E, finalaen

to-, os autores lombraram a importâneia de "fattori igienici" na de -

terminaçâo da taxa de mortalidade infantil. Reconheceram que seus da_

dos, prelimin&res, deixavam muita incerteza e duvida.

Ê intéressante ol>servar-se que, no Brasil, usando metodolç^

gia de certa forma semelhante, porém numa popolaçâo muito maior e ex

posta a naveis inaiores de raûioatividade natural, Preire-E^ia e Frai

re-l&ia (1967) , numa anàlise preliiainar, também oTativeram o Eosmo

resultado. Mostraram uma maior frequêneia do natimortos G mortalida-

do infantil na area "contrôle", quor ?jaa.lisando os dados eeparadamen

te, quer conjuntaiaente. Bmbora tivessem considerado intéressante a

coincidência de resultados, no Brasil e na Italia, insistiram em que

tais estudos preliminares nâo deveriam ser aceitos como sugestivosde

um efeito "favoravel" da radioatividade natural nas taxas de mortal^

dade ("In studies such as these, a number of uncontrolled variables

may conceal the true effect of radiation, or even invert it"). Prei-

re-H&ia e Freire-K&ia chamaram ainda a atençâo para o fato de quo da

dos oficiais gcralmente nao preenchem os requisitos noccssarios para

uia ostudo comparativo de populaçoes quo vivom em areas com altos n£-

vois do radioatividado natural. Ooncluindo, afirmaram categôricamen-

to quo sous rosultados nao dovoriam ser aceitos om sous valoros apa-

rentes, sem as cautelas dévidas, e que êles melhor seriam considera-

dos como provocativos de novas investigaçoes.

Pinalmente, restaria uma Etençâo aos tralsalhos, em andamen-

to, a respeito da anâlise cromossômica em Guarapari e Meafpe, cujos

prinfâiros resultados (Baroinski, Abreu, Kayath, Ponseca e de Almeida,

1972 ) parecem aostrar forte evidencia de efeito dovido à contamina-

çSo interna. Êsses resultados, so confimaados no tratoalho dofinitivo,

som duvida reprosentarSo uma contribuiçao importante para a comprcon

s~o do problema, dovendo notar-so quo ostSo do plono acôrdo com a too
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ria radiogenética. Embora nâo tenhamos realizado anâlise citogenéti-

ca em nos sa pesquisa, é importante q.ue êsses resultados se jam mencio_

nados, prineipaliaente pelas împlicaçSes q.ue as aberraçoes cromossôni

cas têin na ocorrência do abôrto espontâneo (Freire-lfeia, 1970 5 Or-

ganizacion Mondial de la Salud, 1970 ).

Embora nâo caiba, no momento» uma disoussâo do assunto, pa

roce apropriada tuaa referência, aq.ui, a récentes pesq.uisas citogené-

ticas realizadas om Hiroshima G Nagasaki. Uma delas, realizada em

crianças oujos pais oram sobroviventcs das oxrplosoes atôiaicas, nao ro

volou associaçao entre cariotipos aberrantes e exposiçâo as radia -
120

çoes (Nerriishi, Awa, Kido, MLyaji, Hamilton e Efetsui, 1971 )>

a outra, realizada em sobreviventes fortemente expostos, iaostrou um

aumento na frequêneia de células corn aberraçôes cromossômicas, indu-

zidas pela radiaçao, proporcional à dose recebida (Awa, îTerriishi, Hon

da, Yosïiida, Sofuni e Lfetsui, 1971 )• Intéressante, nêsse caso,é q.ue

as células com dicêntricos e anéis ocorreram em menor grau, contre -

riamonte ao observado por Barcinski e cols. (1972) . Ê claro q.ue os

resultados do 3rasil e do Japâo nâo sâo inteirasaente comparâveis, en

tre outras razoes pelo fato de q.ue, no estudo japonês, nâo forain ana

lisadas as pessoas q.ue receberaia doses relatrvamente baixas de radia

ç3o (1-99 rad), 0 q.ue deverà ser feito em um proximo trabalîio.

VIII. 2,2 - Carga Genética, uma îïfediâa Indire ta

1

A anâlise da carga genética através do modêlo exponencial

(Tabs. VI.4, VI.5 e VI.6) nao revelou efeito realmente indiscutxvele

claro da radioatividade natural.

Aparenteiiento, um ûnico efoito (mortalidade pôs-natal, e}

coino possivel conseq.ucncia, mortalidado total) podcria talvoz ser sa

gorido polos rosultados. Aloni disso, a natiiaortalidadG, so tomada cm

sou vclor aparonto, roproscntaria, som duvida, uma situaçSo inoxpli-
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cavûl. Os demais resultados simplesmente nâo indicam qualquer dife -

rença entre as classes radioativas (na grande maioria dos casos, as

proprias estimativas da carga genética revelaram-se nao-significati-

vas).

Assim, para abôrtos, nenhuma diferença significativa foi de

tectada nas cargas estimadas para as diferentes classes radioativas

(Tab. VT.6). Além disso, a unica estimative significativa e, por si-

nal, negativa (R2, no teste de consistência internas çf_. Tab. VI.5)

mostrou simplesDBnte nao haver consistência interna nos dados, care-

cendo pois de q.ualq.uer significado (o q.ae é confirmado pelo resultado

da Tab. VI.4, o quai é positive e relativamente alto). A anâlise da

fraçâo (R38) mais irradiada da classe E2 mostrou também uuaa estimatif

va positiva e nâo-significativa de B (0,95 + 0,83).

A moi-talidade pré-natal nao revelou nenhmn resultado è ne-

nhuna diferença significativa (Tabs. VI.5 e VI.6).

Relativainente a anomalias, nao foi detectcida tamblm nenhu

ne. diferença significativa na carga gonetica estimada para os varios

grupos rr.dioativos (Tab. VI.6). Alias, um unico efeito significativo

do ondocruzamento foi detoct:?.do (teste do consistôncio. interna na clas_

se El), carecendo de qualquer importâneia, seja porq.ue deiaonstrou lia

ver inconsistência nos dados (Tab. VI.5), seja porq.ue nâo concorda caa

o resultado da Tab. VI.4> seja porq.ue nâo ha uiaa explicaçâo simples

para uaa classe radioativa intermediâria ser diferente das deiaais, e

seja ainda poraue représenta u m situaçao (valor negativo de B) oposs

ta à descrita na literatura e em nossos proprios dados(Tab. VIII.2).

Da iaesma forma, anoraalidades em gérai, em q.ue pesé a in -

conveniência de sua classificaçâo, também nSo revelou nenhuraa estima

tiva consiatentemente significativa (Tab. VI.5), e nenhuma diferonça

entre r.s classes (Tab. VI.6).
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VIII.2.2.1 - Natimortalidade

1

A anàlise da historia radioativa aostrou um efeito signify

cativo e consistence do endocruzaiasnto na classe interaediâria (Hl),

quer inadido através dos métodos originais (M3M e FM), quer através

do teste de consistência interna dos dados (Tat>. VI.5). Nota-se aqud,

porém, q.ae os valôres estimados para B sâo negativos (nâo confirma -

dos na Ta"b. VI.4), os quais sSo de certa forma inesperados, se torna-

dos em seus valôres aparentes ("face values").

Para expliear a carga negativa que estimou para abôrtos,

Bflôk (1957) admitiu a possiMlidade de alaôrtos nao detectados (me-

nos de 3 nêses) serem devidos a letais recessivos. No nosso caso, p£

rém (carga nagativa para natinwrtos), a explicaçâo de BflOk poderia ser

adaptada no sentido de admitir-se q.ue os letais recessivos estives -

sem agindo na fase anterior à da natimortalidade. Mis, conforme ja

nos referimos, nossos dados nao indicam efeito do endocruzaaûnto na

taxa de alaôrtos.

A explicaçâo £ais plausivel paroco ser a de Schull(l959)

de que tenna havido varicvçâo de ainostragem. Essa taiobém foi a explica

çâo acoita por Marcallo, Preire-Miia, Azevedo e SiiaSes (1964) , pa

ra o valor negativo que obtiveram para o B de natimortos.

Nêsses casos, portanto, a carga estiiaada para natimortali-

dade deveria ser considerada como muito "baiîoa, proxima de zero e com

valor positive.

