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RESUMO

O objetivo deste|fsüido foi analisar^ocorrência >de ̂  dermatoses nos

indivíduos expostpjs ao césio137 no acidente radioativo ocorrido na

cidade de Goiânia, em setembro de-19,87, e evidenciar dermatoses

precancerosas QUrpieditoras.de baixa imunidade. Ayaliaram-se grupos,

conforme a intenskjade de çaçüação, e um grupo-controle, composto poru

pessoas não expos,^ <a radi^gão. Neste estudo ja,população exposta ao ;

césio137 correspon^f^lO^spfssoas, áividas^ín Grupos I e II, conforme?

normas da CNEN^Í^pfGrup^ incluirarri-se-54 pessoas com exposição >.

20 rads e/ou radiôlesjéo, noi^rupo II, 35-pessoas, sendo 42 pessoas com,

exposição < 20 rajd§]ec13 fill©s de pacientes do Grupo I. O estudo foi de

coorte histórica, ou-§eja, reteQispectiva, por.S>,anos, de setembro de 1987'

a agosto de 199^.;JPesquisop-se a oresença da oncoproteina p-53 nas-

radiolesões de 10 ̂ pacientes^Não se evidencia aumento na incidência das

dermatoses nos grupos expostos, exceto as piodermites nos pacientes com

radiolesão. As dermatoses ^mais freqüentes foram as piodermites, a

pitiriase versicolor, a escabiose, as dermatofitoses e as dermatites

seborreicas. Os resultados obtidos não apresentam significância estatística

na avaliação das dermatoses precancerosas. A oncoproteina p-53, nos

indivíduos com radiolesão, revela 80% de positividade e um fator de risco

estimado em oito vezes para o teste. Este teste mostra-se útil no sentido.

de acrescentar opções na avaliação propedêutica e sugere uma atenção

contínua para melhor controle evolutivo destes indivíduos.



1. INTRODUÇÃO



A energia radioativa é um fenômeno que desperta atenção há

muitos séculos. Pode-se afirmar que a teoria atomística surgiu no quinto

século antes de Cristo com os filósofos gregos Leucipo e Demócrito.

Segundo Boutier apud Martins (1978), Demócrito já afirmava que o

universo tem constituição elementar única e que é o átomo, uma partícula

indivisível, invisível, impenetrável, animada de movimento próprio e cujas

vibrações provocam as nossas sensações.

Sob a ótica deste estudo, na era moderna , especificamente no

final do século XIX, teve grande importância , a descoberta do raio X,

por Wilhelm Conrad Roentgen, um tipo de radiação que atravessa corpos

opacos, apesar de ser absorvida em parte por eles. Logo após esta

descoberta Emil Grubbé, médico e fabricante de tubos de raios

catódicos, apresenta quadro clínico de dermatite aguda em sua mão

esquerda, conseqüência da exposição à radiação, surgindo aí, talvez, a

primeira descrição de um dano biológico pela radiação, descrito por

Okuno(1988).

Um ano após, Antoine Henri Becquerel verificou que os sais de

urânio emitiam radiações semelhantes às do raio X, capazes de

impressionar chapas fotográficas e ionizar gases. Porém somente em

1898, o casal Marie e Pierre Curie explica a radioatividade como uma

propriedade atômica, afirmando ser o próprio urânio o responsável pelas

emissões radioativas; logo a seguir, fazem a descoberta de um novo
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elemento radioativo, o polônio. Desde então, a ciência vem ampliando o

uso da energia atômica, das mais variadas formas, algumas vezes, em

situações polêmicas e duvidosas, em outras, com caráter social

importante.

A história da energia nuclear é expressiva em acontecimentos. A

utilização em grande escala de fontes de radiação na medicina, na

industria e nas usinas nucleares cria possibilidades de acidentes

radioativos que, pela sua importância político-social, têm sempre

angariado grande evidencia. Contraditoriainente, porém, os cuidados

básicos de proteção e prevenção às radiações, só há pouco tempo,

passaram a ser valorizados.

Acidentes radioativos importantes ocorreram em todo o mundo,

alguns deles tendo mesmo ocorrido em usinas nucleares. Martins (1978),

ao escrever sobre a história da energia nuclear, afirma que o primeiro

destes acidentes descritos íòi o de Windscíile, na Inglaterra, cm outubro

de 1957, c o segundo, o de Three Mile Island, nos Estados Unidos, em

março de 1979. Descreve Marshall (1984), o acidente que ocorreu em

Juarez, no México, em dezembro de 1983, com urna fonte de cobalto 60,

extraída de um aparelho de radioterapia, retirado de um depósito

hospitalar para um depósito de sucata. Este acidente foi descoberto por

acaso e não houve vítima fatal.

O mais sério de todos, conforme refere Okuno (1988), o de

Chernobyl, na então União Soviética, aconteceu em abril de 1986,com

um reator de uma central nuclear de onde foram liberados, na atmosfera,

radionuclídeos com mais de 43 milhões de Curies de atividade,

contaminando grande parte da Europa.

Em setembro de 1987, ocorreu o acidente radioativo com o

césio137 , em Goiânia, cujas peculiaridades mostraram a susceptibilidade



do homem desinformado, que se expõe inadvertidamente ao material

radioativo.

A repercussão dermatológica' no acidente radioativo com o

césio137 ganhou relevância, não só pelas dúvidas criadas na comunidade

científica como também pelo envolvimento psíco-social da população,

bem analisados por Helou e Costa Neto (1995). A situação emergencial e

a notoriedade do evento geraram um "stress" psicológico na população

goianiense que incentivou a procura do verdadeiro potencial das

dermatopatias relacionadas com o lato.

O comportamento da radiolesão na pele das pessoas expostas ao

material radioativo suscitou dúvidas quanto à probabilidade de

malignidade. Desta forma, este estudo visou identificar os possíveis

fatores de risco presentes na radiolesão secundária à radiação pelo

césio137. Sabe-se que o câncer representa , atualmente, um problema de

saúde pública, merecendo por isto atenção especial principalmente pelo

aumento da expectativa de vida da população.

Entretanto, é importante lembrar o que os órgãos de controle de

uso da energia nuclear têm sempre ressaltado que " a cura dos danos

causados pelas radiações ê evitar que eles aconteçam. "



2. Objetivos
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Os objetivos deste trabalho íbrain :

a. registrar e descrever lesão cutânea induzida pelo césio137 e a sua

evolução clinica;

b. investigar possibilidade de oncogênese na radioiesão ;

c. comparar a incidência de dermatopatias nos indivíduos que

apresentaram exposição ao césio'" com as do grupo-controle.



3. Revisão da Literatura
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3.1.-A RADIOATIVIDADE E O CÉSIO137

Conforme relata Okuno (1988), na natureza encontramos vários

elementos formados por átomos radioativos denominados de

radionuclídeos, elementos estes que possuem um excesso de massa e de

energia, e ao se livrarem desta sobrecarga emitem - partículas e /ou

energia denominada radiação.

lista radiação pode ter energia suficiente para arrancar elétrons

orbitais de outros átomos, transformando-os em íons, por isso é

chamada de radiação ionizante.

São vários os tipos de radiação ionizante: as partículas alfa (a ),

beta ((3 ) , gama (y ) e o raio X..

As partículas alia possuem baixo poder de penetração ,

conseguindo atingir alguns milímetros da pele humana o com uma

simples folha de papel podem ser bloqueadas, contudo tem grande

capacidade ionizante.

As partículas beta apresentam massa menor , velocidade maior,

portanto, penetração maior, sendo necessária uma placa de alumínio de

poucos milímetros , para bloqueá-las. Apresentam também gráhde

capacidade ioni/anle.

A radiação gama é energia por excelência, não possuindo

massa nem carga. É dotada de grande poder de penetração, contudo ,



com baixo poder ionizante. A distância que o raio gama percorre antes

de interagir não pode ser prevista, entretanto, pode-se prever uma

distância na qual ela tem 50% de chance de interagir, a isto se denomina

de camada semi-redutora.

O raio X é produzido por desaceleração e mudanças de níveis

pelos elétrons, tendo grande poder de penetração.

Vale ressaltar que todo material radioativo perde sua energia

com o passar do tempo sendo este período de tempo denominado de

meia vida. Define-se meia vida física como o intervalo de tempo no qual

metade dos núcleos atômicos de uma amostra radioativa se desintegra.

Já meia vida biológica é o tempo necessário para que a metade dos

átomos radioativos ingeridos ou inalados sejam biologicamente

eliminados, conforme Spitle (1992) e Goldschimidt (1995).

Relacionadas com a energia nuclear e os seus meios de proteção

aos danos à saúde, existem muitas grandezas físicas conforme pode-se

observar através do quadro abaixo, extraídas do Boletim de Informações

do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN (1988):

GRANDEZA FÍSICA

ATIVIDADE

EXPOSIÇÃO

DOSE ABSORVIDA

DOSE EQUIVALENTE

UNIDADE

NOME

CURIE

ROENTGEN

Rad

Rem

ANTIGA

SÍMBOLOS

Ci

R

Rad

Rem

UNIDADE

NOME

BECQUEREL

COULOMBS/KG AR

GRAY

SIEVERT

NOVA

SÍMBOLOS

Bk

C/KG

Gy

Sv

A atividade mede o número de desintegrações nucleares por

segundo que transformam os átomos de um elemento químico em outro

elemento. A unidade antiga Curie representa a atividade de um grama de
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;ádio226 ?m equilíbrio com seus descendentes, representando 3,7x10 10

(37 bilhões de desintegrações por segundo). A unidade Becquerel foi

introduzida pela Comissão Internacional de Unidades e Medidas

Radiolóycas, para satisfazer o sistema internacional de unidades e

medida. Um Bq. é igual a uma desintegração por segundo, 1 Bq =

2,703xl0-nCi.

A exposição mede o número de ionizações dos átomos, isto é, o

número de elétrons negativos arrancados dos átomos ou íons positivos

produzidos pela radiação X ou gama no ar. A medida de Roentagem

corresponde a uma produção de carga elétrica de 2,58x10 "4 colombos no

ar.

A dose absorvida mede a energia de qualquer tipo de radiação

capaz de produzir íons. No caso de proteção à energia-nuclear o material

ri- de medida é o tecido mole humano, portanto, fala-se em dose absorvida no

> tecido (1 iad=0,01 Gray ou 1 Gray= 100 rad ).
I

2 A dose equivalente procura medir ou avaliar o dano biológico

provocado pela radiação nas pessoas. Esse dano não depende unicamente

da dose absorvida no tecido mole, mas também do tipo de radiação e sua

energia. l'or isso existem múltiplas relações de equivalência entre a dose

absorvida e a dose equivalente (1 Gy = 1 Sv e 1 rad = 1 rem).

Neste estudo, é importante considerar que o césio é encontrado na

natureza sob a forma de césio133 , sendo césio137 um elemento químico

instável, produzido intencionalmente em laboratório, através da fissão do

urânio235. Este produz radiação ionizante, possuindo no seu núcleo 55

prótons o 82 neutrons . A sua meia vida física é, em média, de 30,2 anos e

a sua meia vida biológica de 50 a 110 dias.
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Cada átomo de césio137, após desintegração, passa a ser

bário137, que é um elemento químico estável. O césio137 emite radiações

beta (P) e gama ( y ) durante esta desintegração.

