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INTRODUÇÃO

No relatório DIN-03, de setembro de 82, fizemos o le-
vantamento bibliográfico de trabalhos realizados sobre arroz» bata-
ta, café, cebola, feijão, milho, morango, trigo e farinha de trigo
irradiados, com as respectivas doses nominais (médias), de acordo
com as pesquisas de âmbitos nacional e internacional (1).

Nunca ê demais lembrar-se que, no ano de I960, o Comi
ti integrado por especialistas da Organização para a Agricultura e
Alimentação das Nações Unidas (FAO), Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (IAEA) e Organização Mundial de Saúde (WHO), formulou a
recomendação geral áobre aceitação de alimentos irradiados com até
a dose média de 10 kGy (1 krad), sem qualquer perigo tóxicológico.
Conseqüentemente, diante desta evidência os testes de toxicidade de
alimentos tratados não mais serão necessários, desde que aquela do-
se não seja ultrapassada (3).

Atualmente, existem mais 40 tipos de alimentos e gru-
pos de alimentos irradiados aprovados para consumo humano em 24 pa£
ses.

vários tipcs de alimentos vêm sendo processados a ní-
vel comerei/ ia Bélgica, Hungria, Holanda, Africa do Sul e no Ja-
pão.

Uma reunião constituída por consultores da FAO/IAEA ,
foi levad A efeito na Agência Internacional de Energia Atômica de
27 de sett £>ro a 01 de outubro de 1982, para tratar de assuntos re-
lacionados com teste de mercado, venda e aceitação por consumidores
de aliment; irradiado.

Os participantes da reunião foram selecionados dentre
aqueles que possuem experiência direta em comércio de alimentos,
presentantes de consumidores, industriais que operam irradiadores
comerciais e alguns especialistas em irradiação de alimentos.



A reunião teve por objetivo a preparação de um documen
to que pudesse servir de base para orientação nos Estados Membros,
especialmente nos países em desenvolvimento, tendo em vista a aceita
ção no mercado por parte de consumidores de alimentos irradiados (2).

Os documentos de referência apresentados na reunião fo
ram os seguintes:

1. Importância de pesquisa de mercado para aplicação pra-
tica de irradiação de alimentos;

2. Estratégias em mercado de novo produto alimentício;

3. Experiência em comércio de alimento irradiado na Afri-
ca do Sul;

4. Campanha a favor da venda de alimento irradiado na Ho-
landa;

5. Planos para comercialização de alimentos irradiados na
Hungria;

6. Reações antecipadas de consumidores a alimentos irra -
diados;

7. Levantamento de atitudes de consumidores em relação S
irradiação de alimentos, na Holanda (2).

Em adição ao relatório DIN-03 de setembro de 1932 e pa
ra atender ao que estabelecem os Artigos 59 e 69, do Decreto n9 72.
718, de 29 de agosto de 1973 (4), realizamos o segundo levantamento
de mais 3 tipos de alimento que podem ser irradiados e suas respecti
vas doses nominais (médias).
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IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS

(5) (6)

SEGUNDA RELAÇÃO DE ALIMENTOS QUE PODEM SER IRRADIADOS E RESPECTIVAS DOSES
NOMINAIS (MÉDIAS)

Produto
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peciarias e
r.diaentos

ixe

Objetivo^da
Irradiação

a. Reduzir o número
de germes da de-

terioração.

b. Feduzir o número
de microorganis-

mos patogênicos.

a. Controlar infes-
tação de insetos

b. Reduzir a carga
microbiana

c. Reduzir o número
de germes patogê

nicos.
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tação de insetos
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A V E S

(Gallus dcroesticus)

1. Especificações Técnicas

1.1 - Finalidade da Irradiação

a) prolongar o tempo de armazenamento;
b) eliminar microorganismos patogênicos de aves eviscera

das e estocadas abaixo de 10°C.

1.2 - Dados da Irradiação

- faixa de dose: para a) de 2 a 7 kGy (200 a 700 krad)pa
ra reduzir deterioração microbiana;

para b) de 5 a 7 kGy (500 a 700 krad)pa
ra reduzir o número de microorganismos
patogênicos;

1.3 - Tipo de Radiação

- raios garoa de cobalto 60 ou Césio 137; ou raios de ele
tron com uma energia de radiação tté 10 MeV.

2. Aspectos Microbiológicos

Os problemas conhecidos de importância para a saúde pú
blica são:

a) perigo causado pela presença de Salmonella;

b) pequeno risco proveniente de Clostrídium-mesófilo, e%
pecialmente Cl. perfringens.

Os efeitos registrados de irradiação com doses na faixa
de 2 a 5 kGy (200-500 krad) são para:

a) reduzir o número de Salmonella por um fator de 10 a

107,

b) reduzir o número de Clostrídium por um fator de 10 a

IO2,
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c) reduzir, em igualdade de condições com a Salmonella, e
número de outros germes patogênicos, tais como,Shigella,
Staphylococcus, se presentes;

d) eliminar quase a totalidade de Pseudomona que é sensí-
vel ã irradiação;

e) reduzir o número de Achromobacter;

f) reduzir, provavelmente. Streptococcus fecais a um. pe
queno número de sobreviventes. (9, 15, 7, 5, 13 e 11).

Com carne de frango ou galinha não congelada mas estocada
no frio, a flora que desenvolve é predominantemente de Pseudomona
(doses mais baixas, mais baixa temperatura de estocagem) ou Achro-
mobacter (doses mais altas, mais alta temperature de estocagem).

Estes germes são considerados idênticos aqueles que con£
tituem a flora de deterioração, daí nenhum problema especial pare
ce digno de atenção. 0 grupo Achromobacter inclui alguns organis,
mos chamados MoraxelIa que são suspeitos de propriedades patogêni-
cas; eles diferem das espécies, reconhecidamente patogênicas, de
Moraxella, e que são encontradas em considerável número de aves
normais.

Com relação aos perigos de intoxicação com carne de fran
go e galinha, convém assinalar o seguinte:

a) um produto tratado deve ser livre de Salmonella. Contu.
do é necessário o uso de temperaturas que previnam a
sua multiplicação, isto ê, 5o a 6°C devem ser sufieien
tes (8 e 10);

b) temperaturas de estocagem abaixo de 1Q°C são suficien-
tes para proteger contra sobrevivência de esporos de

v Clostrídio mesófilo.

Não há, portanto, qualquer razão forte, coro relação ã saú
de pública, para exigir estocagem em temperaturas abaixo de 10°C(8).

Temperaturas mais baixas são interessantes para prolongar
a vida-de-prateleira.



3. Aspectos de Nutrição

Pesquisas levadas a efeito no tocante â composição e ao va
lor nutritivo de carne de frango e galinha irradiadas com 3 ou 6 kGy
(300 ou 600 krad), os únicos efeitos notados foram elevados valores
de perõxido da gordura (4).

Com referência âs perdas de tiamina ém carne de aves esto
cada a O.C., por um dia, notaram-se 34%, 17% e 34% de perda depois
de sujeita âs doses de 1,5 2,5 ou 4 kGy (150, 250 e 400 krad), em
relação aos controles.

Trinta e cinco dias de estocagem depois de irradiada cem
as doses de 2,5 ou 4 kGy (250 ou 400 krad), houve uma perda adido*
nal de 52% ou 51% de tiamina em relação aos valores de um dia» com
a mesma dose.