Essa conclusâo parece ssr importante, principalmente quan-

do se recorda que as taxas de natiiaortalidade pouco têm decrescido can

os progressos oTsstétricos, sendo essa resistônci- atribuida geralncn
171 "™

te a fatôres "biologicos (Suttor o Goux, 1964 ). Baseados om amplo

ostudo do Pottor e Adair, publicado om 1949, cnvolvondo quaso 20.000

nascimontos om maternidade, aquêlo3 autôros ostimaram quo 50jJ das



- 132 -

causas de natimortalidade eram de origein. laaterna, sendo os restantes

505o originarios da constituiçao do feto. Em nossos dados, porém, nâo

se evidenciou uma possivel parte dessa co-responsatdlidade (a dévida

aos endocruzamentos materno e fetal).

Relativamente à comparaçâo entre os grupos irradiados, 0

que a anàlise estatistica mostrou (Tabs. VI.5 e VI.6) é que a classe

intermediaria (Bl) apresenta carga genética significativamente menor

q.ue a classe contrôle (RO) e a classe irradiada (R2). A mesma ten -

dência foi encontrada na fraçâo da amostra constituida de casais cu-

jos avos eram todos brasileiro3, ou seja, quando foram excluidos da

amostra total os casais com pelo menos um ancestral estrangeiro (Tab.

VI.4).

Tornados em seus valôres aparentes, êsses resultados repre-

sentariam provàvelmente um contra-senso, pois certamente nao hé uma

explicaçâo simples para q.ue as classes contrôle e irradiada apresen-

tem cargas iguais, enq.uanto a classe interEBdiâria apresente carga me

nor. Conforme jâ observâmes, porém, a classe intermediâria apresenta

uma carga genética negativa, a quai, no entanto, apesar de significa

tivamente diferente de zero, pode perfeitamente ser dévida a uma sim

pies variaçâo casual, o que é evidenciado pela Tab. VI.4»

Acresce ainda que uma anâlise especial da fraçâo mais irra

diada da classe R2 (B = 0,31 + 0,47) r&o apresentou qualquer diferen

ça significativa, relativamente as outras classes (RO x R38:t = 0,38;

RI x R38: t = 1,38). Note-so ainda que a andlise da mortalidade pré-

-natal (Tabs. VI.5 e VI.6) nao mostrou também qualquer valor ou dife_

ronça significativos.

Eabora se puûesse especular sôbro eventuais explicaçoes pa

ra os valôres aparontes encontrados, G claro que séria preisatura o

sem sontido qualquor modida nosse sontido. A menos quo novos dados ve

nham confirmar ôsscs rosultados (o que G muito pouco prov^vcl) o ofri

to do variâveis concomitantes o o simples acaso eortaîucnto sSo as
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nais provaveis e logicas explicaçSes para as diferenças encontradas.

VIII.2.2.2 - F~ ^alidades Pos-Natal e Total

A anâliseEestatistica dos dados referentes à jaortalidade

pos-natal (Tabs. VI.5 e VI.6) mostrou que a classe irradiada (R2)

apresenta carga genética significativamsnte "uenor" que as classes coi

trôle (RO) e intennediaria (RI). Resultados senelnantes foram obti -

dos nuiaa anâlise especxfica da fraçao mais irradiada da classe R2,

ou seja, a sala-classe R38 (B = -0,53 + 0,83$ RO x R38:t = 2,3S,P <

0,025 RI x R38: t = 1,64, P > 0,05). As varias estiaativas negativas

da carga genética estimada -Tara a classe e sub-classe irradiadas S2 e

R38 (Tabs. VI.4 e VI.5) provâvelioente indicam q.ae, na realidade, a

carga pode apresentar baixo valor, porlm positivo (tal coiao sugere o

teste de consistência interna; Tab. VI.5).

Dessa forma, os resultados obtidos aparentemente nâo con -

trarian OQB. Mpotese de que a carga genética seja extreïïaiaente baixa

na classe irradiada (R2), com cêrca de 0,2 leton, e bem îaaior na c3œ

se contrôle (RO), com cêrca de 1,5 leton, ficando a classe RI nuaa

situaçao interaediâria (1,0 leton). Essa nes:aa situaçSo jeralpode sec

oncontrad- na analise da fraçao da anostra constituida exclusivcaen--

te de casais com avos brasileiros (Tab. VI.4), em que as estimativas

de B para as classes RO, RI e R2 sâo, respectivarœnte, 0,78; 0,38; e

-1,16. A analise da mortalidade total (Tabs. VI,4 e VI.5) taiabém jaos_

trou a mesma tendência (1,64; 0,84; 0,65; e 1,94; 1,31? e 0,53, res-

pect ivaœnte).

VIII.2.2.3 - Ljutacional ou Segregacional?

Conforme jà uencionado anteriomente (VIII.1.3),tem-se usa

do 0 quociente B/A como uma EEdida sugestiva da natureza predominan-
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21
temente mutacional ou segregacional da carga genética (Crow,1958 ).

Ha anâlise da carga genétiea relaeionada à radioatividade,

feita através do modelo exponencial (Tabs. VI.4, VI.5 e VI.7),nossos

dados revelaram, para as estimativas significativas, e em aiobos os

métodos IJCil e PU, valôres relativamente baixos de B/A (em ^eral en-

tre 2 e 9).

Sabendo-se que o quociente de B pelo componente genético de

A deve ser muito raaior q.ue ~S/A, nâo se podendo infeliziiente precisar

quanto maior ùevB. sers os resultados aciaa sâo pouco ou nada indica-

tivos. Êlea devem ser considerados como situados nuaa faixa de incer

tezas, nâo fornecendo evidência algunia de que a carga possa ser pre-

doainanteiaente segregacioaal ou autacional. ïïessas circunsi;âncias,os

dados nâo ^naitem uma comparaçao das na-fctirezas das cargas sene'ticas

Q3tiEadas para as fraçoes irradiada e contrôle da amostra. A rigor,

apenas quando se oïrbêm "altas" estiaativp.s de B/A I que se poderia
35

auspeitar de uma carga mutacional (Freire-I&ia, 1968 , por ezemplo,

calculou S/A = 1.102 para a aquiropodia, anojaalia que se comporta til

picaraente de acôrdo COR O modêlo mutacional). Por outro lado,"baixos:!

valôres nada significam como espresgSo de UEG carga : segregacional

(Freire-tïaia, Krie^er e Barrai, 1971 ).

VIII.2.3. - Ujja Ifedida "Direta"

A analise do efeito da radioatividade natural, tomada como

u.Ga varidvel independente, medida "diretaiœnte11 (e n3o mais através

do efeito do endocruzamento), pode aer suaariada tal coiao se encon -

tra na Tab. VIII.3> Q.ue reune todos os resultados significatives en-

contrados nas diversas andlises ùe regressSo multipla (Tabs. VII.1 a

VII.10).
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VIII.2.3.1 - Proporçâo Sexual

G-eralmente, considera-se a proporçâo sexual como usa medi-

da adequada para estudo do efyito genético das radiaçoes (Ileel e
117

Schullj 1956 ). A teoria preve que, na descendência de mâes irra -

diadas, devera diioinuir a proporçâo sexual, auaentando (en oenor

grau) no caso em quo o pai é que é irradiado. Quando ambos sao irra-

diados, a proporçâo sexual também devera ser menor que o normal.

Nossos dados foram analisados atravis de dois œtodos &ife_

rentes (Tabs. V.10 e VII.6), sendo um doles o de regressâo mùltipla.

Nêsse laodêlo nao se demonstrou qualquer efeito significativo da ra

dioatividade natural,tendo o niimero de fillios iaasc. nascidos vivos de_

psndido exclusivas^nte do nunero total de nascimentos vivos (TaTa.VH

6).

Conoiderando-se a classificaçSo descrita na Tat>. V.4» e ad-

mitindo-se a classe Hl como contrôle e o total das classes R3, 4S 6,

7, e 9» como irradiado, as proporçôes sexuais ao nascimonto (9.569/

18.792 = 50,92$; e 4.371/8.466 = 51,635$, respectivaœnte) nao se mos

traram significativaiaento diferentes (Z = 1,15» gl = 1» P > 0,05).

