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RESUMO

As técnicas atívação nctitrôiiica instrumental c cspccliomclria de absorção atómica foram utilizadas na determinação de elementos
tóxicos cm amostras de cabelo e unhas de trabalhadores. As amostras foram colctadas cm uma indústriacnvolvida com atividadcs
de pintura c solda c cm outra com atividadcs não poluentes. Os resultados demostram que estas matrizes podem ser utilizadas
como bioindicadorcs de contaminação por mctaispesados c tóxicos cm trabalhadores de indústrias.

INTRODUÇÃO

A segurança c higiene do trabalho constituem assunto da
major importância social c recebem a atenção dos poderes públicos,
sindicatos, médicos, engenheiros de segurança, trabalhadores c do
público em geral.

A cada dia torna-se mais evidente a necessidade de serem
incrementadas medidas preventivas, que permitam avaliar o mais cedo
possível as doenças profissionais, antes mesmo do aparecimento de
sintomas c possibilitando a utilização de medidas profilácticas capazes
de impedir danos irreparáveis ao homem c a economia nacional

Entre os diversos agentes passíveis de causar danos aos
trabalhadores destacam-se os metais pesados e os tóxicos,
principalmente para os que trabalham cm indústrias que envolvem o
preparo, fabricação c aplicação de tintas, galvanotécnica, fabricação
ou recuperação de baterias e acumuladores, solda e manufatura de
ligas metálicas.

O presente trabalho tem como finalidade estudar a viabilidade
da utilização de cabelo c unhas como indicadores desta contaminação.
Foram coletadas 32 amostras de cabelo c 32 de unhas de
trabalhadores de uma grande indústria, que envolve algumas das
atividadcs acima descritas. Entre estes indivíduos foram incluídos
pintores, soldadores c operadores de máquinas pesadas. Foram
colctadas também amostras cm uma outra empresa não envolvida
nestas atividadcs, para comparação.

Foi feita a determinação de As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb e Sb, pelas
técnicas de atívação neutrônica e absorção atómica. Foi também
testada a aplicabilidade do procedimento para preparo de amostras de
cabelos sugerido pela AIEA[1].

Os resultados encontrados sugerem a possibilidade da
utilização de cabelos e unhas como bioindicadorcs de contaminação
principalmente como uma técnica prévia de estudo, como vem sendo
feito em outros países[2,3].

EXPOSIÇÃO A METAIS E TÓXICOS

Inúmeros produtos tóxicos são utilizados pelas indústrias.
Logicamente o ideal seria a não utilização de tais venenos, ou seja a
substituição por outros inócuos a saúde humana. Entretanto, isto não
é sempre possível, sendo então necessárias medidas preventivas, tais
como: educação, proteção e controle dos trabalhadores que

manuseiam tais substâncias[4]. Entre os elementos tóxicos destacam-,
se:

Arsênio

O arscnio pode provocar intoxicações agudas ou crónicas se
presente no organismo em níveis patológicos. Intoxicações crónicas,
que são as mais relacionadas a doenças profissionais constituem uma
síndromc denominada arscnismo. São inúmeros os casos de
trabalhadores que apresentam esta síndromc, principalmente entre
aqueles que trabalham com preparo e fabricação de tintas, os que
executam pintura a pistola e os que trabalham com galvanotécnica. A
porta de entrada do arsenic no organismo se faz, via de regia, por
ingestão ou inalação. A via digestiva é a maw comum e se processa
pela ingestão através de mãos contaminadas ou pelos alimentos. A via
respiratória c menos frequente e se processa pela inalação de poeiras
contendo o agente tóxico na atmosfera de trabalho, em concentração
acima do limite de tolerância. Pela via pulmonar a subsíância tóxica
passa através da parede alveolar e determina uma arsencmia cm níveis
superiores à quota fisiológica.

Chumbo

O chumbo é o agente causual do satumismo, que c uma
doença tipicamente profissional. É um fato comprovado que é este,
entre os metais, o que mais atinge a saúde do homem. A intoxação
por chumbo ocorre principalmente entre os que trabalham com
esmaltes, tintas, na fabricação de acumuladores c baterias, e em
gráficas e tipografias. Merece uma atenção especial os trabalhadores
de refinarias de petróleo e postos de abastecimento de combustível
para autos, já que este metal esta presente na gasolina. Embora este
problema tenha sido minimizado, ainda é necessária uma
fiscalização.A penetração do chumbo no organismo ocorre via
digestiva, pulmonar c cutânea. A via digestiva é a habitual, mas
oferece menor risco de intoxicação, em virtude da diluição que este
agente sofre no suco gástrico, A intoxicação via pulmonar ocorre pela
inalação de poeiras púmblicas que penetram nos alvéolos pulmonares,
sendo em consequência mais rápida a absorção pelo organismo. A via
cutânea só ocorre para .determinados compostos. Na maioria dos
casos a pele sadia não absorve o chumbo.