As pessoas em contato com a radiação poderão estar

contaminadas ou irradiadas. Se houver um contato direto na pele, com o

elemento radioativo, ocorrerá contaminação externa. Se ingerido,

inalado ou absorvido por penetração através da pele , ou ferimentos,

provocará uma contaminação interna que, por sua incorporação, levará a

um dano biológico considerável, proporcional à quantidade absorvida.

O césio, por ser solúvel nos fluídos, distribui-se de forma mais

ou menos uniforme e rápida, sendo excretado cerca de 10%, pelo suor e

outras secreções. Farina et ai (1990) e Lipztein et ai (1990) afirmam que

há semelhança bioquímica entre, o césio137 e o potássio, incluindo sua

distribuição pelo corpo. Esta sua semelhança química faz com que a

melhor maneira de remoção ou descontaminação seja através da ingestão

de líquidos, aumento da sudorese pelos exercício físicos, saunas e até

diuréticos. além de uso do ferrocianeto férrico (radiogardase). Este

método foi usado no tratamento da fase aguda, das pessoas envolvidas no

acidente radioativo de Goiânia, referido por Costa (1988).
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2.2. - O \CIDI£NTE RADIOATIVO COM CÉSIO137

Acidentes envolvendo o uso de césio137 na industria,
pesquisas ou medicina são bastante raros. Na literatura são descritos
apenas quatrocasos de alta exposição a este radionuclídeo.

Beninson, Place e Vander der Elst (1969), reportam o caso
deum trabalhador da indústria radiográfica o qual coloca,
inadvertidamente, no boiso da sua calça, material radioativo, levando-o
a severas lesões na coxa, o que resulta em amputação. -

Vasselva e Kruschlov (1978) descrevem dois outros casos, em
que o nriferinl foi usndo iníencionnlmenle com o propósilo de suicídio.

O quarto caso foi descrito por Collins e Gaulden (1980). Uma
criança foi exposta , deliberadamente pelo seu pai, a um material
industrial, o que resultou em várias lesões pelo corpo.

O acidente radioativo com o césio137, ocorrido em Goiânia,
começa, conforme descrevem Curado e Silva (1990), quando R.S.A,
21 anos, de profissão indefinida, tomou conhecimento de que na
região central da cidade havia uma unidade de radioterapia desativada,
o Instituto Goiano de Radioterapia, onde permanecia uma peça
contendo chumbo, material de alto valor comercial. O aparelho em
desuso continha uma cápsula com material radioativo, césio137, com
1375 Ci de atividade.

Entre os dias 13 e 14 de setembro, após várias tentativas,
usando de procedimentos simples e material precário, R.S.A e o amigo
W.M.P., 20anos, motorista, conseguem fazer a remoção de parte^da
peça que continha em seu interior a fonte radioativa . Tnicia-se, assim, o
maior acidente radioativo do Ocidente, que chamou a atenção de toda
a comunidade científica internacional.
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Na noile de 13 de setembro, com um carrinho-de-mão,
levaram para a casa de um deles o material que pesava cerca de 20
kg . Logo a seguir, começaram a apresentar sintomas de
contaminação radioativa com tonteiras, náuseas, vômitos, sem contudo
correlacionarem os fatos, associando-os a uma alimentação
inadequada.

Nos três dias seguintes, continuaram trabalhando na tentativa
da remoção do revestimento de chumbo que protegia a cápsula de aço ,
dentro da qual se encontrava o césio137. No dia 18 de setembro,
conseguem obter parte deste revestimento, vendendo a cápsula com o
material radioativo a D.A .F., 39 anos, proprietário de um depósito de
sucata ou "ferro velho" ("ferro velho" I ).

O conjunto de chumbo, aço e césio137, a fonte radioativa, foi
então transportada para o depósito de ferros velhos. Na mesma noite
D.A .F . percebeu um intenso brilho azul, saindo de dentro da cápsula
de aço e, então, motivado pela beleza incomum, sentiu que possuía
algo valioso e até sobrenatural. Levou-a para o interior de sua casa,
para que assim pudesse usufruir melhor de seus poderes. Nos próximos
dias, vizinhos, amigos e parentes foram convidados a ver aquela
interessante peça. A partir de então, vários fatos pitorescos
relacionados com o material radioativo, um pó "brilhoso", que haviam
conseguido extrair da cápsula, foram acontecendo. O referido pó foi
usado nas brincadeiras das crianças e os adultos presenteavam com ele
amigos e parentes, que o colocaram no bolso para transporte, outros,
embevecidos pelo brilho, usimiin-no no corpo como adorno. Assim ,
pôr ignorarem a periculosidade do conteúdo da peça, os envolvidos no
acidente, distribuíram partes do pó radioativo entre várias pessoas e
locais da cidade, disseminando cada vez mais o risco da contaminação.

Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, empregados do "ferro
velho" continuavam a trabalhar com a peça radioativa, na tentativa de
extrair o restante do chumbo. Nesta época, todos os envolvidps
começaram a apresentar sinlomas agudos da radioatividade, como
náusea , vômitos e diarréia, procurando, então um serviço médico.

O motorista W.M.P. continuou.a exacerbar os sintomas iniciais
e, por volta do dia 27 de setembro, surgiram as lesões do tipo
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queimadura, na sua pele. Significativo número de pessoas já
começavam a apresentar sinais e sintomas semelhantes e, então, surge
a suspeita de que o pó brilhante poderia estar relacionado com os fatos.

Enquanto isto o material radioativo conltdo na cápsula,
fazendo parte do chumbo, era vendido a outro "ferro velho" ( "ferro
velho" 11).

Suspeitando da associação das pessoas doentes ao pó brilhoso,
parte deste material é recolhido e levado de ônibus, ao prédio da
Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás.

Este material permaneceu ainda alguns dias em estudo, até
que firma-se a suspeita de um acidente radioativo.

Na manhã do dia 29 de setembro, foi sugerido exame do
pacote que se encontrava no prédio da Vigilância Sanitária pelo físico
Walter Mendes Ferreira, que se encontrava de férias em Goiânia. Uma
vez solicitado ,o referido físico se dirigiu ao escritório da Nucleobras,
conseguindo ali, por empréstimo, um monitor de taxa de dose,
aparelho este , normalmente , usado em medições geológicas. Antes
mesmo de chegar ao prédio da Vigilância Sanitária ligou o aparelho
que acusou uni elevado grau de contaminação radioativa, independente
da direção em que o fisico estivesse dirigindo aquele aparelho.
Incrédulo, retornou a Nucleobras trocando-o, pensando estar o mesmo
com defeito. Feitas novas medidas, o fato se repetiu, convencendo-o de
que ali havia uma potente fonte de radiação. Foram chamados a definir
e participar do acontecimento, profissionais pertencentes aos órgãos
oficiais que controlam o uso de material radioativo no país, Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Nucleobras, Furnas, assim
como médicos e profissionais da Secretaria da Saúde do Estado de
Goiás.

Neste ínterim, militares pertencentes ao Corpo de Bombeiros,
que haviam sido acionados, para manter isolado e sob vigilância aquele
material, também sofreram irradiação. Estes militares e os profissionais
da Nucleobras impediram que se colocasse em prática a idéia
inconseqüente de se livrar daquele material, jogardo-o em um rio
próximo à cidade, e assim resolvendo o problema lato este, que, se
ocorrido, aumentaria desproporcionalmeníe a tragédia.
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O primeiro diagnóstico de pessoas irradiadas e/ou
contaminadas pelo césio137 ocorreu em 29 de setembro, ou seja,
aproximadamente quinze dias depois do início do episódio. A partir de
então, providencias foram tomadas no sentido de limitar as
contaminações, irradiações e definir melhor a real dimensão do fato. O
Hospital de Doenças Tropicais, onde se encontravam alguns pacientes
internados, foi avisado de que eram pacientes contaminados, que
sofriam efeitos de exposição a material radioativo, devendo ser
isolados. Paralelamente a isso, foi providenciada a notificação às
autoridades da Defesa Civil.

As autoridades notificadas do ocorrido, prontamente se
dispuseram a formar a "Operação CÉSIOlil " procurando definir
melhor o acidente. Procedeu-se à localização das áreas, e das pessoas
contaminadas e ainda de parte do material radioativo, providenciando-
se o isolamento das áreas atingidas e a assistência emergencial.

O Estádio Olímpico, localizado no centro da cidade, foi o
espaço escolhido para o monitoramento das vítimas ,segundo o
esquema de recepção planejado pela Secretaria de Saúde. Só então, já
no dia primeiro de outubro, os meios de comunicação começam a
noticiar o acidente, dando ênfase a este evento que chegou a ter
repercussão mundial Em meio a reações de medo, inúmeras pessoas se
dirigiram ao estádio para serem monitorizada>, confome relata
Brandão-Melo (1988), e Rosenlhal (1990 ).

A CNEM mantém 11 técnicos em Goiânia para o
acompanhamento das vítimas, dos rejeitos radioativos e do controle
ambiental. Destes fatos inéditos e marcantes relacionados ao acidente
radioativo com a césio137, surgiu a necessidade da. criação de uma
entidade destinada a acompanhar as vítimas do acidente por tempo
indeterminado que é a FUNDAÇÃO LEÍDE DAS NEVES. Esta
fundação, como centro de referência nacional e internacional, vem
prestando assistência médica, odontológica, laboratorial, psicológica e
social, gerando fonte de pesquisa e promovendo a idéia da necessidade
de melhor proteção do homem e da natureza contra os acidentes
nucleares.
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2.3 - Fonte Contaminante

A fonte contaminante compunha-se de cloreto de Césio137

(28g) mais um aglutinante (63g). A fonte, portanto, possuía uma massa

total de 91g, densidade de 3g /cm e uma atividade de 2000 Ci. Na época

de sua abertura acidental, a fonte apresentava atividade de 1375 Ci , ou

seja, havia em torno de 50 trilhões e 690 bilhões de átomos

desintegrando-se a cada segundo.

Foram liberados cerca de 19,26g de cloreto de césio neste

acidente radioativo.



17

4. Casuística e Método
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4.1. - ÁREA FÍSICA DO ACIDENTE.

Uma equipe de lisicos rastreou as áreas com possibilidades

de conlaminação pelo césio117, vistoriando e monitorizando as regiões

trabalho, "ferros velhos", e as residências das vítimas. Outros pontos

próximos a estes focos foram também contaminados devido ao

relacionamento social entre os indivíduos envolvidos no acidente

radioativo, ou seja, através de visitas sociais de amigos ou parentes, e até

mesmo pela presença de animais domésticos.

A cápsula de césio137 continha cloreto de césio, fixado em

substâncias aglutinantes, em forma de pó altamente solúvel em água. Esta

sua propriedade química contribuiu de forma importante para a sua

disseminação nas áreas afetadas. Entretanto, o maior veículo desta

disseminação foi as pessoas diretamente relacionadas na manipulação do

material. Estas pessoas contaminaram seu ambiente que, por sua vez,

contaminou novas pessoas, surgindo daí novos vetores de contaminação,

tais como, solo, animais e plantas. Os animais domésticos foram

identificados e sacrificados, segundo Iglesias (1989).