Agrupando-se cm uma unica categoria as classes em que a mullier aprc-

sonta coeficionte R igual ou maior ao do marido (R5, 6, 7, 8, 9), e

considerando-so a classe RI como contrôle, tambom nao se demonstrou

nenhuna diferonça significativa nas proporçôes soxuais de a"bôrtos,na

timortos, fillios nascidos vivos, filhos mortos solteiros e anorsali-

dade3 em gérai (Cap. V.3).

Em resumo, nossos resultados nao mostram qualquer evidência

de um possfvel efeito da radioatividade natural sobre a proporçâo se_

xual. Isso nao é de 3e estranhar, no entanto. Iluito pelo contrario,

séria mesmo de se esperar que isso ocorrêsse.

E Q nosso caso, a irradiaçao é crônica, de baixo nivel, e

incide sobre UL© populaçâo hâ pelo menos algumas geraçoes. llo Japao,
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com dose aguda, de alto nivel, e com anélise separada do pai (ou

ûàe) irradiado, nenhum efeito significative foi encont'irado (Schull,

IToel e Hashizume, 1966158).

Embora um efeito claramente significativo tenha sido de -

monstrado apenas em alguns poucos casos, o fa-bo é que mais de trinta

fatôres foram descritos como influenciando a proporçâo sexual, dos

quais a ordeia de nascimento, a idade patorna e a idade materna foram

os mais extensivamente estudados (ver referências em Teitelbaum, ï&n

tel e Stark, 1971 ). Esses autôres, para demonstrarem um efeito(ne

Qativo) muito pequeno da ordem de nascimento, analisaram 3,6 milhoes

de crianças, e calcularam que amostras aenores que 500.000 provàvel-

mente nâo demonstrariam neiHium efeito. E os proprios Teitelliaum e

lEmtel (1971) confirmaraai essa previsâo, tendo, em compensaçao^aqs

trado use. associaçâo significativa (e positiva) entre proporoâo se -

xual e variâveis socio-econômieas, além de uaa variaçao racial (ne -

nliuma das duas tendo sido detectada em nossos dados, analisados no

modê3.o de regressao multipla; Tab. VII.6).

Ao fazer uma anâli3e critica do pro"blema da proporçâo se -

xual como aétoào de se estiiaarem os efoitos genéticos das radiaçoes,
-1 r\n

Ltlning (s/d) concluius "until more is knô im a"bout the various fac_

tors that might influence the sex-ratio, such estimates, for man,are

completely unreliable".

VIII.2.3.2 - A"bôrtos

03 resultados oTotidos no modëlo de regressao multipla apa-

rentemente podem ser considerados como dubios, ou,pelo menos, dis -

cutiveis. Assim, nao se demonstrou efeito significativo do endocruza

mento iaaterno (no = 1,26 + 0,73) e nem da historia radioativa da mu-

lher (TD = 0,16 + 0,11), e, r.o entanto (Tab. VIII.3), o nivel de radi_

açâo mostrou efeito positivo (b = 0,0006 + 0,0003), enquanto a inte-

1
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ïABELâ. V I I I . 3 . ANALISE DE BEGBESSffO MforiPLà DO EPEITO Dà

HATURàL ( + )

Abortos

E x î1 da Iftilher

"b. + S.P.

-4,0164 1,0772

Hivel de Badiaçâo 0,0006 0,0003

2,14*

2,15*

Ifortalidaae Infantil

E do Zigoto 0,1898 0,0518

ïïfvel de Eadiaçâo -0,0019 0,0006

3,67**

3,31**

( + ) Sesultaûos extraidos das Ta"bs. VII. 1 a VII. 10.

(*) P < 0,05; (**) P < 0,01.
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raçâo E x ï d a iaulher mostrou efeito negativo (b = -4,02 + l,88).ïlës_

te ultimo caso, nâo se poderia siquer pensar na possibilidade de oeqr

rência de usa :lcarsa de incompatibilidade", pois, se assim fosse, de_

varia havsr um aumento linear da carga com o coeficiente de endoeru-

zaaento da mulher e tun decréscimo proporcional ao coeficiente de en-

doeruzamento do zigoto (Crow e Horton, I960 ), o que nâo ocorre.

Poder-se-ia iniaginar (talvez apenas coiao uia exercîcio men-

tal) q.ue o endocruzameiTfco iiaterno tivesse realraonte um efeito (nâo

detectado) na ocorrência de a"bôrtos, e que a radiaçâo auiaentasse êsse

efeito, de tal fonna q.ue a interaçSo R z P Hiatemo tomasse o

efaito detectàvel. A falta de efeito significative do coeficiente E

ou F, tornados isoladaiaente, poderia ser interpretada, teoricamonte,
90

COIOQ simplesiaente ocasional. Zrieger (1966) encontrou, em sous da-

dos, fortes indicaçôes da existência de une. carga da incompatibilida

de, en parte por causa do efeito significativo da interaçâo î1 mater-

no x paridade (poder-se-ia especular q.ue, em nosso caso, uma anâli-

se dessa interaçao talvez levasse a um resultado significativo).

lia um ponto de fundamental importâneia, no entanto, o q.ual

oantém essas considers-noes apenas no terreno da iaaginaçâo. 0 efeito

do endocrusamento aaterno encontrado por Krieger ( e tebricamente es_

perado no caso da carga de incompatiMlidade ) foi "positivo" ; enq.uan

to em nosso caso, além de nao ter sido encontrado efeito algum do en

docruzaœnto aaterno, foi detectado um efeito "negative" para a inte_

raçao ! ï E ïoaterno.

Pode-se dizer, pois, que, emfcora um Tequeno efeito positi-

vo do nivel de radiaçSo sobre a taxa de abôrtos seja um fenômeno jper

feitamente aceitâvel, corn base no que se conheee em Badiogenética, o

efeito negativo da interaçao H x P d a mullier (tooado em seu valor apj.

rente) nêlo tem una explicaçâo simples e logica.
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VIII.2.3.3 ~ Ubrtalidade Infantil

Os efeitos significativos e opostos do nivel de radiaoao e

da historia radioativa do zigoto sobre a aortalidade infantil (Tab.

VIII.3) taobési representam situaçoes do interprétaeâo liacutzvel.

Ê claro que, ta.1 cono om abôrtoa, nâo se pode desprezar a

possiMlidade de que os resultados represontem oscilaçoes dévidas ao

puro acaso, ou que este jam em açâo variâveis nâo incluidas ei nos-

sa analise.

i, feitas esaas ressalvas, COJIO interpretar os résulta -

dos aparenteEiente contraditorios?

VIII.2.4 - UEB Hipôteje de Tra"balho

Considerando-se os resultados obtidos na analise de gegre£

sac nniltipla (Tab. VIII.3)» parece conveniente lembrar-se que o ni -

vel de radiaçâo da localidade e a historia radioativa do zigoto (ou

da mlher) représentant roedidas diferentes para um aesmo e unico fenô_

meno fisico: a radioatividade natural q.ue atingiu o zigoto (ou a mu

Hier) e seus ascendentes. Considerando-se os efeitos opostos do ni -

vel de radiaçâo, com o coeficiente E do zigoto (mortalidade infan -

til) ou com a interaoâo R x P d a mulher (abôrtos), q.ualq.uer expli -

caçâo q.ue se iiaagine para um efeito caira provàvelœnte em contradi-

çSo com o outro.

Diante dsssa situaçâo, resta pesar as duas medidas e vari-

ficar quai delas é a niais adequada para descrever as diferenças de

exposiçâo aos niveis de radioatividade natural.

0 coeficiente WH" é uma raedida,de certa forma subjetiva(Tali

V.l), da quantidade de tempo em que um individuo e seus ascendentes

estiveram expostos aos altos nxveis de radioatividade natural. Ou se_
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ja, em termes de tempo rela-fcivo de exposiçâo as radiaçoes, forain con

sideradas S classes (Tab. V,2).

Por outro lado, o nivel de radiaçao nao levou em conta o

tempo de exposioao (admitindo, como una aproximaoâo, que fosse igual

para todos na aesma localidade), mas, aa conpensaçâo, considerou a

quantiûade de radiaoâo, modida objotivaiiBnte através do nivel médio

de radioatividade do cada localidade e reprecentada em lu classes^Fig.