Com a temperatura de - 18°C de armazenagem, as perdas ini
ciais de tiamina foram de 9%, 12% e 22%, com as doses de 1,5 2,5 e
4 kGy (150, 250 e 400 krad), em relação aos controles.

Depois de três meses de armazenagem, verificou-se que hou
ve 7%, 27%, 17% e 6% de perda de tiamina, cujas doses de radiação
foram 0, 1,5 2,5 ou 4 kGy (0, 150, 250, ou 400 krad). As perdas
de tiamina em carne de frango e galinha, parecem ser, portanto, una
função da dose de radiação, tempo de estocagem e temperatura de es,
tocagem (14) .

4. Aspectos Toxicolõgicos

4.1 - Estudos a Curto-Prazo

Grupos de ratos albinos, provenientes de uma colônia de
animais representados pela geração F3 b de um estudo de reprodução
com carne de aves irradiada, foram alimentados por 90 dias, com die.
ta estoque ou com dieta incorporada com 35% de carne de aves (seca-
das ao ar) irradiada com 0,3 ou 6 kGy (0, 300 ou 600 krad). Os se
guintes órgãos foram examinados histologicamente: pulmão, glândulas
•alivares, traquéia, epidídimo, útero, bexiga, aorta, esôfago,int«£
tino grosso, coração, rins, fígado, baço, encéfalo, testículos, ova
rios, timo, tirõide, supra-renais, pancreas, nódulos linfáticos e
medula óssea. Não houve ocorrência de n.orte, nem anormalidade de
comportamento foi notada. A média dos pesos corporais dos grupos -



teste excedeu a dos controles. O consumo de alimento dos grupos-te§
te foi maior que dos grupos que se alimentaram com a carne nio irra-
diada e ração estoque.

Nenhuma mudança significante ocorreu nos parâmetros hemato
lógicos ou soro sangüíneo* nem nos resultados da urinálise. Não hou
ve, também, qualquer variação significante nos pesos dos órgãos, nem
nos achados ligados à patologia macroscópica, nem microscópica (3).

Grupos de cães da raça beagle foram alimentados durante um
ano com ração estoque, e ração contendo 35% de carne de aves não ir-*
radiada e irradiada (peso seco) com 3 e 6 kGy (300 e 600 krad).

Não houve morte, nem comportamento anormal. Todos os cães
ganharam peso, sem diferenças distintas entre os grupos experimen -
tais.

O consumo de alimento foi comparável para todos os grupos .
Pesquisas hematológicas mostraram resultados compreensíveis em rela
ção aos grupos controle e teste, bem como os valores bioquímicos.

A urinálise foi normal. Os testes de função hepática e re
nal se situaram dentro da normalidade. Os pesos absolutos e relati-
vos de órgãos não mostraram grandes diferenças entre os grupos, nem
lesões nos exames microscópico e macroscópico dos mesmos (16).

4.2 - Estudos a Longo-Prazo

Grupos de camundongos foram mantidos por 80 semanas em die
ta contendo ração estoque, carne das aves não irradiada e irradiada
e depois cozida, na percentagem de 50%. A dose de radiação emprega-
da foi de 7 kGy (700 krad). Foi criado, também, um grupo que se ali
mentou com uma dieta, contendo 0,03% de 2-acetamidofluorene, que é
um carcinoginese conhecido.

Não houve diferença significante na incidência de tumores
entre camundongos do grupo-teste e do grupo-controle. Mas, os caroun
dongos que ingeriram o carcinogênese mostraram alta incidência de car
cinoma na bexiga (12).

Grupos de ratos foram mantidos por dois anos em dieta comer
dal, dieta contendo 35% (peso seco) de carne cozida das aves não i£
radiada e irradiada com 3 kGy (300 krad) ou 6 kGy (600 krad).



Crescimento, consumo de alimento, exames he*atológicos,
química do sangue, e análise de urina, bem como exames patológicos
indicaram que as carnes de aves irradiadas nao induzira» aparecimen
to de neoplasma ou qualquer efeito deletério (3).

4.2.1 - Estudos de Reprodução

Grupos de ratos foram mantidos com ração estoque e con 35%
de carne de aves (peso seco) não irradiada e irradiada com 3 e 6 kGy
(300 e 600 krad). Esses animais, assim tratados, produziram as cera
ções Fl a e Fl b. A geração Plb foi usada para produzir a F2a e a F2b.
Os estudos de reprodução tiveram prosseguimento, e a F2b foi usada
para originar a F3a e a F3b. Todas as gerações foram examinadas •
nenhuma delas apresentou qualquer anormalidade na aparência ou nocon
portamento.

A mortalidade foi muito baixa em todas as gerações. Geral
mente, os ratos pertencentes aos grupos-teste tiveram mais aumento
de peso do que àqueles submetidos â dieta estoque (controle).

A fertilidade nio foi diferente nos vários grupos, nem hou
ve qualquer efeito nos parâmetros relacionados com os recém-nascidos.
Os quocientes de reabsorção f oraan comparáveis em todos os grupos (2).

4.2.2 - Observações no Homem

Uma série controlada de estudos com homens voluntários foi
realizada por um período de 15 dias. Cada voluntário recebera, tam
bem, durante o mesmo período, uma dieta-controle, de maneira que c£
da pessoa serviu como seu próprio controle.

Exames clínicos foram levados a efeito em cada voluntário ,
antes, durante e depois do período de alimentação.

As dietas que forneceram, aproximadamente, 80% das calorias
foram provenientes de alimentos irradiados. A carne das aves foi ir
radiada coro 25 kGy (2500 krad) e 40 kGy (4000 krad) e subscqflentemen
te, estocada, aproximadamente, por 3 meses.

Não houve qualquer evidência de anormalidade clínica que pj|
desse ser relacionada ã ingestão do alimento irradiado (1).
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PEIXE E PRODUTOS DE PEIXE

1. Especificações Técnicas

1.1 - Finalidade Tecnológica da Irradiação:

a) controlar infestação por insetos em peixe seco durante
a estocagem e exposição ã venda;

b) reduzir a carga macroblana em peixe empacotado ou não
empacotado e em produtos de peixe;

c) reduzir o número de certos microorganismos patogênicos
em peixe empacotado e não empacotado e em produtos de
peixe.

1.2 - Dados da Irradiação

- Doses médias

para a) até 1 kGy (100 krad);
para b e c) até 2,2 kGy (220 krad).

1.3 - Tioo de Radiação

- Raios garoa de cobalto 60 ou Césio 137, ou raios de ele
trons, com até 10 MeV de energia de radiação.

1.4 - Exigência Ligada â Temperatura

Durante a irradiação e estocagem o peixe e produtos de
peixe referidos ãs letras (b) e (c) devem ser mantidos à temperatu
ra de 3°C. ' ~

2. Aspectos Microbiológicos

São poucos os microorganismos contaminantes inerentes ao
peixe associados com o meio de onde ele é capturado. A contamina-
ção apôs a captura, contudo, se inicia com equipamento em terra c
continua com -manuseio humano em sistemas de transporte, estocagem
e posterior transporte para operações de venda.



A contaminação por saprofitas nestas operações ê predominantemente
psicotrôfica, por causa de água fria e presença de gelo durante a
estocagem.