O solo da região é muito argiloso, favorecendo a retenção

dos íons de césio, mas em algumas áreas apresentou alterações devido à*

ação das chuvas abundantes na região, naquela época do ano. Apesar
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disto não foi detectada nenhuma anomalia significativa fora de um raio

de 50 metros dos focos principais.

Medições nos locais atingidos indicavam que as

repercussões causadas pela irradiação do césio foram detectadas até cerca

de 18 cm abaixo do nível do solo, e, como o lençol freático na região

situa-se muito abaixo, não houve contaminação do mesmo. A área onde

ocorreu o acidente é de 5,2 km , o equivalente a 0,55% da área do

município de Goiânia. Oliveira et ai (1988) cita que para confirmar a área

do acidente e diminuir os risco , foi efetuada a acroradiomctria na cidade

de Goiânia e sua periferia, descartaudo-se qualquer ocorrência de outros

pontos. Ao todo eram 25 casas e 02 depósitos de sucatas.

Os rejeitos gerados pela descontaminação de pessoas e

locais foram compactados; quando líquidos, foram solidificados com

cimento. O acondicionamento dos rejeitos com os mais altos índices de

radioatividade foi efetuado em tambores de 40 ou 100 litros, que, por

sua vez, foram colocados dentro de um outro tambor de 200 litros ou de

uma caixa metálica, preenchendo-se o vão com concreto. O volume total

dos rejeitos é de 3.461 nr\ constituídos por 1400 caixas metálicas de 1,7

m3 cada, e ainda 3.800 tambores de 200 litros, acondicionados em

"container" marítimo. Esses rejeitos foram a princípio levados para um

terreno situado a 20 km do centro de Goiânia e a 2,:i km de Abadia de

" Goiás, onde está sendo construído o depósito definitivo.
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A figura 1 mostra o município de Goiânia dividido por bairros.

Pode se observar a localização inicial da fonte, situada na região central

da cidade, e os oito focos primários, todos situados próximos da fonte .

Essa foi a região mais atingida, para onde se conduziram as partes da

cápsula contendo o césio137" Como se sabe, o material foi levado a doze

outros focos secundários; destes, nove foram liberados. A figura deixa

evidente os focos investigados sob suspeita porém sem contaminação.
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4.2. - População de estudo.

Do final de setembro alé o final do mês de outubro, foram

monitorizadas 112.800 pessoas, constatando-se que menos de

1000 pessoas, não contaminadas, foram irradiadas com exposição

acima da radiação natural. Desta população, somente 249 pessoas

foram identificadas com significativa contaminação interna e/ou

externa. Cerca de 120 pessoas apresentavam contaminação

somente no vestuário e calçados e, portanto, foram ali

descontaminadas, desprezando-se todas as roupas e , após banhos

com água, sabão e vinagre foram liberadas . Assim sendo, 129

pessoas constituíam o grupo com contaminação interna e/ou

externa, que, a partir de então, passou a receber acompanhamento

médico. Dentre estas pessoas, encontravam-se 79 com

contaminação externa que receberam tratamento ambulatorial; das

outras 50 restantes com contaminação interna.. 30 foram assistidas

em regime de albergues, em semi-is o lamento, e 20 encaminhadas

ao Hospital Geral de Goiânia. Destas últimas, 14 em estado grave,

foram removidas para o Hospital Naval Marcilio Dias, no Rio de

Janeiro, onde 4 delas foram a óbito, conftxme é descrito por

Buttírine e Galle (1988) apud Curado (1995.)
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A figura 2 mostra o fluxograma da triagem e monitoramento dos

indivíduos potencialmente expostos à radiação pelo césio137.
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Para efeito do presente estudo, foram acompanhados 109

indivíduos expostos ao césio137 e 109 indivíduos-controle não

expostos.

A investigação foi delineada como um estudo observacional

de coorte histórica, ou seja, retrospectiva, por um período de 09

anos, de setembro de 1987 à agosto de 1996.

Três grupos de pacientes foram estudados, sendo os pacientes

expostos no acidente radioativo classificados conforme as normas

estabelecidas pela CNEN, em novembro 1987:

• Grupo I - pacientes com dosimetria citogenética > 20 rads /

>0,2 Gy e / ou atividade corporal > 50 u.ci.

Presença de radiolesão .

Neste grupo foram estudados 54 pessoas sendo 22

pacientes com radiolesão .

• Grupo II - pacientes com dosimetria citogenética < 20 rads /

< 0,2 Gy e /ou atividade corporal < 50 u,ci

Ausência de radiolesão.

Filhos de pacientes do grupo I

Neste grupo foram estudados 55 pessoas, sendo 42

do grupo CNEN e ainda foram incluídos, em um

subgrupo, 13 filhos de pacientes do grupo I.

• Grupo III - grupo controle , constituído por 109 pacientes

selecionados, ao acaso, da demanda espontânea do

ambulatório de dermatologia do Hospital das

Clínicas da Universidade Federal de Goiás-UFGo.
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Esses pacientes eram procedentes de vários

bairros da cidade não atingidos pela radiação, com

faixa etária semelhante e observados durante o

mesmo período, de nove anos.

Os grupos foram estudados de acordo com sua população e

distribuição por sexo e idade, conforme tabela 1.

Tab.; 1 - distribuição por sexo e idade dos grupos.

-

GRI

GRIIA

GRUB

GRIH

PACIENTES

54

13

42

109

SEXO

M

32

8

20

49

F

22

;

60

IDADE

(média)

29,5

3,0

25,0

27,0

M= Masculino m©dia de idade ( g r l ,

F-feminino desvio padrão (dp) =15, 4
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4.3. - AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL.

As consultas dos Grupos I e II ocorreram especialmente

por agendamento para a avaliação clínica e laboratorial. O

Grupo I foi agendado a cada 2 meses nos primeiros 3 anos, ou

seja, até 1990, após esta passou a ser a cada 4 meses e só em

1995 ficou estabelecido a cada 6 meses. O Grupo II foi agendado

a cada 6 meses até 1995, quando passou a ser uma vez por ano,

conforme protocolo da Fundação Leide das Neves, referido por

Curado (1995). Ocorreu também, em ambos os grupos, a consulta

por demanda espontânea.

As consultas clínicas, por agendamento foram feitas em

conjunto por médicos da Fundação Leide das Neves e da CNEN,

sendo requisitados a cada evento os seguintes exames:

Hemograma, Urina tipo I, TGO-TGP, Bilirrubinas, Uréia e

Creatinina, Glicemia, dosagem de T-3, T-4 e TSH. Para o Grupo I,

foi solicitado anualmente o perfil imunológico, além do teste para

HIV.

Uma ficha clínica padronizada foi elaborada para registrar a

ocorrência de todos os fenômenos dermatológicos dos pacientes

incluídos nos Grupos I e II . O marco zero correspondeu ao mês de
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setembro de 1987 e, a partir de então, foram numerados

seqüencialmente os outros meses até agosto de 1996.

Para o Grupo III, levantaram-se as fichas de prontuários,

retrospectivamente anotando-se as lesões cutâneas por diagnóstico.
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4.4 AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLÓG1CO E

IMUNO-HISTOQUÍMICA COM P-53.

No decorrer do ano de 1996, foram realizados exames

anatomopatológicos e de imuno-histoquimíca para proteína p-53, em 20

pacientes, sendo 10 pacientes do Grupo I portadores de radiolesão e

10 outros do Grupo-controle do Hospital da Clínicas da UFGo. Nos

pacientes do Grupo I o material foi colhido diretamente, na parte

central, da radiolesão. No Grupo-controíe o material foi obtido de

pacientes com processos infiamatórios inespecíficos (5 casos),

dermatites agudas (4 casos) e queratose actínica (1 caso).

A avaliação da proteína p-53 foi feita com o auxílio da

técnica imuno-histoquímica da Streptavidinina-Biotina, acompanhada da

análise quantitativa dos elementos positivos através da morfometna.

As amostras utilizadas para a reação imuno-histoquímica

foram fixadas em formol a 10% e emblocadas em parafina; e, após,

obtidas secções teciduais de 3 u.m de espessura. A seguir, os cortes foram

reidratados em 3 passagens em etanol absoluto durante 5 minutos cada,

sendo, após isto, imersos por 10 minutos em solução de hidróxido ^e

amônia a 10%, para remoção do pigmento formólico. Os preparados

foram, então, lavados em água corrente por 10 minutos e tratados em
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microondas para recuperação antigênica, segundo Rose et ai (1994) e

Taylor et ai (1994).

Após este tratamento, o material foi lavado novamente em duas

passagens em água destilada.

O material, então, foi levado para bloqueio da peroxidase

endógena tecidual. As secções teciduais foram submetidas à incubacão

dos anticorpos primários, na diluição 1:50 e incubados a 4°C por 18

horas. Após serem lavados em tampão Tris-HCl, por 5 minutos,

receberam o anticorpo secundário biotinilado por 30 minutos à

temperatura ambiente, em diluição de 1:100. A revelação da reação foi

feita com solução cromógena de diamino benzidina a 0,03%, adicionada

de 0,6 ml de H2 O 2 , por 30 minutos. Para intensificar a marcação, as

lâminas foram mergulhadas em solução de sulfato dê cobre a 0,5% por

um minuto. Os cortes foram então lavados em água corrente e

contracorados com hematoxilina de Meyer por 10 minutos. Após

desidratação e diafanízação, as lâminas foram montadas e procedeu-se à

leitura.

Nos pacientes do Grupo I, selecionados para a avaliação

imuno-histoquímica com a proteína - p 53, elaborou-se um protocolo, de

estudo das alterações anatomopatológicas das radiolesões. De acordo

com critérios estabelecidos por Hopewell (1986), observam-se alterações

epidérmicas e dérmicas, tanto na fase aguda como na fase tardia. As

principais alterações, na fase aguda, a serem consideradas, foram:

alteração vacuolar das células basais, folículos pilosos e glândulas

sebáceas, (ume/ação endotelial com extravasamento de hemácias,

(rombos de fibrina e plaquetas; alterações fibrinoides dos vasos e do

colágeno. Na fase tardia observou-se atrofia epidérmica com perda das

cristas epiteliais, cariomegalia das células basais com nucléolos
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proeminentes, atrofia ou ausência dos complexos pilo-sebáceos e

glândulas sudoríparas, alterações nas fibras elásticas, colágenas com

depósitos fibrinoides dérmicos e nos vasos, além do espessamento

subintimal dos vasos e telangectasias.
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4.5 - PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS.

As fichas clínicas e as dos resultados de imuno-histoquímica

com a p-53 foram padronizadas e pré-codificadas de uma forma

compatível para processamento eletrônico .

A análise de dados foi realizada pelo programa "Epílnfo 6,04 " .

O teste "/" de Student e a análise de variância foram utilizados

para avaliar a significância de diferenças entre duas ou mais médias

respectivamente .

Testes qui-quadrado foram aplicados para verificar as

significâncias de diferenças de proporções .