14). Aparenteaente, o nivel de radiaçao représenta pois uraa laedida

iifâis adequada.

ïïessas circunstâneias, e como uma hipotese de trabalho a

ser testada, poder-se-ia admitir como reais as diferenças dévidas aos

niveis de radiaçao, descartando-se por ora as variâveis représenta -

das pelo coeficiente S. De acôrdo coa essa hipotese de traTsalho, o

efeito detectado na anâlise de regressao miiltipla sumariada na Tab.

VIII.3 se restringiria apenas ao nivel de radiaçao, o q.ual mostraria

um efeito positivo na ocorrencia de abôrtos, e um efeito negativo na

rjortalidade infantil.

Coiio decorrêneia (e ainda como hipoteae de trabalho), po -

der~se-ia pootular q.ae a nenor mortalidade infantil nas areas radio-

ativas fosse une. conseq.uêneia da iaaior ta:oa de abôrtos. Em outras pa

lavras, a seleçâo se faria principainento nos primsiros mêses de £es_

taçâo, e os eiabrioes e fetos que conseguisseiji sobreviver a essa -fase

apresentariam naior viabilidade relativa, ^elo nenos no 12 ano de vi_

da.

Bresler (1970) mostrou c|ue a roortalidade fetal auaienta eu

mulativamente COLI o aumento do numéro do paises de nascimento na ge~

raçao dos bisavos. Considerou como provavel explicaçao une. maior mis_

tura de conjuntos gênicos, e, como conseauência, um "genetic imbalan

ce between loci". Hossos dados mostramq.ue a drea raûioativa apresenta

unu frequêneia aenor de ancestrais estranseiros (8fi) do que as areas

contrôle e intermediâria (19$). Enbora os enfoques ao probleaa nâo se_
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entamento comparaveis, a aplieaçâo d<a conclusâo de Bresler aos

nossos resultados podsria significar que, na realidade, êles repre -

sentaa uma sub-estiiaativa do eventual efeito e:d.stente.

Os resultados n5o-signifieativos obtidos nas analises da

carga genética revelada como abôrtos (Tabs. VI.5, 71.6 e VIII.2) in-

dicam, sen ddvida, que o eventual efeito da radioatividade natural

nâo é dsvido a équivalentes letais que se aanifestem na descendéncia

de casamentos consanguineos. jâ os resultados referentes à carga ge-

nética rovslada cooo inortalidade pos-natal (ïabs. VI.5 e VI.6) apa -

ronteiaente nâo contrariam ecsa possibilidado. Ha evidencias (VIII.

2.2.2) do q.tie a classe e sub-classo irradiadas (32 e R38) apresentem

um numéro bastante baixo de leton, apresentando a classe contrôle (KO)

uia nunero beia maior. Esnas evidoncias devem sor aceitas coin as dovi-

das ressalvas, nao podondo naturalmcnte sor considoradas cono deiaons_

trcnûo q.uo o ovantual efaito da radioatividade natural sobre a morta_

lidado infantil se manifeste claramonte na descendôncia do casaaen ~

tos consanguîneos.

VIII.2.5 - 0 lioœn; Um Caso Especial

Depois de ter chegado à elaboraçâo da hipotese de trabalho

delineaàa aciiaa, toiiei conlieciuento de uns brilliante analise teorica

do problema, apresentada por \7allace (1S70) . Earece que a hipote-

se aqui apresentada se constitui em uma tentativa de interpretaçao da

carga genética humana em têrmos de valôres liuinanos, tal coiao foi cle-

fendida por Yfellace.

Geralmente considera-se, em carga genética, altas taxas de

Gobrevivência e de fertilidade cono valores ideais, No entanto, embo_

ra talvez vâlido para as populaçoes animais, como um todo, essa con-

ceituaçâo pode se â ostrar completarjente falha para a espécie humana.

À liunianidade encontra~se a braoos com o e:rtraordinàrio problema da
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explosâo demografica, s medidas urgentes de contrôle da natalidade tân

sido propostas em escala mondial, numa tentativa de se controlar a

ameaça da fome e da doença. A3sim sendo, a idéia de çj.ue altas taxas

de reproduçâo se jam vanta josas para a espécie huioana torna-se sim -

plesœnte ridicula (além de evidenteijente contraditoria). Para a hu-

mnidade, a taxa otioa de reproduçâo nâo é certaiœnte a nais alta.

Wallace (1970) exemplificou muito bem seu pensaœnto, re_

produzido acima, ao iiiE^inar un caso de poliiaorfiSEio "balanceado na es

plcie humana, em q.ue o lieterozigoto tei-ia urn valor adaptativo 0,02

oaior que o homozigoto "normal" (s = 0,02), laedido atraves do nuEero

loédio de filhos por casai. Admitiu ainda ç[ue todos os hoiaozisotos 'te

cessivos" Horreriam um pouco antes da adolescência (t = l,00).Hessas

condiçôes, sendo a freq^uència de ecLuilibrio do al^lo "recessivo" igual

a 0,02, UEB. criança em 2.500 morreria antes da puberdade coiao conse-

q.uëncia da homozigose do alelo, em panmixia (o q.ue corresponderia a

1-2 crianoas por ano, numa cidade de 100.000 liaMtantes, ou cêrca de

1.500 nuiia populaçâo de 100.000.000).

"ïïhere is the advantage that compensates for this loss,the

advantage that grants the polymorphic population its higher average

fitness?" - inergunta ïïallace. E êle mesmo dd a resposta; "The ad van

tage lies in the greater reproductive efficiency of the heterozygous

parents".

Oomo naturaloente os filhos nascera como unidades, e ioao co_

mo décimais, a vantagem de 0,02 vai se i^anifestar pelo nascimonto de

um filho extra, em cinq.u.enta casais heterozigotos, HaciocinouV/allace

q.ue a familia Na"oençoada" com um filho a mais certaaente nâo reconhe^

CQT£ ossa bênçâo, e, além disso, o filho extra nao sera indispensâ -

vel para a sobrevivênoia da huioanidade.

Nessas condiçôes, porgunta de novo: "ïïhore, though, is the

advantage in terms of individual persons? Or, in terms of human

values?".
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Sim, q.ual séria essa "vantagem", en escala de valoros huna

nos, çj.u.3 conpensaria os sofriaentos fisicos e saentais causados pelo

alelo urece3sivo" nas pessoas afetadas, seus pais, iî aâoa e deiaais

parentes e amigos? Quai a coopensaçâo que a sociedade recelDeria pela

perda de aa de seus aeinbros?

"In my opinion, the advantage does not exist".
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IX. DUS. îENIàTIVA DE SÏNTESE E DE CONCIiOSSO

"...to claim that we know more than we

do know impedes scientific advance".

Th. Dobzhanefcy (1964)27.

A eata altura, convém fazer~se una sxntese do cj.ue talvez ha

ja de mais significativo (se é que lia) nas varias tentativas realiza

daa para se deïaonstrar uai teôricaaiente predito efeito dos altos ni -

veis de radioatividade natural esistentes ea algunias regioes do mun-

do. A tarefa ê, sem diivida, estreiaanente complexa e difîcil. Provà -

velnente falha, aaas, inesiao assim, justificâvel, nuiaû ârea eia q.ue tan

tas duvidas e incertezas ainda e:d.steia.

Depois da anâlise crxtica q.ue foi feita dos dados da lite-

ratura, parece razoâ'vel concluir-se nâo haver q.ualq,uer evidência acei^

tâvel de efeito significativo do altos niveis de radioatividade natu

rai sôbrc a proporcSo sexual no nascimento e sô"bre a ocorrência de

anoEialias congênitas.

0 présente traTsalho, além de confirmar êsses resultados ne_

gativos, exfcende a lista para ndœro de gestaooes, natiiaortos, fi -

Ihos nascidos vivos, mortalidade pos-infantil, esterilidade e infer-

tilidade, além de carga genétioa revelada pelo endocruz«iaento como

abortos, natimortos, rjortalidade pré-natal, e anormalidades em ge -

rai.
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Aparentemente, lia evidéncias de efoito "favorâvel" dos al-

tos nîveia de radioatividade natural sobre a mortalidade précoce,in

cluindo natioortos e mortos no 12 mes de vida (Gianforrari, Serra,
72

IJbrganti, Gualandri, Bonino e Arena, 1963 ), e sô"bre a natimortali-

dade e a aortalidade infantil, analisados isoladaaante ou em conjuia-
41 » *

to (Freire-Iâia e Freire-ÎJaia, 1967 ) . Inf eliziœnte, os autores ita.

lianos nao fizeram uiaa anâlise separada dos dois componentes da aor-

talidade précoce, nen apresentaram os dados que poriaitioseia verifi -

car-se se o "efeito" total era UEB decorrência de efeito em ambos os

componentes, ou devido a um efeito significativo em apenas uni dêles.