Cromo

O cromo metálico é pouco tóxico, o que não ocorre com seus
diversos compostos. A ação destes compostos no organismo são de
natureza corrosiva sobre a pele e as mucosas, além de danos aos
aparelhos digestivo c respiratório em particular. É empregado cm
diversas industrias de manufatura de ligas de aço e inoxidáveis c nas
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operações de cromagcm. Cromalos são largamente utilizados nas
indústrias de corantes, pinturas a pislola e cm geral. A penetração no
organismo se faz através da pele c das mucosas ou pela inalação de
partículas cromadas, cm suspensão no ar. A via digestiva não constitui
porta de entrada habitual na doença profissional. A pele íntegra c
impermeável à ação corrosiva do tóxico, todavia quando apresenta
ferimentos, permite a penetração do mesmo com lesões típicas.

Mercúrio

O mercúrio c um metal líquido que volatiliza-se na
temperatura habitual, oferecendo grande risco para as pessoas
expostas a estes vapores de contrair uma intoxicação conhecida por
hidragirismo profissional. Ocorre principalmente em atividadcs
relacionadas com a fabricação c manuseio de fungicidas, lâmpadas
fluorescentes, soldas c no Brasil, nos garimpes. O mercúrio c seus
compostos podem penetrar no organismo por via digestiva,
respiratória e cutânea. Pela via oral o tóxico pode ser absorvido se
ingerido com água ou alimentos contaminados. A via respiratória c a
mais importante porta de entrada no organismo, a absorção se faz por
difusão nas mucosas. Pela via cutânea a penetração do agente se dá
ao nível dos bulbos pilosos, c intracelular.

Cádmio

O cádmio é largamente utilizado na indústria apesar da
elevada toxidez. A inalação de acreo-dispcrsóidcs c muito nociva ao
organismo humano, tomando o ambiente de trabalho cm grau
máximo de insalubridade. A via digestiva é rara nos casos de
intoxicações..

Níquel

O níquel apresenta propriedades tóxicas sendo irritante para o
sistema respiratório. Se presente em líquidos queima a pele sendo
perigoso o contato com os olhos. Se ingerido causa queimaduras
internas irrevcrsívcis.Em casos menos graves causa dermatites se cm
contato com a pele e náuseas, vómitos e diarreias, se ingerido. A
principal utilização é cm niquclagcm, ligas metálicas, substituindo a
prata, moedas, carga de baterias, condutores, catalizador em rcaçõcs
de hidrogenação de óleos e outras substâncias orgânicas.

Antimônio

O antimõnio e seus compostos são agentes causadores de
dermatites, qucratites, conjuntivites e ulcerações do septo nasal
através do contacto ou inalação de fumos c poeiras. Caso utilizado cm
presença de hidrogénio nascente reagirá formando a estibina que c
extremamente tóxica causando náuseas, vómitos, cólicas, dores de
cabeça, hematúria e morte. O antimõnio é utilizado em ligas
metálicas, como material de revestimento de metais e em baterias.
Este último caso ocorre principalmente em locais onde é feito o
armazenamento de baterias, pois há reaçõcs no meio ácido que
produzaem hidrogénio nascente, o qual reage com o antimõnio
presente nos eletrodos das baterias.

PARTE EXPERIMENTAL

Coleta das Amostras

Foram colctadas amostras de cabelos e unhas de trabalhadores
durante a jornada de trabalho. Todos estavam usando equipamentos
de protcçSo individual : touca, capacete, luvas, óculos de proteção,
botas, macacão c avental. O cabelo foi colctado na região occipital cm
uma quantidade media de 0.5 g. As unhas foram colctadas em ambas
as mãos, cm quantidade media de 0.07 g.,

Preparo das amostras

As amostras de cabelo foram divididas cm duas aliquotas.
Uma foi preparada segundo recomendação da AIEA [1], e outra foi

apenas secadas a 40 °C c acondicionada cm frascos de irradiação. As
amostras de unhas foram apenas pesadas c acondicionadas.