Foi fixado em 0,05 o nível de significância estatística (alfa=5 % )

Calculou-se o risco relativo ( RR ) da associação entre

radiolesão (exposição ) e presença de proteína p-53 ( efeito da

exposição ) .
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5. Resultados
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5.1. - DESCRIÇÃO E EVOLUÇÃO CLÍNICA DAS

RADIOLESÕES

A demonstração da evolução clínica das lesões cutâneas por

acometimento direto pelo césio137, tem como objetivo o registro destas

lesões, procurando enriquecer o material principal deste estudo.

As vítimas que manusearam o material radioativo receberam

radiação beta e gama, parcialmente atenuada, pela proteção blindada da

ampola extraída do aparelho de radioterapia. Várias partes do corpo

destas pessoas foram contaminadas diretamente com este material

radioativo. Os sintomas descritos inicialmente pelas vítimas mais

acometidas são coincidentes e têm início com um eritema variável,

sensação de queimadura, calor local, prurido e grande sensibilidade

regional, sempre seguidos de edema significativo, evoluindo para bolhas.

Algumas destas bolhas são coalescentes, tensas, na evolução

apresentando drenagem espontânea, expondo tecido necrótico

subjacente.

Nos pacientes com menor acometimento de radiação, estas fases

ocorreram após período de latência variável e com sintomas menps

evidentes.

Na reparação tecidual foram evidentes cicatrizes com tecido

atrófico, fino e ínelástico, aspecto poiquilodérmico, com
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hiperpigmentação e acromia em confete, teiangectasia, áreas de

alopecia e xerose intensa.

No acometimento das extremidades digitais, a atrofia e

esclerose envolveram estruturas anatômicas profundas tais como

tendões, aponeuroses, cartilagens e tecido adiposo, evoluindo, então,

para um quadro de limitação funcional da região acometida e em alguns

casos com pés e mãos em garra. Nesta região anatômica são freqüentes

os traumas funcionando assim, nestes casos, com fator de recidiva ou

reagudização das lesões e com freqüência provocando dor contínua,

levando a um tratamento permanente.

As lesões cutâneas, por acometimento direto, do material

radioativo ocorreram na sua grande maioria no tórax e membros

superiores. Em alguns pacientes as lesões foram únicas, em outros

incidiram em mais de uma parte do corpo.

A tabela 2 registra as radiolesões conforme a topografia e a sua

freqüência.

Tab.; 2 - Radiolesões: freqüência e topografia

Topografia

Face

Tronco

Membro sup.

Membro inf.

Única

01

02

07

06

Múltiplas

02

02

07

03

Total

03

04

14

09
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As figuras de 3 a 10 ilustram o acometimento cutâneo agudo com

sua respectiva evolução.

A figura 11 demonstra um episódio de reagudização da lesão, após

um ano e sete meses, do acidente.

A figura 12 registra uma sequela importante, 9 anos após o

acidente, com dedos em garra e amputação terapêutica do 5o dedo.

As figuras 13 e 14 mostram a lesão 10 meses após o acidente e a

tentativa de enxertia terapêutica.
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5.2. - DERMATOSES MAIS FREQÜENTES

Procedeu-se à análise das dermatoses ocorridas em todos os

pacientes durante as consultas, em cada grupo estudado (Grupos I, II e

III).

A população estudada foi de 218 pacientes, onde ocorreram 782

eventos-diagnóstico. Registrou-se de 1 a 8 retornos,, tendo como

média 3 retornos.

A tabela 3. expressa o número de paciente por grupo, com o

numero de retornos.

Tab.; 3 - pacientes e retornos

GRI

GR II

GR II

PACIENTES

54

55

109

RETORNO

192

189

354

MÉDIA

4,0

3,0

3,0

Kruskal-Wallis = 1,5
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A tabela 4 mostra os pacientes do Grupo I, divididos em subgrupos com

e sem radiolesão, conforme o número de retornos, estabelecendo uma

média.

Tab.; 4

Com lesão

Sem tesão

Retorno

86

106

Média

4,0

3,5
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A tabela 5 evidencia as diagnoses mais freqüentes na população de

estudo (Grupos 1,11 e III), estabelecendo uma freqüência percentual

comparativa ao total de eventos diagnósticos.

Tab.; 5 - DIAGNOSES MAIS FREQÜENTES

Diagnoses

Piodermites

Pit. Versicolor

Dermatofitoses

Escabiose

Derm. Seborreica

Acne

Dermatite atópica

DermatJte contato

Montlíase

Verrugas

freqüência (n)

77

74

66

65

51

30

29

28

21

21

%

9,8-

9,5

8,4 ',

8.3

6,5

3,8

3,7

3,6

2,7

2,7

(n total = 782)
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Através da análise percentual, na tabela 6 ,observam-se as cinco

dermatoses mais freqüentes nos Grupos 1,11 e III. É evidente não

acontecer uma variação importante de cada dermatose por grupo, exceto

uma ocorrência maior de piodermites no Grupo II.

Na tabela 7 estuda-se a freqüência das dermatoses nos subgrupos II-A,

filhos de pacientes do Grupo I, e II-B, pacientes expostos a radiação;

persistindo o aumento das piodermites em ambos os subgrupos e uma

freqüência maior de escabiose no Grupo II-A.

Tab.; 6 Freqüência das dermatoses por grupo/ total de consultas

DIAGNOSES

Piodermites

Pitiriase versicolor

Dermatofitoses

Escabiose

Dermatite seborreica

TOTAL

QR-1

n (%)

18 (8,6)

19 (9,0)

16 (7,6)

23 (11,0)

11 (5,2)

210(100)

GR-II

n {%)

30 (15,5)

11(5,6)

14(7,2)

15(7,7)

08 (4,1)

194(100)

GR-III

n (%)

29 (7,7)

44 (11,6)

36 (9,5)

27 (7,1)

32 (8,5)

318(100

Total

n (%)

77 (9,8)

74 (9,5)

66(8,4)

65 (8,3)

51 (6,5)

782(100)
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TAB.; 7 FREQÜÊNCIA DAS DERMATOSES GRUPOS II-A E II-B

Diagnoses

Piodermites

Pitiriase versicolor

Dermatofitoses

Escabiose

Dermatite seborreica

TOTAL

Gr II-A

n {%)

4 (14,2)

1 0,5)

2 (7,14)

4 <14,2)

1 0,5)

28

Gr II-B

n (%)

26 (15,6)

10(6,0)

12 (7,2)

11(6,6)

7 (4,2)

166
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Na tabela 8 estuda-se a freqüência e o percentual das dermatoses dentro

do Grupo I e subgrupos com e sem radiolesão comparados ao total de

eventos. É significativa a diferença de piodermites nos pacientes com

radiolesão.

Tab.; 8 Dermatoses Grupo I, com e sem radiolesão

Dermatoses

Piodermite

Pitiriase versicolor

Escabiose

Dermatofitose

Dermatite seborreica

TOTAL DE EVENTOS

com lesão

n (%)

12 (13,4)

11 (12,2)

12 (13,4)

08 (8,9)

04 (4,5)

90

sem lesão

n (%)

06 (5,0)

08 (6,6)

11 (9,2)

08 (6,6)

07 (5,0)

120

valor de p

< 0,05

ns

ns

ns

ns

n s - não significante (p> 0,05)



Fao

49

As cinco dermatoses mais freqüentes na população de estudo

(Grupos 1,11 e III ) foram piodermites, pitiriase versicolor,

dermatofitoses, escabiose e dermatite seborreica. Com o objetivo de

estabelecer, dentro do grupo de pessoas expostas a radiação, se estas

dermatoses assumem o papel de marcador cutâneo, foram consideradas

e analisadas estatisticamente.De acordo com a tabela 9 onde se estuda

cada grupo e a tabela 10 onde se estuda apenas o Grupo I com e sem

radiolesão certifica-se que não foram significativas.

Tab.;9

?iSL(Ílí2L. ̂ L i ^

X2=l,19 p = 0,75



Tab.; 10 Marcadores cutâneos no Grupo I com/sem radiolesão

50

COM LESÃO

SEM LESÃO

Total

SIM

n (%)

47 (54,0)

40 (45,9)

87 (100)

NÃO

n (%)

43 (34,9)

80(65,0)

123 (100)

Total D

90

120

Total D = total dermatoses x 2= 6,8 p=0,l
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A análise estatística nos grupos I,n e III de lesões precancerosas

definidas como melanose e queratose actíníca são demonstradas na

tabela 11. Observa-se que não há diferença estatística entre os grupos.

Tab.;11 Lesões pré cancerosas no grupo I, Il-B, 111.

GRUPO I

GRUPO HB

SIM

n (%)

06 (18,1)

04 (12,1)

NÃO

n (%)

204(27,2)

190 (25,2)

TOTALD

210

194

GRUPO m 23 (69,6) 3S5 (473) 378

Total D = diagnoses X2 = 6,5 p =0,054
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5.3 - AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLOGICA E IMUNO-

HISTOQUIMICA COM A PROTEÍNA P - 53

As alterações anatomopatologicas encontradas nos 10 pacientes que se

submeteram ao exame de imuno-histoquimica com p-53 são resumidas

na tabela 12.

Tab.; 12 Alterações anatomopatologicas Pacientes (n=10)

Alterações epidérmicas

Perda das cristas epiteliais

Hiperqueratose

Atrofia

Cariomegalia de células basais

Melanófagos

Alterações dérmicas

Fibras colágenas hialinizadas

Elastose

Depósitos fibrinoides dérmicos

Alterações vasculares

Telangectasias

Tumefação endotelial

06

05

02

01

01

04

03

01

08

01
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Procedeu-se ao estudo imuno-histoquímico com a p-53 nos pacientes do

Grupo I com radiolesão e paciente do grupo-controle, conforme as

tabelas 13 e 14 . A faixa etária entre os grupos é coincidente.

A freqüência de positividade da p-53 entre as pessoas exposta foi de

80% e entre as não expostas à radiação, de 10%.

Pacientes do Grupo I apresentaram um risco 8 vezes maior de

positividade a p-53, quando comparados ao grupo-controle, não exposto.

Tab.; 13 Avaliação imuno-histoquímica com a p -53

Grupo I e controle/sexo e idade

PACIENTES GRUPO I PACIENTES CONTROLE

Wx

iff':
'm4

5

6

7

8

9

10
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M

; ; • F
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Média de idade - 35,2 (dp 9,9) Média de idade - 35,4 (dp 9,8)

p=0,96
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Tab.;14 Expressão imuno-histoquímica da proteína -53

pacientes com radiolesão e controle.

RADIOLESAO (GRI)

SEMRADIOLESÃO (GR III)

POSITIVO (+)

08

01

NEGATIVO (--)

02

09

10

10

p= 0,054 risco relativo (RR) = 8,0
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As figuras 15 e 16 representam a lesão clínica e o exame

anatomopatológico correspondente.
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Fig. 15

Fig.. 16
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As figuras 17 e 18 ilustram o achado imuno-histoquímico com a

proteína p-53 na lesão clínica correspondente.
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Fig. 17

i 1
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Fig. 18
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6. Discussão
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O perigo do uso das radiações, quer nas terapias quer na

indústria, além do risco dos acidentes, foi questionado desde o início de

sua descoberta em 1895.