Durante a estocagera normal, as temperaturas de 0
a 3°C, o crescimento microbiano se evidencia lentamente* mas orga-
nismos de interesse da saúde pública oriundos de peixe, camarão, ou
da pessoa humana desaparecem.

A irradiação é particularmente eficiente na des -
truição de organismos psicotráficos associados com a deterioração
de peixe, portanto, uma dose de, aproximadamente 2 HGy (200 Krad),
aumenta o tempo de estocagem. Se estes alimentos forem contamina-
dos com organismos de significação de saúde pública, devido â polu
içao ambiental, esta dose eliminaria o Vibrio parahaemolyticus (44)
que ê sensível ã radiação e reduziria grandemente a freqüência de
ocorrência de Salmonella e Staphylococcus aureus (44).

Mor^xella-Acinetobacter i uma espécie de germes
de flora sobrevivente de peixe irradiado (13). Amostras desta es-*
pécie não são rádio-resistentes (47).

Formas vegetativas de Clostridium tipo E seriam
também eliminadas com uma dose aproximada de 2 kGy (200 Krad), en-
quanto que, o número de esporos ficaria reduzido por um fator de
10-100.

Tem se estudado muito sobre surgimento de perigo
em conseqüência do Cl. botulinum tipo E que posteriormente, poderia
em circunstâncias particulares desenvolver sem a normal presença
da prévia deterioração. Estas circunstâncias particulares são: a)
o uso de radiação com doses entre cerca de 3 e 20 kGy, (300 e 2000
Krad} suficientes para eliminarem completamente a flora normal da
deterioração, mas não suficientes para eliminarem esporos de Cl. bo
tulinumtipo E (12); b) estocagem em temperaturas acima de 5°C (20
e 62). Recomenda-se irradiar peixe com doses abaixo de 3 ícGy (300
Krad) e estocado em temperaturas abaixo de 3°C.



À luz do conhecimento atual, irradiação de peixe
com doses baixas e intermediárias associadas coro estocagem nas tem-
peraturas de 0 - 3°C apresenta maior efeito benéfico em potencial
para a preservação e também melhoramento de proteção quanto â saúde
publica (44).

Nunca é demais manter atenção ao perigo que Cl. bo
tulinumtipo E pode representar em relação a peixe e marisco. A ní-
veis normais de contaminação (1 esporo/g) nenhum crescimento ou pro
dução de toxina ocorre em peixe mantido li/ou abaixo de 3°C. Mesmo
produtos de pescados (salgados) convencionalmente processados repre
sentam pequeno risco botulínico. Somente a níveis altos de conter!
nação (10 /g) a irradiação favorecerá a produção de toxina antes de
ocorrerem mudanças organoléticas desfavoráveis.

Peixe capturadoe logo em seguida processado por ir-
radiação isto e, 1-2 kGy (100-200 krad) e estocado adequadamente não
oferece maiores perigos do que quando salgado.

Estocagem a 10°C de peixe irradiado com 1 a 2,5 kGy
(100 a 250 krad) faria aumentar o perigo ligado ã toxina.

Em pesquisas realizadas, usando peixe salgado e ir
2 6 ~*

radiado com 3 kGy (300 krad) inoculado com 10 -10 de esporos/g, e

estocado às temperaturas de 10 e 20°C, até 30 dias, foi constatada a
deterioração antes de produção de toxina de Cl botulinom tipo B(67).

Peixe oriundo da Indonésia (contaminado normalmen-
te com 2,7-3% de Cl botulinum e V. parahaemolyticus) pode ser mantido
por 6 semanas â temperatura ambiente se irradiado com 3 kGy (300
krad) ou preservado com 10% de sal. Manter-se-á por 4 semanas se
irradiado com 2 kGy (200 krad) e preservado com 5% de sal, A eliiid
nação de V. parahaemolyticus se observa com 1 kGy (1000 krad) (66),

Estudos realizados com camarão europeu descascado
mostraram que a dose de 1 kGy (100 krad) prolonga o tempo de conser
vaçao, se mantido à temperatura de 2°C.



Acinetobacter foi a flora predominante» depois de 3 semanas de esto

cagem, em amostras irradiadas. Outros estudos mostraram redução na

contagem total de bactérias com uma dose de radiação de 1 kGy (100

krad), com particular eficácia contra estafilococos, enterococos e

enterobacteriaceas. Camarão tropical indiano, descascado e irradia

do com 2,5 kGy (250 krad) apresentou uma flora da deterioração, con

sistindo essencialmente de Bacillus (13). Camarão e carne de caran

gueijo irradiados com 2 kGy (200 krad) e mantidos nas temperaturas

de 0° a 5°C tiveram o 1

para 3-6 semanas (17) .
de 0° a 5°C tiveram o tempo de conservação aumentado de 1-4 semanas

3. Aspectos de Nutrição

3.1 - Vitaminas: Verificam-se algumas mudanças em vitaminas so-

lúveis em água, quando o peixe é irradiado, particularmente, a ní-

veis de esterilização, mas estas mudanças são aproximadamente iguais

àquelas verificadas como resultado de cozimento. Níveis de perdas

de tiamina foram iguais para salmão, truta de lago, halibut e atum,

variando de 24% para 2 kGy (200 krad) de 94% para 40 kGy (4000 krad).

Filés de bacalhau pequeno irradiado com 27,9 kGy (2790 krad) perde-

ram 70% da tiand na. Pequena perda se verificou.em relação ã ribo-

flavina.

Filés de bacalhau pequeno irradiado com 25 kGy

(2500 krad), 2,5 kGy (250 krad) e 1,5 kGy (150 krad) , foram compara

dos com efeitos de estocagem no gelo e congelados, com respeito &

ti ami na, niacina, piridoxina, ao ácido pantotênico e â vitamina BI 2.

Dose' de radiação com 25 kGy (2500 krad) causou leves perdas de ribo

flavina, tiamina e vitamina B12 (65). Entre as vitaminas solúveis

em ãgiia, as mais sensíveis ã radiação: .tiamina, piridoxina e ácido

pantotênico,mas nas doses de pasteurização coro exceção da tiamina, as

mudanças não são significantes (7). Ácido ascõrbico também é sensjÇ

vel ã radiação.

As vitaminas lipo-solúveis como E e K são particu-

larmente suscetíveis â destruição por radiação, porém suplementação

áe dietas pode, facilmente, prevenir deficiência das vitaminas (57),



Os elementos nutrientes de bacalhau preparado de
acordo com especificações do Exército Americano e irradiado com as
doses de 27,9 kGy (2790 krad) e 55,8 kGy (5580 krad) não foram afe-
tados com relação aos macronutrientes.

O conteúdo de vitaminasde bacalhau pequeno não ir-
radiado e irradiado com 27,9 kGy (2790 krad) é 55,8 kGy (5580 krad)
teve como conseqüência a destruição de aproximadamente 70% da tiani
na e uma significante redução de niacina.

O conteúdo de riboflavina permaneceu no mesmo ní-
vel (76).

O efeito de irradiação de 6 kGy (600 krad) e a cog
binação com o calor (cosimento) foi verificado com relação ao ácido
nicotlnico, ã riboflavina e tiamina em filés de bacalhau. A irra-
diação não afetou o ácido nicotínico e uma perda de 4% devido ao ca
lor não se acentuou.