Alivaçiio Nuutrõnica

A técnica ativação ncutrônica bascia-se na medida da
radioalividade obtida a partir de uma amostra sujeita a fluxo de
neutrons. Esta ativação produzida cm um tempo "t" de irradiação c :

onde m é a massa do elemento presente na amostra, X c a contanto de
desintegração do nuclídco de interesse e Am, a constante de

proporcionalidade, que depende do fluxo de neutrons, da secção de
choque, abundância isotópica do nuclídco precursor c de outras
constantes físicas. Uma das principais vantagens da técnica ativação
ncutrônica c a possibilidade de determinação simultânea de diversos
elementos cm uma amostra, através de procedimento experimental
quimicamente não destrutivo. Este bascia-sc na rcação (n, y) , sendo
levantado o espectro de energia gama após a irradiação. Este espectro
é analisado com o auxílio de detetor de Ge, módulos elctrônicos
apropriados e de microcomputador. As, Cr, Hg e Sb foram
determinados por esta técnica utilizando o Rcator TRIGA - MARK I
instalado no CDTN/CNEN. Uma curva de padrões acompanha as
amostras durante todas as etapas das análises. As propriedades
nucleares dos nuclídcos utilizados estão apresentados na Tabela- 1, a
seguir :

Tabela l - Parâmetros Nucleares

Elemento

As
Cr

Hg
Sb

Nuclídeo

As-76

Cr-51

Hg-203

Sb-124

Am (MBq/g)

2,3 x IO4

5,4 x 10 3

2,8 x IO 3

5,4x 10 3

/ ]/2 ( dias)

1,1
27,8

46,9

60

Energia gama
(keV)

559
320
279
603

O fluxo de neutrons foi 6.6 X l O" n cm"2 s"1, o tempo de
irradiação 16 h e tempo de decaimento 30 dias, para Cr, Hg e Sb.
Para o As a irradiação foi 4 h e o decaimento 12 h.

Absorção Atómica

A amostra após ser solubilizada c aspirada e atomizada em
uma chama. Um feixe de luz de uma lâmpada (cátodo oco, descarga
sem cktrodo, ou outra), cujo cátodo é feito do elemento a ser
determinado, é dirigMo através da chama para um monocromador e,
em seguida, para um detetor que mede a quantidade de luz absorvida.
A absorção depende da presença de átomos livres não exilados na
chama. Como o comprimento de onda do feixe luminoso é
característico do metal sendo analisado a luz absorvida c uma medida
da concentração do metal na amostra.

Devido a volatilidade do mercúrio, c • roccsso de produção de
átomos no estado fundamental é feito através de um "kit" especial que
é acoplado ao equipamento. A amostra para a determinação de
mercúrio é dissolvida com ácido nítrico, sulfurico, permanganate de
potássio e pcrsulfato de potássio para oxidar o mercúrio a forma
Hg . Posteriormente a solução é tratada com cloridrato de
hidroxilamina para retirar o excesso de oxidante e cloreto cstanoso
para redução do mercúrio a Hg° . Este c liberado da solução e
transportado a uma célula de absorção atómica onde é feita a medida.

Para a determinação de Cd, Cr, Ni, c Pb a amostra após a
preparação é dissolvida com ácido nítrico e perclórico c aferida com
água desmineralizada. As propriedades atómicas e parâmetros
analíticos estão descritos na Tabela-2 a seguir:
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Tabela 2 - Parâmetros experimentais da técnica absorção atómica Tabela 4 -Resultados para as amostras de cabelo - Ativação
Nculrônica

Elemento

Cd

Cr

Hg
Ni

Pb

Comprimento de
onda (nm)

228,8

357,9

253,6
232,0

283,3

Fenda
(nm)
0,7

0,7

0,7
0,2

0,7

Tipo de chama

Ar-Q//,
Ar-C,//2

Vapor frio
Ar-C,^

Ar-Qtf,

AIS'ALISE DOS RESULTADOS

Preparo de amostras

O procedimento sugerido pela AIEA para preparo de amostras
de cabelos consiste em lavagens sucessivas com água e acetona Neste
trabalho algumas amostras foram analisadas após este procedimento
(Procedimento 1) e outras sem lavagem prévia (Procedimento 2).
Alguns dos resultados estão apresentados na Tabcla-3 a seguir:

Tabela 3 - Resultados experimentais relativos aos procedimentos de
preparo das amostras

Elemento
As (ppm)

Cr (ppm)

Pb (ppm)

Amostra
3
6
11
14
17
3
6
11
14
17
2
8
17
21
22

Procedimento 1
0,1010,01
0,12±0,01

<0,10
<0,10
<0,10

0,84±0,08
0,72±0,07

1,6±0,2
10±2

3,6±0,4
<5
<5

9,3+0,9
19±2
37±4

Procedimento 2
0,29±0,03
0,5910,06
0,6410,06
1,810,2

0,5010,05
7,310,7
2,610,3
4214
2012
1012
812
912
1012
2112
6216

Conforme pode ser observado, o Procedimento l não se
aplica ao presente estudo, pois deseja-se conhecer a exposição do
trabalhador a um determinado tóxico. As lavagens sucessivas
mascaram esta informação, sendo por isso recomendado o
Procedimento 2.