Champlin et ai (1988) afirmam que as conseqüências de

exposição às radiações ionizantes são complexas- e que alguns dos

efeitos, tais como toxicidade para o sistema nervoso central, trato gastro

intestinal e medula óssea, são associadas com alta dose de radiação

corpórea externa, e ocorrem precocemente, em poucos dias ou semanas.

Tais efeitos são referidos como síndrome aguda da radiação.

É, pois, interessante ressaltar que os acontecimentos mais

dramáticos deste acidente radioativo com o césio137, em Goiânia,

ocorreram nos primeiros meses, quando quatro pessoas foram a óbito,

decorridos apenas quarenta dias do início do acidente. Destas quatro

pessoas, duas chegaram a óbito por hemorragia difusa de múltiplos

órgãos, uma por edema agudo de pulmão com broncopneumonia e outra

por colapso pulmonar o pneumonia lobar bilateral. Os meses

subsequentes ao acidente foram traumáticos, não só do ponto de vista

físico, como psicológico, adquirindo um vulto social alarmante, legando

as pessoas a um medo aterrorizante como é referido por Helou e Costa

Neto (1995).
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Tão logo decorrido o período agudo, crítico formou-se um grupo

de profissionais da saúde com a consciência voltada para as

conseqüências da radiação a médio e longo prazo.

Na fase aguda, o tratamento clínico tópico ministrado foi água,

sabão neutro, pasta de dióxido de titânio, seguido por uma lavagem com

água morna, solução de permanganato de potássio a 4% e hipoclorito de

sódio a 0,5%, o que levou a um melhor índice de descontaminação

externa, segundo Costa (1988) e Farina et ai (1990)

Oliveira et ai (1991) descreve que a evolução clínica foi

favorável na maioria dos casos, dentro da expectativa, com áreas

exulceradas ou úlcero-necróticas, sendo reepitelizadas, por tecido

granuloso em um período médio de três meses.

Jammet et ai (1986) e Amaral (1988) descreve alguns

procedimentos cirúrgicos na tentativa de melhorar a cicatrização ou

proteção da área lesada, tais como, debridamento e enxertia. Nos

pacientes deste estudo a amputação de extremidades digitais foi

realizada em poucos casos, procedimento cirúrgico este, na sua maioria,

solicitado pelo próprio paciente, no desejo de melhor adequar a

atividade funcional do órgão.

A injúria local aguda, provocada pela exposição à radiação,

constitui entidade definida, cuja evolução clínica, embora dependente da

dose e do poder de penetração da radiação, está diretamente relacionada

com a capacidade de regeneração celular dos diferentes tecidos

afetados.

Segundo Farjado e Berthrong (1981) observa-se que, no tecido

cutâneo, as glândulas sebáceas são as estruturas anatômicas com maior

radiossensibilidade, seguidas pelos folículos pilosos, epiderme e
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glândulas sudoríparas, respectivamente. Explica-se assim a freqüente

xerose, pele seca e perda de pelos nos casos expostos à radiação.

O pequeno número de casos com lesões de pele não autoriza

classificações evolutivas, entretanto, pôde-se observar quatro fase

distintas, segundo Oliveira et ai (1991).

A primeira fase evolutiva é caracterizada por um eritema

transitório atípico, na região afetada, extendendo-se ao redor da área

irradiada e mais evidente nas vítimas com acometimento mais intenso,

sempre acompanhados de grande sensibilidade local, dor em queimadura

e prurido.

A fase de latência apresenta relação inversamente proporcional

à dose.

A segunda e terceira fases evidenciam edema, formação de

bolhas tensas com ruptura espontânea ou induzidas que drenam material

líquido sero hialino, expondo tecido exulcero ou úlcero-necrótico, tecido

este que evolui para cicatrização atro fica poiquilodérmica.

A quarta fase, ou fase crônica, envolve crises de vasculite,

recrudescencias, dor e limitações funcionais.

O curso clínico evolutivo das lesões não parece ser modificado

pelo vários procedimentos terapêuticos adotados.

Peter e Braun-Falcon (1994), ao analisar as lesões cutâneas nas

vítimas do acidente de Chernobyl afirmam que as mesmas se

apresentaram na fase aguda, caracterizadas pela combinação de uma

dermatite tóxica com alteração ou prejuizo da proliferação epidérmica e

vasculopatia. Reações estas desencadeadas provavelmente por uma

precoce alteração radioinduzida da expressão das citocinas e seus

receptores, tais como, o receptor do fator de crescimento epidérmico.
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As lesões descritas pelos autores se assemelham com as encontradas no

acidente radioativo com o césio137.

Adelstein (1987), estudando os efeitos agudos da radiação,

ressalta a alteração do DNA, tendo como conseqüência mais freqüente

as mutações genéticas. Há várias maneiras de observar essas alterações:

nas células germinativas, observando-as nas futuras gerações e nas

células somáticas, evidenciadas nas pessoas expostas.

As conseqüências tardias da exposição à radiação resultam da

interação entre partículas radioativas (alfa e beta) , ou ondas (gama ou

raio x) e macromoléculas biológicas, sendo a mais importante interação

a que ocorre com o DNA.

Os efeitos somáticos podem ser considerados como estocásticos

e não estocásticos. Os efeitos não estocásticos são dose dependentes e

ocorrem de modo semelhante em todas as pessoas, que podem vir a ter

alterações, tais como, hipotireoidismo, catarata, retardo de crescimento e

esterilidade. A severidade destes efeitos adversos depende da dose e

pode ser prevista, se as doses são conhecidas. As conseqüências

estocásticas só irão ocorrer em determinadas pessoas e elas não podem,

em princípio, ser preditas. Estes efeitos são menos previsíveis porque a

precisa relação entre dose e risco é desconhecida. Os exemplos dos

efeitos estocásticos tardios incluem câncer, teratogenicidade,

especialmente severo retardo mental e efeitos genéticos. Portanto, as

mais importantes conseqüências tardias dos acidentes radioativos são

anormalidades na tireóide e câncer.
.*

Os cânceres causados pela radiação são semelhantes àqueles já

descritos na população em geral, exceto pela sua maior freqüência.

Leucemia é o câncer mais freqüente induzido pela radiação e o seu risco

ocorre precocemente, entre três e cinco anos após a exposição, com um
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pico entre cinco e dez anos segundo Maloney (1887). Outros cânceres

irão ocorrer mais tarde como o câncer de pulmão, e o sarcoma

osteogênico que, geralmente, ocorrem após dez anos de exposição, com

pico entre vinte e trinta anos.

A maioria dos estudos é baseada nos resultados de observações

nos sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagashaki, sendo

referida a importância das doses de exposição, bem como as inúmeras

variáveis de desencadeamento de um câncer tais como o uso do cigarro.

Neste caso de exposição ao césio137 é esperado um risco maior

de outros cânceres, além do da tireóide, porque a sua meia vida física é

de aproximadamente 30 anos, e a sua meia vida biológica, de 70 dias,

além de que a exposição a este material radioativo ocorreu por

contaminação externa e/ou interna. Os três maiores problemas a se

observar são, também, o câncer, as anormalidades genéticas e as

alterações fetais.

A maioria dos trabalhos procurando relacionar o risco de

desenvolver câncer associa este risco com a idade de irradiação. Quanto

mais precoce a irradiação, maior é o risco, principalmente porque estes

estudos mostram que as alterações irão ocorrer mais tardiamente.

No ano de 1994, decorridos 7 anos do acidente radioativo,

ocorreram mais 2 óbitos de indivíduos que pertenciam ao Grupo I e II. O

óbito do paciente do Grupo I teve como causa a hepatite alcóolica e o do

Grupo II ocorreu por choque séptico.

O nosso grupo estudado apresenta uma média de idade de 26,3

com desvio padrão de 15,6. Observa-se uma equivalência de idade no

Grupo I e III, sendo respectivamente de 29 e 27 anos. No Grupo II

foram incluídos os filhos dos pacientes do Grupo I, estudados como

Grupo IlA, representando uma população mais jovem. Embora não
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sofrendo uma ação direta do material radioativo, é neste grupo onde

serão feitas avaliações importantes de alterações genéticas e ocorrência

de cânceres, especialmente nas crianças expostas intra-útero. Nos

recém-nascidos, filhos do Grupo I, observaram-se apenas cinco casos de

má formação, sendo três hérnias inguinais, um angioma cerebral e uma

insuficiência renal, todas sem repercussões sistêmicas importantes, até o

momento, sugerindo não ser diferente do padrão geral da população.

A Comissão Internacional de Proteção Radiologia - CIPR

estima a dose absorvida até 20 Gy, para a ocorrência de tumor

radiogênico, entretanto o Comitê Consultivo Sobre Efeitos Biológicos

da Radiação Ionizante não estabelece tempo para o desenvolvimento de

câncer de pele.

No estudo realizado por Michael (1995), em pacientes tratados

com radioterapia em diversas dermatoses tumorais, a freqüência de

tumores de pele radiogênicos variou de 3 a 5%, independente da dose e

a ocorrência de úlceras radiogênicas foi de 0 a 23%, com doses acima

de 90 Gy, com um pico de incidência nos primeiros quatro anos.

Segundo o autor, esperam-se lesões crônicas de radiodermite com doses

de raio X, a partir de 12 Gy e que, como regra geral, o período de

latência para o aparecimento de tumores pode ser estimado ao redor de

dez anos. Sabe-se, contudo, que estes tumores não se diferenciam

histológicamente dos outros tumores.

Segundo Kohn et ai (1984), fatores individuais interferem no

aparecimento de tumores ou úlceras pós radioterapia, tais como tipo çie

pele, área irradiada, idade na época da irradiação, interação com outros

agentes cancerígenos, outras exposições tais como o sol e cuidados com

a pele irradiada.
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Trabalhos resultantes de pesquisa em animais que foram

expostos à radiação mostram que esta exposição acelera o processo de

envelhecimento, resultando em uma diminuição inespecífica do tempo de

vida. Jammet et ai (1986) afirma que animais irradiados simplesmente

envelhecem mais rapidamente e morrem mais cedo de causas indistintas

dos animais não irradiados.

Pode-se observar que a freqüência de piodermites no Grupo I foi

de 18 casos (S,6 %), no Grupo II de 30 casos (15,5%), e 29 casos

(7,7%), no Grupo-controle. O que se observa no Grupo II pode ser

justificado pela população mais jovem e, portanto, a sua ocorrência

realmente mais esperada. Ao analisar o grupo de filhos do Grupo I,

verifica - se que o resultado acompanha o Grupo'II em geral, o que

corresponde à idade. Quando se procura o comportamento das

piodermites dentro do Grupo I, pessoas com ou sem radiolesão, observa-

se que é estatisticamente significativa a diferença dentro do grupo de

pessoas com radiolesão. É sabido que estes indivíduos apresentam

freqüentes traumas nestas áreas e, pelas peculiaridades desta pele,

tornam-se mais susceptíveis à infecção, não traduzindo assim uma

deficiência específica da imunidade. A maioria das radiolesões se

encontra no membro superior e tórax, portanto, mais sujeitas a traumas,

e sabe-se que nelas o fator isquemia é importante para o

recrudescimento e conseqüente infecções.