A redução de riboflavina foi de 6% pela radiação ,
10% pelo cozimento e 16% pelo tratamento combinado (calor e irradia
ção).

As perdas de tiamina foram de 47% pela radiação ,
10% pelo cozimento e 54% pelo tratamento combinado (33).

Uma análise aproximada de bacalhau irradiado com a
dose de 40 kGy (4000 krad) não revelou apreciáveis mudanças quanto
ã umidade, cinza, ao nitrogênio, a proteina, gordura, ao carbohidra
to ou ao valor calórico. A maior parte do conteúdo de tiamina foi
destruída pela irradiação (6) .

Há mister, contudo, levar em conta que os trabalho)
mencionados foram realizados em temperatura ambiente e, freqüente -
mente, sem exclusão do ar. Portanto, tais trabalhos que causam m
destruição de.nutrientes não são necessariamente comparáveis coro a-
queles obtidos pelos modernos processos do "Natick" de radapertiza-
ção.



Em estudos mais recentes, bacalhau fresco foi
transformado a filé, moldo e empacotado em sacos plásticos. As a
mostras então, foram irradiadas com 0,1,3,6,10,25 e 45 kGy (0,100,
300,600,1000,2560 e 4500 krad). As amostras tratadas e não trata-
das foram destratadas e estocadas a 22°C. Tiamina, piriâoxina e
niacina sofreram pouca influência das doses de radiação até 3 kGy
(300 krad); acima de 3 kGy houve considerável destruição âe tiarai-
na (12%) e piridoxina. Niacina e o-tocoferol não foram afet.das
por 45 kGy (4500 krad) (71). Quando mackerel (peixe originário da
índia) foi irradiado com 1-45 kGy (100*4500 krad), a niacina perma
neceu estável mesmo na mais alta dose de radiação, mas a dose âe

3 kGy (300 krad) induziu perdas de 15% e 26% para tiamina e piriâo-
xina, respectivamente. Na mais alta dose, a tiamina foi mais sen-
sível do que a piriâoxina e ficou reduzida a 15% âe seu valor ori-
ginal (71) .

3.2 - Proteína: Testes de alimentação subaguda e crônica, com
animais de laboratório e estudos realizados coro voluntários huroa -
nos referentes ao consumo âe produtos âe peixe irradiado con 27,9
e 55,8 kGy (2790 e 5580 krad) mostraram que utilização de proteína
destes produtos irradiados foi comparável com os controles não-ir-
radíados (65). Os efeitos de 1,5 e 2,5 kGy (ISO e 250 krad) sobre
o conteúdo de aminoáeidesde filés de bacalhau pequeno foram estuda
dos e comparados coro mudanças que resultam âe estocagem âe filés /
frescos no gelo por 10 dias e filés congelados (-20°C) por 12 me-
ses.

Os resultados não indicaram qualquer efeito no to
tal de ami noáeidos das amostras que estiveram estocadas no gelo ou
congeladas e das submetidas ã irradiação e subseqüente conservação
no gelo por um período de 30 dias (7).

Qualidade de proteína de bacalhau e solho (floun-
der) foi avaliada em outros estudos através do PER, con ratos. Os
valores do PER de bacalhau e solho irradiados com as doses âe 2,3,
4 • 6 kGy (200,300,400 e 6000 krad) foram semelhantes ao das amos-
tras não irradiadas (58).
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O conteúdo de nutrientes de bacalhau preparado de acordo com espec£
ficações do Exército dos Estados Unidos e irradiados con as doses
de 27,9 e 55,8 kGy (2790 e 5580 krad) não foi afetado con relação
aos nacronut ri entes. Nenhuma diferença consistente se notou no con
teúdo de aminoãcidos (8). Em estudos posteriores com bacalhau fres
co do Báltico verificou-se que não houve mudanças nas relações de
aminoãcidos na proteína, quando irradiado com 3 a 100 kGy (300 a
1000 krad) (30).

Estudos realizados in vivo para determinar a diges
tibilidade, o valor biológico e a utilização liquida da proteína de
bacalhau irradiado com 1,2,3 e 45 kGy (100,200,300 e 4500 krad) não
demonstraram qualquer degradação nos aminoãcidos, com exceção de
cisteina, cuja redução de 40% foi notada na dose de 1 kGy (lOOkrad).
Nenhuma relação linear foi observada entre a dose de radiação e a
degradação da cisteina.

O efeito de irradiação gama em peixe de água doce
resultou na inativação parcial de tiaminase (42).

A estabilidade de tripotofano ã irradiação (o ami-
noãcido limitante em camarão) foi medido depois de estocado sob vá-
rias temperaturas e umidade depois de irradiação nas doses de 2-45
kGy (200-4500 krad). Perdas de triptofano foram menores sob todas
as condições (1).

3.3 - Lipídios

Experiências levadas a efeito através de teste de
alimentação utilizando uma mistura de 35% de atum (peixe gorduroso)
e 35% de milho ambos irradiados com 28 ou 56 kGy (2800 ou 56Q0kra<3),
não evidenciaram qualquer alteração dos lipídios no ponto, de vista
nutricional ou aparecimento de substâncias tóxicas em conseqüência
da irradiação (51).

Lipídios extraídos de peixe salgado, seco e irra -
diado com 2,4,6 e 8 kGy (290,400,600 • 800 krad) não apresentaram a-
tividade icutagênica em Salmonella (60).



4. Aspectos Toxicolõgicos

4.1 - Testes de Alimentação a Curto-Prazo

Nestes estudos foram empregados camundongos, ratos
e cães.

Com camundongos, as dietas utilizadas foram ague -
las em que entraram bacalhau e peixe-vermelho (redfish) irradiacos
com 1,75 kGy (175 krad) e cozidos, entrando na proporção de 451 dl
dieta e carpa que foi irradiada com 2,5 kGy (250 krad) e cozida e
entrou na proporção de 20% da dieta.

Os parâmetros examinados nestes estudos foram oi
seguintes: crescimento corporal, peso corporal, comportamento clí-
nico, hematologia, química de sangue, exame macroscópico, peso rela
tivo e exame microscópico dos órgãos. Os resultados foram compará-
veis entre os grupos teste e controle. Houve um aumento de inciòên
cia de vacuolação centrilobular de hepatocitos em conseqüência de
ac'unulo de gordura, porém, sem evidência de necrose, era virtude da
dieta contar com alta proporção de peixe.

Nenhuma evidência de toxicidade foi atribuída i

irradiação de peixe com 1,75 kGy (175 krad) (72 e 5).

Com referência aos estudos levados a efeito con /
crrpa irradiada, além dos parâmetros assinalados anteriormente, fo-
ram levados em consideração o consumo de alimentos e àqueles rela -
cionados com soro glutâmico oxaláeitico e soro glutâmico pirúvico j
transaminase. Nenhuma diferença foi registrada entre os grupos-tei
te e o controle (24). Com ratos as dietas distribuídas foram aque-
las em que entraram bacalhau, peixe-vermelho, solho, mackerel (in -
diano), truta e carapau. Estes peixes foram irradiados com l,75kGj
(175 krad) e 6 kGy (600 krad) para filés de bacalhau e entraram na
composição das dietas com 45% (peso úmido) 35% (mackerel, com 8-101
de umidade).