De q.ualq.uer modo, considerando-se q.ue anbos os resultados (Itâlia e

Brasil) sâo preliminares e foram obtidos a partir de dados oficiais,

sem q.ualquer anâlise de outras variâveis concomitantes, a "coincidên

cia" pareceu apenas intéressante.

Agora, com os resultados do présente estudo, tus hipotese

de trabalho admite, de um ladOj un possivel efeito positivo da radio_

-.tividade natural sobre abôrtos (o lîaico traballio tue fez tal tipo

de anâli3e), e, de outro lado, un (pouco provavel) efeito negativo na

aortalidade infantil. Dessa fonaa, os resultados anteriores parecem

ter um pouco aais de consistência.

É claro q.ue séria maito fàcil e cômodo concluir-se que nosa

sos resultados sao apenas "inconclusivos".„.

Essa era a expectativa gérai, considerando--se principalmen

te o tamanlio relativaaente peciueno da amoatra, as diferonças tainbém

relativaiosnte peq.uenas entre os varios niveis médios de radioativida

de natural, e ainda os resultados inconclusivos de Hiroshima e Naga-

(*) Obs. - A amostra estudada por Freire-Ifeia e Freire-Ilaia (1967)'
coincide, amenas parcialmente, corn a incluida no présente estudOj
sendo uïda fraçao desta.
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said. (iTeel e Schull, 195o ) . Mais do que "inconclusivos1', no entan

t o , nossos resultados atuais parecem ser "provocatives".

IZ. l - A ELpotese de_ TraTaallio

1

Diante àas sérias restriooes cue podem ser feitas pràtica-

œnte a todos os resultados publicado3 ate agora, sem diivida a hipo-

tese de trabalho aqui levantada deve ser devidamente testada, tanto

nmna rèanâlise dos dados como atraves de outras pesquisas planejadas

devidaaente.

A possxvel evidência de urn efeito positivo dos altos ni -

veis de radioatividade natural sôtoe a ocorrêneia de aTjôrtos podera

encontrar urn apôio a mais nas anâlises citogenéticas, se se confira»

rem os resultados preliminares de aaior ocorrêneia de alDerraçoes cro

mossôaàcas nas âreas radioativas. A possifcilidade de axa. ponto de con

tacto entre os resultados citogenéticos e os fomiliais e populacio -

nais 3e torna e\ridente ciuando se lembra çLue,em gérai, cêrca de 25fo

dos aijôrtos espontânebs apresentaa aneuploidias, contra apanas 2,5^

dos a"bôrtos provocados e 0,5$ dos fetoa q.ue chegam ao fin da gravi-

dez (Organizacion ïïundial de la Salud, 1970 ). Oa resultados oos -

tram ainda que a frequêneia de anoaalias cromoasômicas é muito maior

nos abôrto3 précoces do que nos que se produzem depois do primeiro

trimestre, havendo uma variaçâo de acôrdo coin o ïnoiaento de interrup-
12

çâo da gravidess. Boue e Boue,(1971) » por exeaplo, encontraram unia

frequêneia de aberraçôes cromossômicas i^al a 24jo eia abôrtos de 7-

12 semanas; 64/», de 4-6 seiaanasj e 72^ antes da 4* seaftna de gravi -

dez.

£mbora nâo esteja ainda suito Clara a patogenia dos fenôoe,

nos que conduzem ao abôrto, parece que moitos casos se devem a nu -

taçoes "de nôvo", sendo que, emeertos casos, as anosialias cromossô-
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nicas provem de un transtôrno da ospermatogênese, enquanto em outros

sâo dévidas a transtômo da gametogênese materna ( Organizacion Htm-

dial de la Salud, 1970 ). 0 assunto vem sendo exaustivazoente estu-

dado nos ultimos tempos, bastando que se mencione o fato de, no re -

conte Congresso Internacional de Genética Humana, realizado em Pa -

ris (seteiabro de 1971), ter sido realizada uaa Mesa Eedonda especifi.

caiaente sobre Anoiaalias Cromossomicas nos Abôrtos Espontâneos, além

de terem sido feitas diversas Coniunicaçoe£3 avulsas (ver program do

congresso e resumes publicados em "Exeerpta Ifedica, International Con

gress Series n.233, 42 Congrès International de Geneticue Humaine,

Paris").

Dessa forma, o aparente efeito "favorâvel" da radioativida

de natural sô"bre a mortalidade perinatal e infantil poderia repressen

tar, de fato, uma compensaçâo para um possivel efeito deletério na

ocorrência de abôrtos. ïïessas eondiçoes, a radioatividade natural,de

certa forma, atuaria cosaio um agente seletivo, a favor dos embrioes e

fetos nais aptds, isto é, os que conseguem sobreviver aos primei^

ros laêsos do gostaçao. Alom disso, atuaria como um agente ovolutivo

com valor liunano, pois, goralsaente, a pêrda de uma gestaçao se cons-

titui em ua aofrimcnto, cm escala huniana, xouito jaenor quo o represen

tado pela norto de un filtio. Nêsse conceito, o efeito compensâtorio

(se existente) poderia œsiao asr considerado como "favorâvel".

Deve ficar beii claro que a hipotese de trabalho aqui aven-

tada représenta, unica e exclusivamente (como deve ser), uma simples

possibilidade a ser te3tada ea novas anâlises e pesquisas. Isso se

aplica particularmente para o caso da oortalidade infantil, que, co-

mo é sabido, dépende, em larga escala, de uma série de variàveis es-

tranlias (condiçoes s6cio-econômicae3, peso ao no.sciEento, tamanho da

faiailia, ordem de nascimento, preraaturidade, e outras), representan-

do inclusive um Indice do nivel de vida prévalante nos paises em de-
12*5senvolvijaBnto (Organizacion llindial de l a Salud, 1970 3 ) ,
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Sabe-se que no Brasil, de um modo gérai, os "brancos vivem

en œlhores condiçoes socio-econôMcas que os nâo-brancos. ïïossos da

dos indicaai que estes apresentam, em relaçâo àquêles, una maior fre-

quência de iaortos solteiros e de anônaalidades em gérai (Tab. V.9),o

que confinaa a impressâo gérai. Ora, oabendo-se que a classe contrô-

le apresenta menor frequência de t>rancos que as classes irradiadas

(57,79$ contra 65,71$$ 1^ = 8.830; Ng = 3.742, respectivaaentej 2 =

68,01; gl = 1; P < 0,01), êsse simples fato poderia expliear pelo me

nos parte da diferença de mortalidade infantil encontrada. Aléaidisso,

a anàlise das condiçoes da casa e do nivel de instruçao da millier mqs

trou, confonae jà nos referimosj ïaenores frequoncias de casas de baî

xo padrâo e de mulheres analfabetas nas classes irradiadas, o que cqn

finaa a iapressao de que as classes irradiadas devem apresentar me -

liiores condiçoes de vida que a contrôle.

Quando comparatîo à iaortalidade infantil, parece que ore -

sulta;.o obtido para abôrtos tem um pouco iaais de consistência, consjl

clerando-se que o f eto esta muito nais protegido no ventre aaterno que

o fillio em seu prinieiro ano de vida. Além do efeito de duas varid -

veis évidentes (numéro de gestaçoes e de fillios nascidos vivos)e das

duas ligadas ao probleaa da radioatividade natural, a instruçao do s©

rido teve efeito 3ignificativo (e positivo) n? oorrência de abôrtos

(Tab. VII.2), o que talvez pudesse ser interpretado conio indicaçao de

uioa certa taxa de abôrtos provocados.