Todas as outras dermatoses ocorreram sem uma diferença

percentual importante.

Espera-se, nas imunodepressões, escabioses com expressão

clínica diferente da habitual, onde são observadas mais freqüentemente

lesões crostodescamativas disseminadas e com presença abundante de
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parasitas. Este fato clínico não foi descrito em nenhum dos casos em

estudo.

Observa-se sem significância estatística a ocorrência das cinco

dermatoses mais freqüentes ao se comparar com o total das dermatoses,

portanto, sugerindo que estes pacientes não apresentam dermatoses que

possam assumir característica de um marcador cutâneo e que as mesmas

se comportam como na população em geral.

E importante ressaltar que mesmo ao se comparar o Grupo I de

pessoas supostamente mais predispostas às alterações somáticas, foi

observado um comportamento estatisticamente semelhante ao do Grupo-

controle (Grupo III). Mesmo ao se comparar o Grupo I entre os

portadores de radiolesões e sem radiolesões, não houve significância

estatística entre eles.

As lesões precancerosas, tais como, melanoses e queratoses

actínicas, foram estudadas, nos três grupos, sendo tratadas

estatisticamente apenas as pessoas expostas diretamente à radiação,

ficando evidente que não é significativa a sua ocorrência.

Ressalta-se ainda que, até o momento, decorridos nove anos do

acidente radioativo, nossos resultados demonstram não ocorrer

alterações cutâneas importantes, mesmo através de análise estatística.

Coloca-se também em evidência que mesmo as lesões precancerosas

não foram significativas, assim como não foi registrado nos pacientes

expostos à radiação, nenhum caso de câncer de pele.

Outrossim, faz-se necessário alertar que, como não há dados na

literatura para serem confrontados, é importante proceder à continuidade

destas observações por um tempo mais prolongado, uma vez que as

alterações mais significativas, na literatura, estão correlacionadas com a
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ocorrência dos cânceres e não há uma expectativa de tempo definida a

ser observada

A carcinogênese pode ser entendida através do acúmulo de

alterações no genoma celular, afetando a expressão ou função dos gens

que controlam o crescimento e diferenciação celular.

Nas últimas décadas muito se tem publicado sobre a oncogênese

e, em especial, nos últimos anos, tem-se procurado entender o papel do

gen supressor tumoral.

Os oncogenes induzidos por infecção viral exógena ou por

mutação do genoma normal desencadeiam um câncer por ativar a

proliferação celular. Os gens supressores tumorais estão relacionados

com o aparecimento do câncer ao perder a sua capacidade de "gens

guardiões do genoma". Estes gens são produtos de mutações recessivas

nas quais ambas as cópias celulares estão inativadas, resultando assim

em gens inativados chamados de gens supressores tumorais.

Simplifícando-se assim a carcinogênese, o gen p-53 é um dos

mais freqüentes encontrado no câncer humano, podendo atuar como gen

supressor tumoral ou como oncogen.

A proteína p-53 tem peso molecular de 53.000 dalton, seqüência

de 393 aminoácidos. O gen p-53 situa-se no braço curto do

cromossoma 17, na região 17p53.

A oncoproteina 53 normal tem uma vida média intercelular muito

curta, nos queratinócitos é em torno de quatro a cinco horas, contudo, se

mutada, forma complexos no citoplasma com a p-53 normal tendo sua
,*

vida média prolongada, podendo assim ser detectada pela imuno
histoquímica, permitindo inferir que o gen p-53 está alterado.



Assim a mutação da p-53 é associada à produção de uma

oncoproteina com estrutura e função defeituosa, uma alteração genética

identificada freqüentemente em neoplasia humana.

A procura de um biomarcador para o câncer de pele tem sua

importância não só no diagnóstico clínico, como no preventivo,

interferindo assim como um agente ativo na busca da segurança e

eficácia de um quimioprotetor.

A literatura não é bem definida ao procurar estabelecer o tempo

de aparecimento de tumores após a radiação. Conforme referem

Traenkle (1979) e Kaczmarck (1989) o surgimento espontâneo de um

tumor é clínico e histológicamente Índistinguível entre aqueles induzidos

pela radiação ionizante. Em tais casos, o período de latência entre os

tumores e a radiação é o único critério avaliável para se fazer previsão

deste acontecimento.

A p-53 é um evento que pode ser demonstrado segundo Lee et ai

(1994), Kubo et ai (1994), Basset-Segun et ai (1994), em uma série de

dermatoses benignas inflamatórias, hiperplasia pseudo-epiteliomatosa e

queratose actínica, mas que podem ou não estar necessariamente

relacionadas com uma transformação neoplásica. De acordo com Oram

et ai (1994) a sua presença em células proliferativas e indiferenciadas,

assim como o seu desaparecimento quando as mesmas se diferenciam,

sugere que a sua expressão naturaí ou selvagem é um indicador de

imaturidade e incapacidade proliferativa das células.

Segundo Mcnut et ai (1994), a p-53 é uma fosfolipoproteina

nuclear que nas sua forma natural ou selvagem liga-se ao DNA e impeâe

as células de entrarem na fase S do ciclo de divisão celular. Uma

mutação no gen p-53 provoca a formação de uma proteína defeituosa

que é degradada mais lentamente, acumulando-se no núcleo celular,
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podendo ser demonstrada por técnicas imuno histoquímicas. Conforme,

também, Nelson et ai (1988) e Basset-Segun et ai (1994), esta

anormalidade precede à formação do câncer e uma "over expressão de

p-53 tem sido demonstrada nas lesões pré-neoplásicas. Contudo é muito

controversa a relação desta "over" expressão com uma verdadeira

mutação no gen da p-53 por sua ocorrência também na forma natural e

não mutante.

Mcnut et ai (1994) também afirma que a presença de núcleos

marcados na camada basal da epiderme junto à neoplasia não reflete

uma mutação, uma vez que a mesma deve se expressar em toda a

espessura da epiderme. Existem, então, dois padrões de leitura da

coloração da p-53; uma, através da expressão nos núcleos de

queratinócitos e em toda a espessura da epiderme relacionada com a p-

53 mutante; e outra através da expressão nos núcleos da camada basal, o

que poderia representar, ou não, uma mutação da p-53.

Há, segundo Segovia (1995), uma grande variação nos

resultados publicados que pode se dar, em parte, pelo grande número de

anticorpos monoclonais utilizados e em concentrações variadas, assim

como através das amostras de pele fixadas em formol e incluídas em

parafina ou cortes de congelação; diferenças técnicas estas, sem

dúvidas, capazes de alterar o valor do resultado final deste teste.

Os resultados obtidos neste estudo sugerem uma expressão

imuno-histoquímica da oncoproteina 53 de 80% nas radiolesões dos

pacientes do acidente radioativo com césio 137; sendo que a reação

positiva se observou nas camadas basais e células espinhosas em 40% e

em toda epiderme nos 40% restantes.

A diferença de expressão imuno-histoquímica da p-53, entre os

grupos estudados, é estatisticamente significativa.
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E importante ressaltar que o fator de risco estabelecido nas

radiolesões para a positividade da proteína p-53 é de oito vezes, o que

reforça a idéia de que as mesmas representam um dado clinico de

grande valor prognóstico para o paciente. Em contrapartida é difícil

estabelecer valor comparativo, uma vez que até onde sabemos, não há

relatos na literatura de estudo da oncoproteína 53 em lesões de

radiodermite.

Quando se compara o grau de positividade da p-53 nesse estudo,

em relação às camadas epidérmicas acometidas, pode-se concluir que é

um fato mais evidente nos pacientes com maior acometimento radioativo

e maiores danos cutâneos. E provável que, nestes pacientes, o dano

tecidual maior represente um fator oncogênico importante.

Para, no entanto, referendar este raciocínio, são necessários,

certamente, estudos prospectivos mais amplos, inclusive,

complementados com uma avaliação do método do estudo imuno-

histoquímico da p-53.
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7. - CONCLUSÕES
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- Não há evidências de um aumento na incidência
de dermatoses em geral nos grupos estudados, após
9 anos de acompanhamento.

- Não foram registrados casos de câncer de pele
nos grupos expostos à radiação do césio137

no período de 9 anos.

- Pacientes portadores de radiolesão apresentaram
um risco oito vezes maior de positividade à
proteína p-53, quando comparados ao grupo
controle, sem exposição.

- Há necessidade de dar continuidade aos estudos
nos grupos expostos ao césio de modo a avaliar
os efeitos da radiação.
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8- ANEXOS
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Na tabulação observa-se as dermatoses em cada data de exame

por caso clínico e o seu grupo.

C - caso clínico ID - idade GR - grupo

C ID GR DERMATOSE

1 22 1 tinea cruris(ex 6), tinea cruris(ex 78), moniliase(ex 20), herpes simples (ex 76), acne (ex

78), tinea pedis (ex 78)

2 22 1 dermatite seborreica (ex 26), pitiriase versicolor (ex 25)

3 15 1 escabiose (ex 41), molusco contagioso (ex 47), pitiriase versicolor (ex 47)

4 18 1 miiase (ex 86), tinea pedis (ex 5), acne (ex 25), escabiose (ex 16), piodermite (ex 5)

5 14 1 dermatite atopica(ex 60), dermatite atopica (ex 70), dermatite atopica (ex 17), tinea pedis (ex 17),

herpes simples (ex 56)

6 32 1 alopecia difusa (ex 4), me!anose(ex 6), queratose actinica (ex 6), queratose actica (ex 89),

candidiase (ex 37)

7 511 dermatite seborreica (ex 17)

8 14 1 alopecia difusa (ex 50), prurido generalisado (ex 2) prurido generalisado (ex 48)

9 24 1 escabiose (ex 26)

10 20 1 nihil

11 50 1 moniliase (ex 32), moniliase (ex 36), srfilis (ex 20), piodermite (ex 93)

12 15 1 tinea corporis (ex 63), pitiriase versicolor (ex 63), pitiriase versicolor (ex 28)

13 26 1 cloasma (ex 78)

14 39 1 nihil

15 27 1 escabiose (ex 73), escabiose (ex 4), acne (ex 78), dermatite de contato (ex 78)

16 26 1 nihil
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17 16 1 queloide(ex40), pitiriase versicolor (ex 69), cisto sebaceo (ex 69)

18 31 1 nihil

19 341 nihil

20 241 sifilis (ex 20), piodemnite (ex 93), prurido (ex 10)

21 65 1 dermatite atopica (ex 89), desidrose (ex 63), dermatite atopica (ex 67), dermatite atopica (ex 98)

22 31 1 escabiose (ex 78), pediculose(ex 78), dermatite seborreica (ex 70), dermatite seborreica (ex 94),

moniliase (ex 89), verruga vulgar (ex 89)

23 46 1 dermatite de contato (ex 26), queratose seborreica (ex 96), meianose actinica (ex 96), dermatite de

contato (ex 37), dermatite de contato (ex 72)

24 62 1 picada de inseto (ex47)

25 41 1 tinea cruris (ex 32)