Os parâmetros verificados foram os seguintes: coa
portamento clínico» peso corporal, consumo de alimento» hematolosi*
química clínica, urinâlise» atividade funcional do figado e dos /
rins, peso de órgãos, mortalidade, exames macroscópico e microscopy
co de órgãos. Mudanças de comportamento não foram notadas nos ani-
mais. Nenhuma diferença no quadro hematológico ou química clínica»
exceto para o soro alcalino fosfatase que sofreu um aumento em re-
tos que pertenciam ã geração PI b, sem correspondente achados h.istc-
patológicos anormais no figado ou no intestino. Houve também variji
ções inconsistentes nos soro glutâmico oxalacético transaminase, so
ro glutaraico pirúvico transaroinase e na glicose no sangue» porém /
não associados com qualquer transtorno patológico de órgãos. Urini
lise» peso de órgãos, macro e bistopatologia não demonstraram qual-
quer adversidade relacionada com o tratamento, exceto o aumento ce
peso do baço nas fêmeas alimentadas com o peixe irradiado. Una vez
que tal observação não estava associada com qualquer anormalidade /
histológica ou hematolõgica, a mesma foi considerada de nenhuma si-
gnificação biológica (37).

O estudo foi repetido para constatar o elevado ní-
vel de fosfatase alcalina registrado no estudo anterior.

Não houve reprodução do achado anterior, assim sen
do» conclui-se que tal anormalidade foi de caráter fortuito. Ne-
nhum outro efeito adverso foi registrado que pudesse ser atribuído
ao tratamento do peixe por irradiação (11).

Outro estudo£ai realizado coro truta irradiada, usando
a dose de 1 JcGy (100 lera d). Nenhum resultado adverso foi registra-
do (64).

Dois outros testes de alimentação foram levados a

efeito com cães da raça beagle.

A primeira experiência, foram usados bacalhau •
peixe-vermelho em partes iguais irradiados com 1,75 kGy (175 fcrad),
•m cuja dieta entrou com 40%.



Depois de 9 meses, nenhuma diferença ligada ao tratamento foi nota-
da nos grupos, com relação ao comportamento» a mortalidade, hemato-
logia, aos estudos das funções de órgãos, ã urinalise, aftalmosco -
pia e ao exame físico. Os valores encontrados no exame químico do
sangue foram comparáveis; o colesterol no soro foi mais baixo de
que nos controles (38 e 39).

A segunda experiência, foi usado atum irradiado /
com 22,9 e 55,8 XGy (2290 e 5580 krad), exa cuja dieta entrou na per
centagem de 35%. Não houve nenhuma diferença nas curvas de cresci-*
mento entre os grupos de animais. Dados hematolõgicos foram compa-
ráveis para todos os grupos. Não se notr.rair taiobêm diferenças de
significação com relação ao número de concepção, número de produto»
e de desmanados entre os grupos. A histopatologia e a macro patolo
gia não demonstraram nenhum efeito adverso resultante da dieta com-
posta com atum irradiado ou não irradiado (45).

4.2 - Estudos a Longo-Prazo

Nestes testes de alimentação foram usados camundon
gos e ratos.

Os camundongos foram divididos em 3 grupos de 50
machos e 50 fêmeas cada um e alimentados com bacalhau e peixe-venae
lho em partes iguais, que foram irradiados com 0 e 1,75 kGy (175
krad) antes de serem cozidos. A mistura de peixes entrou na dieta
básica na percentage!» de 45% (peso úmido). O período de alimenta -
ção foi de 80 semanas.

Os parâmetros focalizados foram os seguintes: cog
sumo de alimento, peso corporal ganho, mortalidade, hematologia, /
química clínica e exame microscópico dos tecidos. Não houve qual-
quer diferença de comportamento entre os três grupos. A incidência
de mortalidade foi mais alta nos machos do que nas fêroear» e nos ani,
mais controles do que naqueles que consumiram peixe na dieta» Con-
cluiu-se que os efeitos observados sobre a mortalidade, peso corpo-
ral ganho e consumo de alimentos foram devidos â incorporação de a|,
ta proporção de peixe na dieta e de maneira alguma poderiam ser a-
tribuidos à irradiação do peixe.



Com referência à hematologia e à química clínica,
isoladas diferenças foram observadas entre os animais pertencentes
aos três grupos, mas sem que1quer significação, caindo desta mane^
ra na faixa normal da espécie animal usado no estudo.

Exames detalhados foram realizados em animais que
morreram ou que foram mortos no curso do estudo, bem como, àqueles
que sobreviveram até o termino do teste. Nenhuma alteração foi
observada nos pesos dos órgãos ou incidência de tumores. Exames /
microscópicos dos tecidos revelaram um insignificante aumento ôe
lesões, como por exemplo, ami1oidose do íleo, amiloidose glomeru -
lar, hemos ide rose do figado etc, dos caroundongos alimentados cost
dietas contendo peixe, comparados com os animais controles. As di,
ferenças foram mais pronunciadas nos machos do que nas fêmeas e fg
ram relacionados ã idade e um reflexo da melhor sobrevivência nos
grupos alimentados coro peixe.

Pode-se concluir que a despeito da alta concentra
ção de peixe nas dietas que resultou nos efeitos registrados sobre
crescimento e sobrevivência destes animais, nenhuma evidência de
toxicidade crônica como carci nogeni cidade resultou do 'tratamento /
dos peixes por irradiação (73).

Três grupos de ratos albinos pertencentes a Fl a »
da linhagem Charles River (50 machos e 50 fêmeas cada um) foram a-
limentados coro 45% de uma'mistura em partes iguais de bacalhau c
peixe-vermelho hão irradiados ou irradiados com 1,75 kGy (175 krad)
e ração normal por 2 anos. Foram os seguintes parâmetros observa*
dos: consumo de alimentos, peso corporal ganho, mortalidade, cos*
portamento, hematologia, urinálise e bioquímica clínica, peso de
órgãos e estudos microscópicos dos tecidos. O consumo de alimen -
tos foi comparável em todos os grupos e nenhuma mortalidade ou cog
portamento anormal foi relacionado ao tipo de tratamento/ Ganho
de peso corporal dos machos submetidos ã dieta teste foi mais bai-
xo do que àqueles pertencentes aos controles, mas as fêmeas alcan-
çaram os valores do controle depois de 5 semanas de tratamento. A
hematologia, urinãlise e bioquímica clínica não revelaram qualquer
anormalidade ligada ao tratamento, exceto elevados níveis de soro



•lcalino fosfatase entre os nachos submetidos à dieta irradiada, A*

feneas mostraram semelhante elevação observada nos machos, mas so-

mente nos primeiros 6 meses do estudo. Nenhuma anormalidade histo-

pa tolôgi ca se associou com os achados bioquímicos, nem os fenômenos

foram reproduzidos em outro estudo idêntico (11). Os pesos dos ôr-

gaos foram comparáveis e a histopatologia não revelou qualquer anor

malidade específica ligada ao tratamento, nem produção de tumor /

(40).

BAB/afst



4.3 - Estudos de Reprodução e de leratogenicidade

Nestes estudos, grupos de camundongos foram alinsn
tados com uma mistura em partes iguais de bacalhau e peixe-verase -
lho, não irradiados e irradiados com 1,75 kGy (175 krad), cuja pro
porção na dieta foi de 45%.