Qualquer analise que nao levé em conta a açâo de variâveis

concomitantàs estd fadada a levar a resultados espurios, caso nao se

confirne a hipotese implicita de que as classes sâo comparaveis. Em

nosso caso, conforms jâ âiscutimos no capitulo referente à netodolo-

gia, envidaiao3 todos os esforços para que as localidades contrôles

fôosem conparaVeis, o rsAxxmo possivel, com as radioativas. E, no en-

tanto, nâo fosse a analise das variâveis concomitantes, poderiamos tac

chegado a um resultado (espurio) exatamente oposto ao encontrado pa-

ra abôrtos, que mostrou uca frequência de 9,69$ (2.144/22.124) na



"1
- 149 -

classe contrôle (El), e 8,21$ (810/9870) nas classes irradiadas (El,

3,4,6,7,9), sendo a diferença estatisticamente significativa (X =

17,945 gl = 1; P < 0,01).

ÎTo entante-, em nossa pesquis&, esoas e outras variâveis con

eoinitantes forain levadas na dévida conta quando os dados foram anal:L

sados pelo aodêlo de regressâo multipla. Demonstrou-se eue, além do

grupo étnico e, evidentemente, do numéro de filhos nascidos vivos, a

niortalidade infantil dépende signifieativamente das condiçoes da ca-

sa, tempo de cohabitaçâo, instruçao da Milliers F do zigoto, e idade

de casaiaento da aullier (Tab. VII.7). Particularmente importante pare_

ce ser o efeito negativo das condiçoes da casa e clo nivel de instru-

çao da mulher, cono uaa œdida (parcial) do efeito das condiçoes so-

cio-econô±ûicas.

Embora tenliaiaos analisado um numéro relativaaente grande de

variâveis concomtantes, tendo detectado o efeito significativo de

varias delas, o q.ue confirnB serem elas fatôres importantes na anal^

se dos dados, 0 fato é q.ue nao se esgota 0 elenco do variâveis que p_ç>

dem influir significativajaente na oeorrêneia de abôrtos ou na morta-

lidade infantil.

Concluindo, e repetindo, dovo insistirî a liipotose do tra-

tollio ten q.ue ser entondida apenas COJHO un» sugestao para novas ana-

lises e investigaçoes.

IX, 2 - As Perspectivas

Talvez se sinta a falta, neste trabalho, de uiaa discussâo

da ordem teorica gérai, particulanaente quanto ao que se deveria es-

perar considerando-se o tempo e a dose de exposiçao, a estrutura po-

pulacional, a sensibilidade dos genes liumanos as radiaçoes, os resul



1
- 150 -

tados expérimentais obtidos ea outros organismes, os dados de Hiro -

shims, e Nagasaki, além de outras variâVeis e informaçoes. Apesar de

um possivel intéresse acadêmico, essa discussâo dificilmente levaria

a algtuaa conclusâo objetiva.

Êsse entendimento encontra apôio em récentes revisoes sô —

tire a aatéria, Assim, eiabora o Comité Cientifico das ïïaçoes Unidas sô_

bre os Efeitos da Kadiaçâo Atônâca, en sea relatorio de 1966, tenha

chegado a algumas poucas estimatives, deve-se notar q.ue elas foram

apresentadas com grande ênfase nas "varias incertezas", nas "reser -

vas com q.ue devem ser tomadas ea conta", e ainda no fato de estarem

"relacionadas con os efeitos de trataaento agudo, com doses eleva -

das, das células reprodutivas nasculinas no estâgio espenoatogônia11

(ver traduçâo das conclusoes do Comité em Pavan e da Cunha, 136/" )•

Eelativainente a urn aspecto especifico do problema,devenser

œncionadas as récentes e importantes pesquisas de da Cunha, Efega -

lhaes, Eavan e colaboradores (revisâo e "bibliografia em Pavan e da
129

Cunha, 1967 ), mostrando "q.u.e o pro bien» da dinâmica das mutaçoes

recessivas em populaçoes naturais (de D. willistpni, pelo menos) é

mais complicado do q.ue era suposto". Os resultados mostraram, por

exemplo, c;ue a taxa de eliminaçao de letais (espontâneos e induzidos)

variou com as mudanças ambientais e corn a freq.uência total dos pro -

prios letais, evidenciando q.ue, en situaçâo normal de ambiente, sâo

pequenos ou despreziveis os efeitos dêsses genes em heterozigose,mas

q.ue em condiçoes ecologicas adversas os genes letais diminuem, sensl^

velmente, a sobrevivência de seus heterozigotos. Ê claro q.ue a dis -

tância da drosofila ao homem é muito grande para siquer se especular

se essa é uma situaçâo peculiar ou mais gérai, l&s, de q.ualq.uer for-

roa, fica a duvida.

121
Lfeis recentemente, îîevroombe (1371) , embora reconhocendo

os progressos que têm sido obtidos nos ostudos sobre a induçâo de mu

danças genétieas pelas radiaçoos, considorou que "there is still

"I
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great difficulty in assessing quantitatively tlie importance of such

changes to man". Como causa dessa dificuldade, consiûerou diversas

areas de ignorância relacionadas à hereditarieûade humana e à genéti_

ca basica, e concluiuî "Before we can assess with any degree of assu-

rance the impact of radiation-induced changes in the genetic nate -

rials, on the health and well-being of human populations greater under

standing and quantitative knowledge in these particular areas will he

needed". Por outro lado, ao fazar uma revisâo sobre pesquisas recen

tes a respeito das taxas de mutaçâo radio-induzidas em mamiferos e

ao examinar a possibilidade de extrapolaçao dos resultados para o

homem, assim concluiu Leonard (1971) s "on doit en conclure qu'il

est difficile sinon impossible d'estimer d'une façon quantitative va

lable les dangers génétiques d'une exposition de l'homme aux radia-

tions ionisantes".

Oertamente crescerâo mais ainda de importância as pesqui -

sas destinadas a estudar os efeitos da radioatividade natural sobre

a saude hunana, face aos récentes e, de certa forma, surpreendentes

resultados obtidos na anâlise da alta sensibilidade do embriâo e fe-

to humanos a baixos nfveis de radiaçao. Os resultados tôm demonstra-

dos por exemplo, aumexitos nas taxas de leucemia infantil (com consé-

quente queda na distribuiçao da idade de morte), e ainda aumento nas

taxas de natimortos, mortalidado neonatal e mortalidade infantil, em

mandes grupos populacionais expostos a baixos nfveis de précipita ~

çâo radioativa ou "fallout" (Sternglass, 1969 ' ) • Analisando a inci_

dência de mortes por islformaçoea congênitas, em areas proximas a lo_

cais com relativamente altos niveis de precipitaçâo radioativa,Stern

glass (1970) encontrou ainda "a striking rise and decline of deaths

due to congenital malformations peaking generally some 4 to 6 years

after major fallout incidents or known detonations". É claro que es-

ses resultados deverao ser ainda eonfirmados cm novas pesquisas ,t e é

possivel que os eventuais efeitos se jam do tipo somatico (lombre-se

que nossa analise nâo se restringiu aos aspectos genoticos, /jas cer-

tamonte incluiu possiveis efeitos somâticos). Diante do tais résulta
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dos, no entanto, o melhor coment^irio que se po&eria fazer séria repe_
167

tir o que ja foi dito por Kornborg (In Stornglass, 1969 , Discus-

sion); "I cannot tut comment on this rather fantastic result .At most,

a 5̂i increase in radiation dose was received; yet your analysis shows

a linear increase of 60 to 100$".

Concluindo, nunea sera domais insistir em que, numa area

de ostudo tSo comploxn, qualquor resultado, qualquer conclus5o,o ate

aosmo qualquor hipotoso tôm nccossàrianonto do sor accitos com -s de_

vidr.3 rossalvas e cautelas. Nem tôdas as variâveis concomitantes po-

dem naturaliœnte ser controladas, e o simples acaso, afinal de con -

tas, continua como uaa das aais provaveis explieaçoes para as dife -

renças sneontradas, enibora haja outras, Pareceia nuiito apropriadas,

pois, as palavras de Lindell (1962) : "Those who check theoretical

assumptions and formulae often forget that there is an infinite num-

ber of possible alternatives and that any formulated theory is only

one of iaany speculations".