26 15 1 impetigo (ex 63), varicela (ex 0), pitiriase versicolor (ex 75)

27 14 1 escabiose (ex 6), efelides(ex 90), acne (ex 90), acne (ex 98), varicela (ex 4)

28 36 1 tinea pedis (ex 32), cloasma (ex 87), alopecia difusa (ex 30)

29 30 1 piodermite (ex 21), escabiose (ex 74), dermatite seborreica (ex 74), dermatite seborreica (ex 86)

30 36 1 nihil

31 9 2 dermatite atopica (ex 14), molusco contagioso (ex 57), dermatite atopica (ex 22), dermatite atopica

(ex 57), varicela (ex 16)

32 3 2 varicela (ex 54), escabiose (ex 45)

33 16 2 piodermite (ex 27), escabiose (ex 63), piodermiter (ex 75), piodermite (ex 88), dermatite seborreica

(ex 21)

34 1 2 nihil

35 16 2 escabiose (ex 89), picdermite (ex 74)

36 2 2 molusco contagioso (ex 83), molusco contagioso (ex 90)

37 16 2 desidrose(ex 71), piodermite (ex 59), piodermite (ex 84) pitiriase versicolor (ex 63), verruga (ex 7%),

pitiriase versicolor (ex 78), dermatite de contato (ex 98)

38 56 2 moniliase(ex 56), meianose actinica(ex 4), meianose actnica (ex 90), psoriase (ex 4), psoriase (ex

90)

39 14 2 acne(ex90), tinea capites (ex 17), verruga (ex 41), dermatite seborreica (ex 95)
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40 9 2 piodermite (ex 71), larva migrans (ex 70)

41 12 2 larva migrans (ex 64)

42 14 2 denriatite seborreica (ex 96), piodermite (ex 11), piodermite (ex28), piodermite (ex 83), dermatite

seborreica (ex 94), herpes simples (ex 9)

43 1 2 nihil

44 43 2 dermatite de contato (ex 52), herpes simples (ex 27)

45 15 2 nihil

46 33 2 dermatite de contato (ex 18)

47 18 2 nihil

48 13 2 piodermite (ex 73)

49 2 2 nihil

50 22 2 nihil

51 57 2 melanose actinica (ex 90), piodermite (ex 46), prurido (ex 2)

52 15 2 dermatite de contato(ex 70), tinea corporis (ex 47)

53 11 2 piodermite (ex 21), dermatite de contato (ex 47), piodermite (ex 58)

54 28 2 moniliase(ex 58), pitiriase versicolor (ex 22), farmacodermia (ex 76), pitiriase versicolor (ex 33)

55 31 2 dermatite seborreica (ex 18), dermatite seborreica (ex 87), tinea pedis (ex 29)

56 17 2 acne (ex 90), piodermite (ex 56), moniliase (ex 15), tinea corporis (ex 27)

57 35 2 nihil

58 13 2 varicela (ex 68), piodermite (ex 5), piodermite (ex 28), pitiriase versicolor (ex 58)

59 3 2 larva migrans (ex 87), picada de inseto(ex 87), dermatite atopica(ex 93), moniliase (ex 61)

60 14 2 piodermite (ex 48), pitiriase versicolor(ex 87), dermatite de contato (ex 71), piodermite (ex 24)

61 10 2 verruga vulgar(ex 79), variceia (ex 94)

62 22 2 dermatite atopica(ex 76), acne (ex 96), queloide(ex 96), tinea pedis (ex 91 ),dermatite atopica (ex 10)

63 8 2 pediculose(ex 88), escabiose(ex 88), piodermite (ex 26)

64 13 2 acne (ex 97), dermatite seborreica (ex 94)

65 20 2 acne(ex 44), cloasma(ex 95), pedículose(ex 95), escabiose (ex 50), escabiose (ex 89), pitiriase

versicolor (ex 5), piodermite (ex 83)

66 3 3 escabiose (ex 87), piodermite(ex 93)
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67 38 3 cloasma (ex 2), pitiriase varsiccfor (ex 57), pitiriase versicolor (ex 64), tinea cruris (ex 95), dermatite

seborreica (ex 95)

68 44 3 piodermite (ex 3), pitiriase versicolor (ex 78), onicomicose (ex 87), queda de cabelo (ex 99)

69 32 3 escabiose (ex 2), piodermite (ex 81), piodermite (ex 96)

70 51 3 psoriase (ex 0), psoriase (ex 4), lupus sistêmico (ex 28), psoriase (ex 28), psoriase (ex 69), lupus

sistêmico (ex 69), psoriase (ex 94), lupus sistêmico (ex 94),

71 42 3 cloasma (ex 0), cloasma (ex 49), cloasma (ex 97)

72 40 3 tinea pedis (ex 0), pitiriase versicolor(ex 79), pitiriase versicolor (ex 46), parapsoriase (ex 92),

parapsoriase (ex 98)

73 15 3 escabiose (ex 0), picada de inseto (ex 2), pitiriase versicolor (ex 45), acne (ex 95), dermatite

seborreica (ex 98)

74 37 3 leishmaniose (exO), Ieishmaniose(ex3), leishmaniose (ex 22), cloasma (ex 76), dematitede

contato (ex 90)

75 19 3 dermatite seborreica (ex 0), pitiriase versicolor (ex 52), piodermite (ex 78), verruga vulgar (ex 96)

76 53 3 piodermite (ex 1), queloide (ex 1), escabiose (ex 82), dermatite seborreica (ex 82), melanose

actinica (ex 96), prurido (ex 96)

77 40 3 dermatite de contato (ex 10), queda de cabelo (ex 95)

78 50 3 dermatite seborreica (ex 5), melanose actinica (ex 67), queratose actinica (ex 73), queratose

actinica (ex 94)

79 12 3 escabiose (ex 2), molusco contagioso (ex 65), piodermite (ex 79), verruga (ex 94)

80 47 3 piodermite (ex 1) onicomicose (ex 65), tinea cruris (ex 97)

81 14 3 escabiose (ex 2), pitiriase versicolor (ex 96)

82 28 3 dermatite seborreica (ex 0), queda de cabelo (ex 0), dermatite seborreica (ex 70), prurido (ex 95)

83 50 3 dermatite de contato (ex 7), tinea corporis (ex 7), piodermite (ex 20), dermatite de contato (ex 52),

dermatite de contato (ex 97)

84 33 3 cisto sebaceo (ex 0), escabiose (ex 94)

85 41 3 pitiriase versicolor (ex 0), alopecia areata (ex 75), pitiase versicolor (ex 94), alocia areata (ex 94)

86 36 3 tinea cruris (ex 0), piodermite (ex 3), escabiose (ex 12), tinea cruris (ex 30), tinea pedis (ex 65),

tinea pedias (ex 94)
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87 39 3 neurodennite (ex 0), queda de cabelo (ex 0), queda de cabelo (ex 95)

88 48 3 escabiose (ex 0), escabíose(exiO), dermatite de contato (ex 59), queratose actinica (ex 94)

89 29 3 queloide <ex 0), queloide (ex 5), queloide(ex68), queloide (ex 96)

90 40 3 xantelasma (ex 0), tinea pedis (ex 34), piodermite (ex 55), queratose actinica (ex 96)

91 42 3 piodermite (ex 0), dermatite de estase (ex 82), pitiriase versicolor (ex 96)

92 56 3 tinea pedis (ex 0), pitiriase versicolor (ex28), queratose actinica (ex 69), verruga (ex 69), queratose

actinica (ex 98)

93 50 3 escabiose(ex 2), dermatite seborreica (ex 47), melanose actinica (ex 47), rosacea (ex 93),

queratose actinica (ex 96)

94 18 3 piodermite (ex 0), acne (ex 80), moniliase (ex 80), acne (ex 95)

95 12 3 dermatiteatopica(ex6), dermatiteatopica(ex97), pitiriaseversicolor (ex81),

96 30 3 piodermite (ex 1), escabiose (ex 15), pitiriase versicolor (ex 45), pitiriase versicoior (ex 42), tinea

pedis (ex 96)

97 20 3 dermatite seborreica (exO), queda de cabelo (ex 3), acne (ex 26), pitiriase versicolor (ex 26), acne

(ex96)

98 31 3 pitiriase versicolor (ex 0), granuíoma piogenico (ex 40), dermatite seborreica (ex 98)

99 19 3 escabiose (ex 6), pitiriase versicolor (ex 68), pitiriase versicolor (ex 88)

100 43 3 piodermite (ex 0), escabiose (ex 50), melanose actinica (ex 94), carcinoma basocelular (ex 96)

101 36 3 pitiriase versicolor (ex 0), pitiriase versicolor (ex 39), dermatite seborreica (ex 88), verruga (ex 97)

102 16 3 piodermite (ex 0), escabiose (ex 0), cisto sebaceo (ex 77), moniliase (ex 95), dermatite seborreica

(ex95)

103 39 3 dematite seborreica (ex 8). piodermite (ex 59), piodermite (ex 81)

104 50 3 melanose actinica (ex 0), cisto sebaceo (ex 7), queratose actinica (ex 66), queratose actinica (ex 95)

105 56 3 pitiriase versicolor (ex 0), tinea pedis (ex 30), carcinoma basocelular (ex 93)

106 36 3 dermatite seborreica (ex 0), tinea pedis (ex 95)

107 25 3 acne (ex 0), acne (ex49), dermatite seborreica (ex 67), pitiriase versicolor (ex 94)

108 45 3 dematite de contato (ex 0), onicomicose (ex 93), piodermite (ex 98)

109 41 3 vitiligo (ex 0), vitiligo (ex 10), vitiligo (ex 39), vitiligo (ex 92)

110 36 3 psoriase (ex 0), psoriase (ex 95)
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111 14 3 molusco contagioso(ex OJpitiriase versicolor(ex 0), dermatite seborreica(ex 97), acne (ex 94)

112 13 3 escabiose (ex 0), dermalite atopica (ex 1), molusco contagioso (ex 22),dermatite atopica (ex 94)

113 59 3 melanose solar (ex 0), carcinoma basocelular (ex 43), queratose acíinica (ex 92)

114 38 3 pitiriase versicolor (ex 0), dermastite seborreica (ex 96), queda de cabelo (ex 96)

115 4 3 piodermite (ex 55), pediculose (ex 89)

116 53 3 dermatite seborreica (ex 2), alopecia areata (ex 64), cisto sebaceo (ex 91)

117 44 3 dermatite de contato (ex 0), dermatite de contato (ex 59), moniliase (ex 87), queratose actinica (ex

95)

118 3 3 dermatite de contato (ex 62)

119 12 3 piodermite (ex 0), acne (ex 90), dermatite seborreica (ex 90), pitiriase versicolor (ex 75)

120 4 3 escabiose (ex 68), piodermite (ex 89)

121 35 3 urticaria (ex 0), cloasma (ex 79), tinea cruris (ex 92)

122 15 2 picada de inseto (ex 74), varicela (ex 70), dermatite atopica, (ex 72), molusco contagioso (ex 63)

123 40 2 escabiose (ex 32),escabiose (ex40), escabiose (ex 84), piodermite (ex 22), piodermite (ex 42)