O desempenho da reprodução foi igual em todos os
grupos, em cada cruzamento, embora houvesse uma tendência psra
mais baixa média de peso nos produtos nascidos dos grupos alimenta
dos com peixes não irradiados e irradiados, que foi particularmen-
te obvio para a idade de 21 dias.

Grupos de 15 fêmeas de cada grupo da geração F2a
foram selecionadas para estudo de dominante letal.

Concluiu-se que o consumo de peixe irradiado não
afetou adversamente o processo de reprodução nos camundongos (73).

Quinze, dezesseis e dezoito ratas (Charles Rives)
foram alimentadas respectivamente com ração própria da espécie,com
ração contendo 45% de peixe (50% de bacalhau e 50% de peixe verme
lho) não irradiado e ração contendo 45% de peixe irradiado com 1,75
kGy (175 krad).

Nenhum efeito no peso corporal das ratas, consuno
de alimento ou no comportamento foi notado.

Todas as ratas não apresentavam anomalias macros-
cópicas no útero e cada grupo teve números iguais de corpora lutea,
de locais de implantação e fetos vivos. Não houve malformações ex
ternas nos fetos, nem diferença de peso corporal dos fetos em con
seqüência da ingestão de peixe irradiado. Também, não foi verífi
cada qualquer diferença de desenvolvimento interno e do esqueleto
entre os fetos pertencentes aos grupos-teste e controle (36)*



Três grupos de 15 ratos e 15 ratas foram alimenta
dos com ração própria da «specie (controle) e ração contendo 45%
de peixe (solho europeu) não irradiado e 45% de peixe irradiado
com 1,75 kGy (175 krad). Depois de 10 semanas, os animais foram
acasalados. 0 índice de fertilidade não foi afetado pelo tratamen
to, bem como a duração do período de gestação. O crescimento e so
>revivência dos produtos de tedos os grupos foram bons, embora o
crescimento dos produtos pertencentes ao grupo do peixe irradiado
não foi tão bom como dos dois outros grupos. A despeito disto,exa
me pós-morte dos produtos, guando atingiram 28 e 35 dias de idade
não revelou qualquer anormalidade.

Mo término do estudo, a geração Fo dos ratos foi
sacrificada e necropsiada. Nenhum sinal de toxicidade foi observa
do a luz da patologia macroscópica, No entanto, no grupo dos ânt,.
mais pertencentes ao peixe irradiado, os pesos relativos do fígado
foram mais baixos do que nos outros grupos. O efeito foi mais pro
nunciado nos machos. (10).

Grupos de 60 ratos e 60 ratas (Wistar) foram ali.
mentados com dietas que forneceram 15g/dia de uma mistura de pei.
xes de várias espécies não irradiados ou irradiados com 2 kGy (200
krad) .

Estes animais deram orígem a duas gerações. Estas
gerações também foram submetidas aos mesmos tipos de alimentação.
Nenhum efeito foi registrado nos parâmetros monitorados nestes es
tudos ou em uma experiência em separado de teratologia em que as
dietas experimentais forneceram 20g/dia de peixe não irradiado e
irradiado. Observações em cada geração incluiram aparência clini-
ca, comportamento, peso corporal, sobrevivência, freqüência e loca
lização de tumores espontâneos, hematologia no 49 - 89, 129 è 249
meses, colinesterase do fígado e do sangue, aminotransferase, dehi,
drogenase do fígado, histopatologia do fígado, dos rins, supra-r«-
naís, do intestino, das gpnadas, estado funcional dos testículos ,
do e&perma, dos ovários, da fertilidade e função de reprodução (74).
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4.4 - Estudos de Mutagcnicidade In Vivo

4.4.1 - Teste de Dominante Fetal

Várias espécies de peixes não irradiados e irradia
dos entraram na composição de dietas distribuídas a animais«nas per
centagens de 20%, 28%, 35% e 45%, cujas doses de radiação v&riaran
de 1,5 kGy (150 krad) 1,75 kGy (175 krad), 2 kCy (200 krad) e 2,5
kGy (250 krad). Os animais empregados foram camundongos suíços e
ratos albinos.

Os parâmetros examinados foram aqueles relaciona -
dos com o número de produtos, produtos vivos e mortos, implantações
ou reabsorções e corpora lutea. Nenhuma evidência de efeito mutaçê
nico foi obtido (2, 9, 24, 34, 73, 74 e 75).

4.4.2 - Ensaio de Hospedeiro Intermediário

Neste estudo foi usada a Salmonella typhimuriux TA
1535 e 1537, e G-46, cujos animais utilizados foram camundongos e
ratos. As dietas foram incorporadas com mackerel (India) e carpa,
na percentagem de 30%, e cuja dose de radiação foram de 0 e 2,5 kGy
(250 krad).

Em um estudo, nenhum efeito relacionado ao trata -
mento foi observado, e no outro, a freqüência de mutação não defî
7iiu s ignif i can temente entre os grupos de animais (24 e 49).

4.4.3 - Análise Citogenética

Neste estudo foram usados como animais de laboratÔ
rio hamster chinês, camundongos suíços e ratos. Os peixes que en
traram em dietas foram o bacalhau, markerel (Indiano) e carpas cozî
das, nao irradiados e irradiados com as doses de 0, 1,5 kGy (150
krad) e 2/5 kGy (250 krad). Os grupos positivos foram constituíóos
por animais que receberam ciclosfosfamide, e metil metanesulfonato.

Os resultados obtidos não foram significantes en
tie cs grupas com referência ã taxa de aberração cromossomica. Sijrilarai



valores foram observados para a incidência de células micronuclea-

das em todos os grupos. Em um estudo, preparações de medula óssea

revelou através de avaliação metafásica idêntica incidência de tro

ca de cromatídeos em todos os grupos, com exceção do grupo contro

le positivo. Nenhum efeito relacionado ao tratamento foi observa-

do em preparações de medula óssea de ratos referente ã incidência

de anormalidade cromossômica.

Em outro grupo de animais, preparações de medula

óssea foram examinadas para a observação da incidência de eritroei

tos micronucleadcs, cujos resultados foram idênticos entre todos

os aniamis empregados neste estudo, independentemente, da dieta ir

radiada ou não (23, 59, 49, 9 e 74).

4.4.5 - Estudo de DMA

Neste estudo foi usado o bacalhau cozido não irra

diado e irradiado com 2,5 kGy (250 krad) . 0 grupo controle positi

vo recebeu o ciclofosfamide 24 horas antes de ser sacrificado. Os

animais foram sacrificados no 79 dia e foram preparados suspensões

de baço. Não foi observado nenhum efeito sobre o número de DNA e

inibição do reparo do DNA. A síntese de DMA foi enfatizada em am

bos os grupos de peixe, notadamente, o alimentado com peixe irraâi,

ado (41) .

4.5 - Estudos de Mutagenicidade In Vitro

4.5.1 - Testes com Bactéria

Nestes testes foram usados extratos de bacalhau e

arenque não irradiados e irradiados com 3 kGy (300 krad), 6 kGy

(600 krad), 2,2 kGy (220 krad) e 12 kGy (12-0 krad). Para observa

ção de mutagenicidade foram empregadas amostras de Salmonella tv_

phimuriun, TA 1535, 1535, 1537, 1538, 98, cornou sem ativação com

fração de S-9.