RESULTADOS

A seguir (Tabclas-4,5 e 6) estão apresentados os resultados
encontrados para as duas matrizes. As c Sb foram determinados por
ativação ncutrônica, Cd, Pb e Ni por absorção atómica e Cr e Hg por
ambas as técnicas. Tais resultados foram coerentes dentro dos erros
característicos das análises e os apresentados são os obtidos por
ativação neutrônica para o Cr, e por absorção atómica para o Hg,
devido a melhor sensibilidade. Para as amostras de unha estão
apresentados os resultados de Cr, As e Sb apenas, uma vez que a
quantidade de amostra não foi suficiente para ambas técnicas
analíticas. A Empresa l corresponde a que os trabalhadores
manuseiam produtos tóxicos, principalmente cm atrvidades
relacionadas a pintura e solda. A Empresa 2 corresponde a que está
envolvida em outras alividadcs, sendo considerada referência.

Conforme pode ser observado a maioria dos elementos
tóxicos analisados estão presentes em maior quantidade em unhas e
cabelos de trabalhadores que manuseiam os produtos citados na
literatura como causadores de contaminação ao homem.

Empresa 1
Empresa 2

Cr (ppm)
0,29 a 48

<0,2

As (ppm)
<0,1 a 1,8

«U

Sb (ppm)
<0,01 a 1,8

L <0,01

Tabela 5 -Resultados para as amostras de cabelo - Absorção Atómica

Bltnprcsa 1
imprcsa 2

Cd (ppm)
<5
<5

Pb (ppm)
<5a97

<5

Ni (ppm)
<20
<20

Hg (ppm)
<2
._

Tabela 6 - Resultados para as amostras de unhas - Ativação
Ncutrônica

Empresa 1
Empresa 2

Cr (ppm)
<0,05 a 290
<0,05 a 1,7

As (ppm)
<0,2a5,l

<0,2

Sb (ppm)
<0,01 a 2,2
<0,01aO,18

CONCLUSÕES

Os resultados indicam que unhas e cabelo podem ser
utilizados como bioindicadorcs de contaminação de trabalhadores,
sugcrc-se entretanto que a informação obtida seja utilizada como
prévias. Entre as vantagens destas matrizes destacam-se : a facilidade
de coleta, já que é bem mais fácil colcta-las que sangue, urina ou
fezes, e o fato do teor destes elementos nestas matrizes, normalmente
apresentarem teores mais elevados que em outros tecidos ou
substratos humanos, o que simplifica as análises. As unhas
apresentam a vantagem adicional de serem um indicativo do risco de
contaminação interna, no manuseio de alimentos. Os trabalhadores
que apresentarem um teor elevado de algum tóxico nas unhas (como
290 ppm de cromo), ou no cabelo (p7 ppm de chumbo), devem ser
imediatamente submetido a exame de sangue e a acompanhamento
médico. Um outro aspecto interessante encontrado neste trabalho que
apesar dos trabalhadores estarem usando equipamentos de proteção
individual, unhas c cabelos apresentaram altos teores, o que leva a
questionar a eficácia dos mesmos- c os cuidados que são tomados com
tais equipamentos. Isto porque a proteção pode ser eficaz mas não a
utilização.

Amostras de cabelo coletadas com o objetivo de dctctar
contaminações não devem ser lavadas no laboratório, mas apenas
acondicionadas convenientemente.

O presente trabalho é o início de uma pesquisa que está
continuando através de exames clínicos e laboratoriais, destes
trabalhadores, bem como aplicação das técnicas aqui desenvolvidas
em amostras coletadas em outros indivíduos, envolvidos em outras
atrvidades.

ABSTRACT

(^Instrumental neutron activation analysis and atomic absorption
spectrometry were performed on scalp hair and fingernail samples
collected from a group of heavily exposed healthy male industrial
workers. The concentration of trace elements (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb
and Sb) were evaluated and compared for scalp and fingernails.
Comparative studies dcmonstred that concentrations of certain
elements were greater than those corresponding to non-exposed
workers."}
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