117

Aceitando o q.ue Neel e Schull (1956) disseram na conclu

sao de seu traballio no Japao, e adaptando (en parênteses) suas pala-

vras à nossa situaçâo atual, poderiaiaos dizer que "under circumstances

where, on the basis of what is known concerning the radiation gene-

tics of mammals, it appeared unlikely that conspicuous genetic effects

of the (high levels of natural radiation) could be demonstrated,such

effects have in fact not been demonstrated". Ifois ainda: "on the basis

of all that is known of radiation genetics, there is no real reason

to doubt that mutations were produced in (areas of high background

radiation )!l.

De qualquer modo, nossos resultados sâo suficienteaente

provocativos, pois caem justamente nuoa faiaa de ineertezas, nao re-

velando claramente, mas tanbém nâo deixando de sugerir a existência

de efeito detectâvel da radioatividade natural.
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Assim concluo o présente traTjalho, q.ue nâo encerra o assun

to.

Huito pelo contrario, atirem-se amplas e importantes pers-

pectivas para novas anâlises e novas investigaçoes.

0" tern continua eia aberto.



- 154 -

X - S U M H I O GBHiL

Um principio geralmente considerado eomo Taem esta"belecido,

em Radiogenética, é o de que q,ualquer dose de radiaçâo é potencial -

aente mutagênica, e, portanto, potencialmente deletéria. Nessas eon-

diçoes, admite-se q,ue as taxas de mutar-ao devam ser, teôricamente,

aaiores nas areas do mundo q.ue apresentaia niveis relativaiaente altos

de radioatividade natural, em comparaçâo com as areas consideradas

normais, À demonstraçâo pratica dêsse efeito, no entanto, constitui-

-se em um prolDlenfi da aiaior oomplexidade (Cap. II). Dada sua grande

importância, no entanto, todos os esforços" devem ser envidados para

compreendê-lo da jaelhor maneira possivel. Oomo uiaa tentativa nêsse

sentido, realizâmos am estudo genético-epidemiol6gico,retrospectivo,

em populanoes q.ue habitant uma ampla drea no Estado do Espirito Santo

(e pequena parte do Estado do Hio de Janeiro), Brasil, compreendendo

regioes radioativas e contrôles (Cap. I£).

0 présente tralaalho é, de certa forma, unico. Nao havendo

com q.ue compara-lo especificamente, apresenta-se U E B visâo gérai das

pesq.uisas q.ue vêm sendo realiaadas, principalmente em populaçoes hu-

sianas, em areas consideradas radioativas (Cap. III). Essa revisâo,em

"bora sucinta, é relativamente compléta e inclui estudos em minas de

urânio e fontes radioativas, cancer e leucemia, malformaçoes congê-

nitas, mortalidade, otc.

Uiaa das maiores complexidados de um pro joto tal oomo o aqui

descrito reside exatamente na maneira de se coletarem os dados,aq.ual

poderâ levar, sem ddvida, a resultados espurios. A jaetodologia em -

pregada é, nâo apenas apresentada em detalhes, mas, o q.ue é mais im-
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portantei é amplamente discutida (Cap. IV).

Nos termes em que foi colocado o proviens por um Comité

'Cientifico das Naçoes Unidas, vârios pontos principais sâo analisados

e discutidos, por serein importantes no estudo da deseendência de pe£

soas irradiadas (Cap. V). Sao incluidos nessa anàlise, a dose cumula

tiva, o numéro de individuos, o numéro de caraeter£stica3, a coleta

de informaçâo, as populaçôes contrôles, os niveis de endocruzaaonto,

sendo ainda apresentadas outras informaçoes para caracterizaçSo da

populaçao estudada.

Os dados sâo apresentados em dois capitulos diferentes, num

dêles (VI) sendo feita a anâlise do efeito do endocruzamento através

do nodêlo exponencial, relacionando-se a carga genétioa corn o grupo

étnico e a radioatividade natural, dividida a amostra em duas partes

(nuiaa delas soiœnte se incluindo fanalias corn ancestrais "brasilei-

ros). No outro capitulo, com a mesma divisâo da amostra em duas par

tes, sâo apresentadoa os resultados reforentes à anélise da mortali-

daûe e da morMdade através do modêlo de regressao nuîltipla (Cap.VII).

A DiscussSo dos resultados (Cap. VIII) é "bastante ampla,

dada a propria natureza do estudo.

ïïao sa demonstra qualquer efeito significativo do endocru-

zamento paterno ou materno (VIII.1.1) em orna série de variâveis de -

pendentes (incluindo-se mortalidaàe e morMdade). Eelativamente ao

endocruzaïKnto do zigoto, demonstra-se efeito significativo na morta

lidade infantil (VIII.1.2.4) e em anomalias (VIII.1.2.5). A carga ge_

nética atuante coino anomalias provàvelmente se comporta no modêlo mu

tacional, nada se podendo afirmar relativamente à carga manifesta co_

mo mortalidade infantil (VIII.1.3).

Uiaa andlise oritica sobre os resultados descritos na lite-

ratura, relativamente ao efeito da radioatividade natural, é apresen

tada como uma visao comparativa (VIII.2.1). Nao so demonstra, em nos_

3os dados, q.ualqu.er efeito realmente indisoutivel e claro da radio -
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atividade natural, medido atraves da anâlise da carga genética(VTII.

2.2). No entanto, os resultados obtidos aparentemente sao eonsisten

tes com a possibilidade de que, para natimortos, a carga gsnetica se_

ja menor na classe irradiada que na oontrôle (VIII.2.2.2). Os dados

sao inconclusivos relativamante à natureza (mutacional ou segrega -

cional) da carga genética relaeionada à radioatividado natural(VIII.

2.2.3).

A analise "direta" do ofoito da radioatividade natural 6

discutido (coino deve ser) apenas para os oasos em que ifoi encontrada

significância estatfstica (VIII.2.3), embora uma referenda seja fei_

ta à proporçâo sexual, cuja ausência de efeito significativo é expli_

cada (VIII.2.3.1)- A fim de eacplicar os resultados, de certa fonaa

ûiscutfveis, rGlativaiaonte a abôrtos (VIII.2.3.2) e mortalidade in -

f antil (VIII.2.3.3.), uma hipotese de tratolho é aventada(VIII.2.4),

a qual admito, como possîvel, urn ofoito positivo da radioatividado na

tural na ocorroncia do abôrtos, o um ofeito ncgativo na mortalidado

infcvntil (VIII.2.4). Como consequoncia, a menor aortalidado inf-ntil

nas areas radioativas podoria sor uma consoquôncia da maior taxa de

abôrtos,

Faz-se uiaa referencia à avaliaçâo da carga genética huiaa -

na, en têrcoos de valôres humanos (e nâo apenas biologicos), no senti_

do <îe que altas taxas de sobrevivência e de fertilidade nâo sâo, ne-

oessàriajjiente, desejâveis para a hunanidade (VIII.2.5).

Huma tentativa de sfntese (IX), conclui-se nâo liaver,na 1:L

teratura, qualquer evidência aoeitâvel de efeito significativo dosaiL

tos nfveis de radioatividade natural sobre a proporçSo sexual ao

nasciiœnto e sobre a oeorrêneia de anomalias congânitas. 0 présente

trabalho, além de confinnar êsses resultados negativos, estende a li£

ta para numéro de gestaçoes, natimortos, filhos nascidos vivos, mor-

talidade pos-infantil, esterilidade e infertilidade do casai, além

de carga genética revelada pelo endocruzamento como abôrtos, natimor
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tos, mortalidade pré-natal, e anormalidades em geral.

Huma tentativa de conclusao (IX), os resultados obtidos sâo

oonsiderados, em parte, "inconelusivos" (no sentido de que nao levam

a unia soluçâo olara e definitiva), aes, muito mais que isso, sâo con

siderados "provocatives" de novas analises e novas investigacoes,por

serem sugeitivos da possibilidade de serem detectados os efeitos da

radioatividade natural. Volta-se a discutir novamente a Mpoteso de

trabalho apresentada (I£.l), insistindo-se em sua natureza de sim -

pies hipotese a ser testacia, sendo feitas tôdas as ressalvas devi -

das, principalniente em relaçâo à mortalidade infantil, que, coso se

sabe, ê altaœnte dependente de fatôres ambientais.