Os resultados fornecidos pelo extrato de bacalhau

não mostraram qualquer fato que pudesse evidenciar toxicidade gene

tica do peixe irradiado (53 e 28).

Com referência ao extrato alcoólico de arenque ir

radiado com 12 kGy (1200 krad), houve aparecimento de fraca ativi-

dade mutagênica.

Numerosas experiências foram feitas e realizadas»

algumas das quais foram negativas. Foi enfatizado, contudo, que

nenhum efeito mutagênico foi observado com extratos do peixe irra-

diado con 3 kGy (300 krad) - a ünica dose adequada na faixa reco -

mendada para fins práticos (29).

/tjc
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ESPECIARIAS E CONDIMENTOS

1. Especificações Técnicas

1.1 - Finalidade da Irradiação

a) controlar infestação por insetos;
b) reduzir a carga microbiana;
c) reduzir o número de microorganismos patogênicos.

1.2 - Dados da Irradiação

a) doses médias:

para a) até 1 kGy (100 krad);
para b) e c) até 10 kGy (1000 krad).

1.3 - Tipo de Radiação

- raios gama de cobalto 60 ou césio 137, ou raios de ele**
trons, com até 10 MeV de energia de radiação.

2. Aspectos Microbiológicos

Exame da flora microbiana de especiarias não tratadas mo£
trou a presença de Bacillus cereus e Clostriaium perfringens,ambos
causadores de intoxicação alimentar, com esporos resistentes ao ca
lor. Contaminantes por fungos ocorrem na média de 10 /g, perten -
centes principalmente a Aspergillus, e também a Absidia, Mucor ,
Rhizopus, Paecilomyces e Candida.

As espécies variam com a natureza de especiarias e não
são, na maioria dos casos, importantes do ponto de vista da saúde
pública, exceto para espécies produtores de toxina (26).

Especiarias processadas convencionalmente por fumigaçâo ,
revelaram contaminação por germes aerôbios através de contagens em
placas, variando de IO2 a 9 x 106/g. Estes germes, embora, não ten,
do significação para a saúde pública, contribuem para o estrago dos
alimentos. Contagem de fungos variaram de 100 a 760.000/g, muitos
dos quais sendo toxígenos. Esporadicamente, a contagem de colifor
mes variou de 30 a 2400/g. A presença de coliformes fecais foi
nor que 30/g, daí pouca significação para a saúde pública.



Foram observadas Salmonella e Shigella, de acordo CO» regis

tro da Organização Mundial de Saúde (WHO), em 1974 e Wilson eAndrews,

em 1976. Clostridium perfringens encontrado, na quantidade de 100 a

2850/g, representa um risco potencial para a saúde, porque estes ger

mes crescem em alimento inadequadamente cozido. Bacillus cereus foi

encontrado na percentagem de 53% de amostras destes alimentos, cor

uma contagem de 50-6500/g. Destes, 89% foram encontrados, como sen

do produtores de enterotoxina, representando, conseqüentemente, un

risco potencial para a saúde (30 e 31) .

8
A alta contaminação (até de 10 /g) de especiarias com gej

mes aeróbios produtores de esporos e bactérias termõfilas sofre redu

ção manor que 10Vg, com a dose de 4 a 5 kGy (400 e 500 krad),

porque a maioria da flora é relativamente rádio-sensível. Total es

terilidade pode ser alcançada com as doses de 15 a 20 kGy (1500 a

2000 krad), dependendo da contaminação inicial.

Dose de 0,75kGy (75 krad) ê suficiente para a desinfestação

A flora de sobrevivência â irradiação teve menor tolerância ao calor

e ao sal, coro isto reduzindo a necessidade para subseqüente tratamen

to pelo calor de produtos contendo especiarias irradiadas (11, 15,20

33, 36, 35, 3, 17, 1, 18, 37).

A irradiação de cebola desidratada com as doses de 0,0,15 ,

9,5 e 13,6 kGy (0,15, 950 e 13C0 krad) reduziu a contagem inicial de

fermento, mofo, E. coli, esporos termófilos e mesõfilos. Contagem

em placas caiu de cerca de 450.000 para quase 2.000 com uma dose de

radiação de 9,5 kGy (950 krad). Mofo, coliformes e germes formado -

res de esporos foram quase completamente eliminados (10),

3. Aspectos de Nutrição

Irradiação de pimentão nas temperaturas de 0-22°C, com as

doses de 5-50kGy (500-5000 krad) e posterior armazenamento de 6 nt|

ses não tem praticamente qualquer efeito no conteúdo de carotenoide.

Tratamento por irradiação com 5 e 15kGy (500 e 1500 krad )

afeta a concentração de ácidos graxos. Em algumas especiaria», hí

,. "' ,~'^%3Ü*"f>{Mk



pequena redução na proporção de alguns ácidos graxos insaturados.
Una vez que, as especiarias não contribuem significantenente na qua
lidade nutricional de alimentos, estas mudanças não implicam no as
pecto nutricional dos mesmos (7).

Irradiação de cebola em pó produziu pequeníssimas altera
ções no perfil de aminoâcido. Doses de 0,15 e 9 kGy afetaram, si£
. nificantemente, somente treonina e prolina, enquanto que cistina per
maneceu inalterada.

Não houve qualquer efeito correspondente às doses de 9 •
15kGy (900 e 1500 krad) (16).

4. Aspectos To.:icolõgicos

4.1 - Estudos e Curto-Prazo

Em um estudo, foram empregados ratos da raça Spragne-Dev -
ley, alimentados durante 140 dias, com dietas contendo 0% (controle),
25% de uma mistura de especiarias não irradiadas, 25% de mistura de
especiarias irradiadas com 15kGy (1500 krad), e 25% de mistura de
especiarias tratadas com oxido de etileno. Esta mistura foi consti
tuida de 55% de pimenta de Guiné, 14% de pimenta, 9% de pimenta de
Jamaica, 9% de coentro, 7% de mangerona, 4% de curainho e 2% de noz
moscada.

Nao houve qualquer diferença nos parâmetros entre os gru
pos mencionados. Os parâmetros monitorados foram os seguintes: h£
matologia, bioquímica do sangue, função hepática, função renal, uri
nãlise, comportamento e mortalidade. Nenhuma mudança ligada ao tra
tamento foi observada nos índices mensurados. No final do estudo
os animais foram sacrificados e sujeitos a exame pós-morte. Os pe
«os relativos do fígado foram similares em todos os grupos alimenta
dos com a mistura de temperos, porém, significantemente, mais altos
do que nos controles. Estes achados não corresponderam ãs mudanças
histopatológicas. Outras diferenças de pesos de órgãos foram contpa
tlveis com o crescimento reduzido dos animais tratados com a mistura.



Nenhum efeito registrado no estudo pode ser atribuído ao tratamento

por irradiação da mistura das especiarias e dos condimentos (5 e 6).

Os efeitos associados com a dieta em que entrou a mistura

dos temperos mencionados foram posteriormente pesquisados em um es

tudo, usando níveis mais baixos dos elementos teste. Grupos de rjt

tos da raça Sgragne-Dawley foram alimentados por 16 semanas com dig

ta semi-sintética, contendo 0,2% 3%, 5% e 7% da mistura dos tempe -

ros.

Dois grupos adicionais foram alimentados com 2% e 5%dami£

tura dos temperos. Os resultados observados foram os seguintes:

crescimento e consumo do alimento foram reduzidos nos grupos trata

dos com 5% e 7% da mistura dos temperos. Peso relativo do fígado

foi mais alto do que nos controles em animais alimentados com a min

tura de 3% e mais. Nenhun outro achado ligado ao tratamento foi

observado e nenhuma diferença entre mistura de tempero irradiado ou

não irradiado refletiu entre os animais teste (6).

Um grupo de 256 ratos da raça Spragne-Dav/ley foi dividida

em grupos que foram alimentados per 215 dias com dieta controle pa

drão e dieta controle sintética, contendo 0,35% de pimentação não

tratado, 35% de pimentão tratado pelo calor, 35% de pimentão irra -

diado com 15 kGy (1500 krad) e 35% de pimentão tratado pelo calor

e pela irradiação, Nenhum efeito tóxico ou nutricional relacionado

ao tratamento foi observado, tendo em vista o comportamento,consumo

do alimento, crescimento, crescimento aloraétrico, hematologia, tes

tes de função hepática e renal, urinâlises,bioquímica e mortalidade.

Em adição, o estudo incorporou uma fase de reprodução q~a também

não revelou nenhum efeito adverso. Observação pós-morte foi reali-

zada com referência ã patologia macroscópica e microscópica. Esta

âos citogenéticos na medula óssea e material de testículo foram tam

bem levados a efeito (4).

4.2 - Estudos de Terátogenicidade

Grupos de ratas grávidas foram alimentadas com ração estg

que (controle), especiarias não irradiadas, e irradiadas com IS KGy

(1500 krad) nas percentagens de 3,5%, 25% e 25% de pimenta picada ,



pimentação doce e mistura de especiarias, respectivamente. Entre 10

e 15 matrizes por grupo foram usadas, c as dietas testes foram dis_

tribuidas somente aos animais no 69 a 159 dias de gestação. Esta

primeira experiência foi conduzida dentro de 2 semanas do tratamento

dos elenientos-teste. Um estudo idêntico foi realizado em que as es,

peciarias irradiadas ioram estocadas por 3 meses.

As matrizes foram sacrificadas no 209 dia de gestação e os

conteúdos uterinos foram examinados. Nenhum efeito ligado ao trata

mento foi registrado, quanto ao número de pontos de implantação re

absorções (que foram baixas) ou fetos vivos ou anormalidades no tecî

do mole ou no esqueleto dos produtos. Idênticas abservações foram

obtidas de experiências com especiarias irradiadas, e estocadas .

Concluiu-se que destes estudos, nenhum efeito teratogênico poude ser

associado ao consumo das dietas contendo pimenta- pimentão doce ou

mistura de especiarias não irradiadas ou irradiadas (55% pimentão ,

14% de pimenta, 9% de coentro, 9% de pimenta de Jamaica, 7% de mange

rona, 4% de cumin e 2% de noz moscada (24) ).

4.3 - Estudos de Mutagenicidade In Vivo

4.3.1 - Ensaio de Hospedeiro Intermediário

Em um estudo para comparer o potencial mutagênico de pimen-

tão tratado pelo calor e irradiado com 50 kGy (5000 krad), grupos de

camundongos albinos foram alimentados durante uma semana com dietas

contendo 0% (controle), 35% de pimentão tratado pelo caloi e 35% de

pimentão irradiado com 50 kGy (5000 krad). Este ensaio foi realiza-

do com Salmonella typhimuriuin TA 1530, como organismo teste. Houve

uma variação alta nos resultados observados, embora não houvesse qual

quer efeito como conseqüência do tratamento. Os resultados deste es

tudo não foram indicativos de efeito mutagênico na parte relacionada

com pimentão irradiado (12).

4.3.2 - Análise Citogenética

Grupos de 5 camundongas da raça suíça foram alimentadas dji

rante 12 dias com dietas, contendo 0% (controle), 20% de pimentão

(peso seco) não irradiado com 30 kGy (3000 krad). Um grupo adicio -

nal de animais foi alimentado com dieta controle e 30 horas antes de
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serein sacrificados receberam 100mg/kg. de hicantone (controle pos*

tivo). No fim do período de alimentação os animais foram sacrifica

dos e foram feitas preparação de medula óssea. Nenhuma diferença

foi observada entre os grupos controle e teste, referente â incidên

cia de eritrocitos rnicronucleados. A sensibilidade do teste foi

confirmada pelos resultados positivos com hicantone (9).

4.3.3 - Teste de Recessivo Letal ligado ao Sexo

Cebola em pó irradiada com 9 kGy (900 krad) e não irradia-

da foi incorporada ao meio de cultura para Drasophila, na percenta-

gem de 24,5% (base seca). Nenhum efeito mutagênico foi observado

neste teste, devido à cebola em pó irradiada (25).

4.3.4 - Estudos sobre DNA

Seis grupos de 5 hamsters chineses receberam, por 6 dias,

exclusivamente, cebola desidratada não irradiada, cebola desidrata-

da irradiada com 0,15,9 e 15 kGy (15,900 e 1500 krad), e um grupo

controle, recebendo dieta estoque e um grupo controle positivo, re

cebendo ciclofosfamide.

Os animais que receberam a dieta de cebola sofreram consi-

derável perda de peso e reduzido consumo do alimento independente

da irradiação. Dois hamsters no grupo que ingeriram cebola nao ir-

radiada. 2 no grupo 15 kGy(1500 krad) e 1 no grupo kGy (900 krad )

morreram com enterite.

A síntese de DNA foi determinada em células de baço por in

corporação de 3H-timidina. Todos os grupos que consumiram cebola

acusaram significante depressão na síntese de DNA, comparados cornos

controles.

Se comparações fossem feitas entre cebolas irradiadas e não

irradiadas, verificaria que nenhuma depressão teria acontecido com a

dose 0,15 kGy (15 krad) e quase idêntica depressão nas doses 9 e 15

kGy (900 e 1500 krad) independente da dose.



Reparo de DNA foi pesquisado pela determinação da sedimen-

tação do perfil do super-coiled do DNA. Todas as dietas de cebola

causaram uma diminuição na taxa de sedimentação, determinando as ce

bolas irradiadas maior redução independente da dose. A interpreta-

ção destes resultados é complicada pelo efeito tóxico da dieta de

cebola e baixo consumo de alimento (22).

4.3.5 - Estudos Mutagênicos In Vitro

Nestes estudos foram usados extratos de pimentão tratado

pelo calor ou irradiado com 50 kGy (5000 krad), cujo organismo tes

te foi a Salmonella typhiumurium TA 1535, TA 98 e TA 1975.

Nenhuma diferença na incidência de reversíveis foi regis -

trada entre amostras de pimentão e sem extrato?, ou entre pimentão

tratado pelo calor e irradiado (12).

Alho em pó foi irradiado com a dose de 10 kGy (1000 krad)e

os extratos aquosos foram empregados para o estudo de Salmonella TA

98, 100, 1535, 1537.

Nenhuma atividade mutagênica foi notada (19).

Ajc
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