Finalmente, nuaa anâlise das perspectivas (IX.2), justifi-

ca~se a falta de uma disoussâo de ordem teorica geral, por ser consi^

derada como de simples intéresse acadêmico, dando-se as razoes para

tal ponto de vista. Conclui-se o trabalho com indicaçâo das oportuni

dades que se abrem para os estudos sobre os efeitos dos altos nxveis

de radioatiyidade natural. 0 trabalno é concluido, nas o assunto nâo

é encerrado, Maito pelo contrario, abrem-se amplas e importantes pers

pectivas para novas anâlises e novas investigaçôes. 0 tema continua

em aberto.
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XI - GMTERAL SUME&HY

A generally well accepted as well established principle in

Hadiogenetics is that any radiation dose is potentially mutagenic

and, therefore, potentially detrimental. In these conditions, it is

admitted that the mutation rates should Tac, theoretically, greater in

areas with relatively high levels of natural radioactivity than in

the so considered normal areas. The practical demonstration of this

effect, nevertheless, manifests a very complex problem. Considering

its importance, however, all efforts must "oe accomplislied in order to

understand it in the best possible way. As a trial in this particular,

we achieved a genotio-epidemiological, retrospective study in popu -

lations that inhabit a large area in the State of Espirito Santo(and

a little part of the State of Eio de Janeiro), Brazil, composed by

radioactive and control localities (Chapter II).

In a certain form, this study is uniqjie. Having no specific

comparison, it is a general view of the researches that have been

accomplished, especially in human populations, in areas considered as

radioactive (Ch. III). This review, although concise, is relatively

oomplete and includes studies in uranium mines, cancer, leukaemia,

congenital malformations, mortality, etc.

One of the most difficult points of a project as this one

consists exactly of the way the data are collected,because,of course,

spurious results may be reached. The methodology used is not only pro,

sontod in detail, but, the most important, is largelydiscussGd(Ch.

IV).

As ctnalysed by a Scientific Conmdtteo of tlio United Nations,

rr
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some principal points of the problem aro discussed, duo to its impor

tanco in the study of the offspring of irradiated porsons(Ch. V ) . It

was included in this analysis the cumulative dose,collection of in -

formation, control populations, inbreeding levels, and other infor -

mations about the studied population.

Such data are presented in two different chapters. In chap_

ter VI the effect of inbreeding is analysed through an exponential

model, the genetic load being correlated with ethnic sroup and natu-

ral radioactivity, with sample divided into two parts (in one only

families with Brazilian ancestrals included). In chapter VII, sample

also divided into two parts, results concerning the multiple regres-

sion analysis of mortality and morbidity are presented.

The discussion of the results (Ch. VIII) is somewhat broad,

because of the own nature of the study. Ho significative effect of

paternal or maternal inbreeding in a series of dependent variables

(mortality and morbidity included )was demonstrated. Regarding the in-

breeding of the zygote, a significative effect in the infantile mor-

tality(vill.l.2.4) and in anomalies (VIII.1.2.5) is demonstrated.Ge-

netic load acting as anomalies probably behaves according to the muta

tional model, but nothing may be affirmed about the load manifested

as infantile mortality (VIII.1.3).

A critical analysis on the results from literature about

the effect of natural radioactivity is presented in a comparative view

(VIII.2.1). In our data no really clear effect of natural radioacti

vity is demonstrated, as measured by the genetic load (VIII.2.2).How

ever, results are apparently consistent with the possibility that,

for stillbirths, genetic load is lighter in the irradiated class

(VIII.2.2.2). Data are inconclusive about the nature (mutational or

segregational) of the genetic load related to natural radioactivity

(VIII.2.2.3).

The "direct" analysis of the affect of natural radioacti
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vity is discussed (as it should "be) only in -the cases where statis-

tical significanoy was found (ViII.2,3), although a reference to sex

ratio and an explanation to the absence of significative effect are

presented (VIII.2.3.1). In order to explain the results, in a certain

way controversial, about abortion (VIII.2.3.2) and infantile morta -

lity (VIII.2.3.3) a working hypothesis is suggested (VIII.2.4). It

admits, as possible, a positive effect of natural radioactivity in

the occurence of abortions and a negative effect in infantile morta-

lity (VIII.2.4). Therefore, the lower infantile mortality in radio-

active areas could be a consequence of the higher rate of abortions.

A reference is made of the evaluation of our load of muta

tions in terms of human values (and not only of the biological ones),

showing that high rates of survival and fertility are not, necessa-

rily, desirable to the humanity (VIII.2.5).

In an attempt of synthesis (IX), it is concluded there is in

the literature no accetable evidence of significative effect of the

high levels of natural radioactivity on sex ratio at birth and con -

genital anomalies. Thi3 paper, besides confirming these negative re-

sults, extends the list to number of pregnancies, stillbirths, child_

ren born alive,post-infantile mortality, sterility and infertility

of the couple, besides the genetic load disclosed by inbreeding, as

abortions, stillbirths, pre-natal mortality and abnormalities in ge-

neral.

As a conclusion (IX)» *ne results obtained are considered

partly "inconclusive" (in the sense they do not represent a clear and

definite solution), but, more than this, they are considered as "pro,

vocative" of new analysis and new investigations, because they suggest

the possibility to detect the effects of natural radioactivity even in

huoan populations. The working hypothesis is again discussed (IX.

1), and its nature as a simples hypothesis to be tested is insisted;

all the necessary restrictions reminded, specially about . infantile
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mortality, which is largely dependent on environmental factors, as

known.

At last, in an analysis of perspectives (IZ.2), the lack

of a gonoral and theoretical discussion is justified, for "being con-

sidered of only academical interest, its reasons "being given. The pa

per is concluded lay indicating the opportunities for studies about

the effects of high levels of natural radioactivity. Paper is con -

eluded, 'out subject not. On the contrary, wide and important pers-

pectives are open to new analysis and investigations. The matter re_

mins open.
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XIII. F I a U H A S

Nota - Considerando-se o custo das figuras e

ainda o fato de algumas delas nao se-

rem essenciais para a compreensao do

trabalho, foram suprftnidas as Pigs.

2/I3, sendo mantidas apenas as Pigs. 1

e 14, por serem indispensaveis.
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Textos das Figuras suprimidas

Figs. 2/5 - Coleta de dados an algumas si-
tuaçoes especiais.

Pig. 2 - Entrevistando fora da casa,
por falta de acomodaçâo inter
na. ~"

Pig. 3 - Subindo o morro, para visitar
algumas residências afastadas.

Pigs.4/5 - Atravessando um braço de maj;
para entrevistar uma pequena
Vila isolada.

Pig. 6 - Visâo parcial de reuniao na Punda
çao Serviço Especial de Saude Pii~
blica (Diretoria Regional do Espjf
rito Santo, em Vitoria).

Pig. 7 - CoiificaçSo dos dados no Centro de
Computaçao Eletrônica daEscolaPo
litécnica da Universidade de Saô"
Paulo.

Pigs.8/13 - DocumentaçSo fotografica de a^
gumas das anomalias estudadas. "~



FIGURA. 1 . MAPA DO BSTADO DO BSPÏRITO SAÎITO, COM I N -

DICAÇÏO DAS LOCALIDADBS ESTTJDJJDAS.

m.PEr.mn
e/P.RA DO ITAPEM/JÎJK

KAEATATLES

fîOESA



FIGURA 14
DISTRIB0IÇXO DOS ufvEIS MÊDIOS DE BADIOATIVIDADE HATUHA1

(MICHO-RCOSNIGEN/HOEA) NAS 1OCALIDAEES ESTUDADAS (*)

UBAZPE

BASRA DO ITAPEMIBIM

I!CABAPOAMAy35

BQENA

18 îmOVA VEHÉCIA
17/AMBEDO OHAVES

ICOHEi!i

lSrf'S&O MATEUS, NOVA AUÎEIDA, RIO ITOVO DO SUL
ÎO Î̂TAPEMIRIM, VITORIA

8/ARACHUZ
TrCONCEIÇAO DA BAHEA

A se ta indica o c i v e l geralmente considerado como normal.
(*) Estimativas baseadas em dados obtidos por Roser. Chilien

e colaboradorea (ver Bibl iograf ia; e corn. p e s s . ) .