124 22 2 furunculose(ex 45), tinea corporis(ex 41), pitiriase versicctor(ex 30), dermatite de contato (ex 52)

125 32 2 nihil

126 64 2 herpes zoster (ex 81)

127 66 2 nihil

128 10 2 escabiose(ex 73), piodermite (ex 28), piodermite (ex 58), dermatite atopica (ex 28), dermatite

atopica (ex 35), dermatite atopica (ex 58)

129 11 2 escabiose (ex 79) piodermite (ex 64)

130 10 2 piodermite (ex 85)

131 15 2 pitiriase versicolor (ex 71), tinea pedis (ex 4), vemiga (ex 56), dermatite de contato (ex 88),

piodermite (ex 12)

132 37 2 escabiose (ex 78), moniliase (ex 16), moniliase (ex 72)

133 37 1 pitiriase versicolor (ex 46),herpes simples (ex 24), piodermite (ex 28), piodermite (ex84), tinea pedis

(ex46)

134 39 1 pediculose (ex 88), escabiose (ex 32), escabiose (ex 94) dermatite seborreica (ex 98), melanose

actinica (ex 98), verruga (ex 16)
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135 10 1 piodemnite(ex16), varicela(ex 9), tinea corporis (ex 63), urticaria (ex 48), radio lesao (ex 0)

136 39 1 radio lesao (ex 0)

137 24 1 escabiose(ex71), dermatite seborreica (ex 91), pitiriase versicolor (ex 77), radio lesao (ex 0)

138 23 1 tinea corporis (ex 84), pitiriase versicolor (ex 23), pitiriase versicolor (ex 27), pitiriase versicolor (ex

39), radio lesao (ex 0)

139 43 1 tinea pedis(ex 72), onicomicose (ex 72), alopecia difusa(ex 9), escabiose (ex 80), radio lesao (ex 0)

140 21 1 acne (ex 87), piodermite (ex 28), radio lesao (ex 0)

141 32 1 sifilis (ex 55), moniliase (ex 44), escabiose (ex 51), dermatite seborreica (ex 12), dermatite

seborreica (ex 29), moniliase (ex 22), herpes simples (ex 13), radio lesao (ex 0)

142 30 1 nihil

143 48 1 radio lesao (ex 0)

144 23 1 radio lesao (ex 0)

145 40 1 lipomas (ex 84), escabiose (ex 4), escabiose (ex 28), tilose plantar (ex 88), radio lesao (ex 0)

146 45 1 piodermite (ex 32), cloasma (ex 93), alopecia difusa (ex 93), radio lesao (ex 0)

147 20 1 Piodermite (ex 39), piodermite (ex43), escabiose (ex 51), radio lesao (ex 0)

148 36 1 radio lesao {ex 0)

149 53 1 escabiose(ex15),escabiose(ex56), purpura pigmentar progressiva (ex 71) radio lesao (ex 0)

150 40 1 piodemYrte (ex 36), escabiose (ex 88), pitiriase versicolor (ex 4), pitiriase versicolor (ex 68), radio

lesao (ex 0)

151 21 1 tinea cruris (ex 52), escabiose (ex 88), piodermite (ex 8), piodermite(ex13), piodermite (ex 32),

radio lesao (ex 0)

152 28 1 piodermite (ex 42), moniliase (ex 34), escabiose (ex 81), radio lesao (ex 0)

153 22 1 acne(ex 78), dermatite seborreica (ex 78), pitiriase versicolor (ex 72), pitiriase versicolor (ex 5), radio

lesao (ex 0)

154 29 1 acne (ex 4), piodermite (ex 88), piodermite (ex 56), queloide (ex 94), acne (ex 52), lentigo (ex 56),

radio lesao (ex 0)

155 34 3 liquem piano (ex 2), pitiriase versicolor (ex 10), liquem piano (ex 19), tinea cruris (ex 89)

156 62 3 melanose actinica (ex 0), queratose actinica (ex 5), carcinoma basocelular (ex 93)

157 24 3 lipoma(ex 0), dermatite seborreica (ex 71), dermatite seborreica (ex 88)
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158 23 3 onicomicose (ex 0), acne (ex 70), acne (ex 83), dermatite seborreica (ex 94)

159 32 3 tinea cruris(ex 3), ver ruga (ex 22), pitiriase versicolor (ex 22), pitiriase versicolor (ex 93)

160 32 3 pitiriase versicolor (ex 0), neurodermite (ex 94)

161 12 3 dermatite atopica (ex 7), tinea capons (ex 15), piodermite (ex 54), moniliase (ex 90)

162 26 3 verruga (exO), cloasma (ex 94)

163 5 3 verruga (ex 42) tinea corporis (ex 95)

164 7 3 tinea pedis (ex 34), molusco contagioso (ex 97)

165 2 3 dermatite atopica (ex 92)

166 11 3 pitiriase versicolor (ex 0), acne (ex 95)

167 9 3 alopecia areata (ex 0), verruga (ex 34), escabiose (ex 98)

168 23 3 dermatite seborreica (ex 0), dermatite seborreica (ex 70), dermatite seborreica (ex 89)

169 29 3 cloasma (ex 0), verruga plantar (ex 10), cloasma (ex 86)

170 28 3 tinea pedis (ex 0), cloasma (ex 32), cloasma (ex 90)

171 3 3 dermatite atopica (ex 66), dermatite atopica(ex 91)

172 21 3 granuloma piogenico (ex 0), pitiriase versicolor (ex 76), pitiriase versicolor (ex 92)

173 10 3 verruga (ex 90), dermatite seborreica (ex 0)

174 26 3 tinea pedis (ex 0), cisto sebaceo (ex 95)

175 8 3 dermatite seborreica (ex 9), dermatite atopica (ex 58), urticaria (ex 92)

176 22 3 acne (ex 0), neudermite (ex 33), pitiriase versicolor (ex 96)

177 33 3 dermatite de contato (ex 0), tinea pedis (ex 93)

178 22 3 mastocitose (ex 0), mastocitose (ex 52), mastocitose (ex 93)

179 27 3 queloide (ex 0), pitiriase versicolor (ex 23), tinea pedis (ex 95)

180 16 3 pitiriase versicolor (ex 10), acne (ex 97)

181 24 3 vitiligo (ex 0), vitiligo (ex 96)

182 9 3 escabiose (ex 10), dermatite atopica (ex 14), moniliase (ex 98)

183 31 3 onicomicose (ex 0), cloasma (ex 0),verruga (ex 93)

184 9 3 dermatite atopica (exO), molusco contagioso (ex 55), escabiose (ex 93)

185 20 3 dermatite de contato (ex 0), acne (ex 31), escabiose (ex 93)

186 33 3 queilite actinica (ex 95), onicomicose (ex 10)
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187 10 3 pitiriase versicolor (ex 98), pitiriase versicolor (ex 57), molusco contagioso (ex 10), escabiose

(exO)

188 26 3 pitiriase versicolor (ex 0), aíopecia difusa (ex 96)

189 26 3 dermatite seborreica (ex 0), onocomicose (ex 1), escabiose (ex 28), tinea pedis (ex 97)

190 3 3 escabiose (ex 61), piodermite (ex 95)

191 19 3 acne (ex 96), desidrose (ex 76), dermatite seborreica (ex 89)

192 26 3 verruga (ex 0), cisto sebaceo (ex 12), pitiriase versicolor (ex 58), piodermite (ex 96)

193 40 2 verruga (ex 90), melanose actinica (ex 10), melanose actinica (ex 55), moniliase (ex 23), moniliase

(ex42)

194 10 2 tinea corporis (ex 63), tinea capitis (ex 29), piodermite (ex 60)

195 16 2 escabiose (ex 91), pitiriase versicolor (ex 68), pitiriase versicolcr (ex 63), piodermite (ex 16)

196 1 2 dermatite atopica (ex 93)

197 43 2 herpes simples (ex 78), tinea corporis (ex 52), tinea cruris (ex 8), lipoma (ex 17), herpes simples

(ex75)

198 3 2 pediculose (ex 87), picada de inseto (ex 93)

199 1 2 dermatite seborreica (ex 87)

200 36 2 escabiose (ex 39), escabiose (ex60), lipoma (ex 18), tinea cruris (ex 10)

201 53 1 liquem plano(ex 77), tinea cruris (ex 18), escabiose (ex 43), onicomicose (ex 43), radio lesao (exO)

202 42 1 tinea cruris (ex 91), pitiriase versicolor (ex 80), pitiriase versicolor (ex 90), purido (ex 4), radio lesao

(exO)

203 7 3 mi!iaria(ex43), pioderrmite (ex 96)

204 27 3 neurodermite(ex 0), cloasma (ex 96)

205 20 3 acne (ex 97),nevo celular (ex 97), verruga vulgar (ex 52), molusco contagioso (ex 0)

206 18 3 granuloma anular(ex 0), acne (ex 79), dermatite seborreica (ex 96)

207 40 3 onicomicose (ex 10), melanose actinica (ex 83), queratose actinica (ex 95)

208 32 3 dermatite seborreica (ex 0), tinea pedis (ex 43), piodermite (ex 98)

209 15 3 dermatite de contato(ex 0), queloide (ex 93)

210 20 3 pitiriase versicolor(ex 0), acne (ex 96)

211 15 3 psoriase (ex98), tinea pedis (exO), larva migrans (ex 10)
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212 19 3 prtiriase versicolor (ex 99), escabiose (ex 2)

213 16 3 pitiriase versicolor (ex 94), acne (ex 94), escabiose (ex 1) piodermite (ex 2)

214 13 3 dermatite seborreica (ex 97), piodermite (ex 3)

215 37 3 tinea pedis (ex 95), pitiriase rosea (ex 0)

216 32 3 escabiose(ex 3) dermatite de contato(ex 47), tinea pedis (ex 47), dermatite de contato (ex 94)

217 32 3 cloasma(ex 98) pitiriase versicolor (ex 5)

218 34 3 escabiose (ex 0), piodermite (ex 3), queda de cabelo (ex 67)
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Summary

The objective of the present study was to analyze the occurrence of

dermatosis in individuals that had been exposed to cesium137 during the

radioactive accident in Goiânia, in 1987 and detect pre-cancerous dermatosis

or those predictive of low immunity. The groups were evaluated according to

the intensity of radiation they had been exposed to and then compared to a

control group of people not exposed to radiation. The population exposed to

the cesium137 was comprised of 109 people, who were divided into Groups I

and II, according to the CNEN norms. \n group 1, 54 people with <20 rads

exposure and/or radiolesion were included; in group 11, 55 people with >20

rads exposure were included, along with the children of group I individuals.

This was a historic cohort study, that is, a retrospective study that lasted 9

years, extending from September of 1987 to August, 1996. The presence of

the oncoprotein p-53 was studied in the nidiolcsions of 10 patients. There is

no evidence of an increase in the incidence of dermatosis in the exposed

groups, except for pyoderma in patients with radiolesions. The most frequent

dermatosis were: pyoderma, pityriasis versicolor, scabies, dermatophytosis

and seborrheic dermatitis. The results obtained were not statistically



significant for the evaluation of dermatosis predictive of low immunity or pre-

cancerous lesions. The oncoprotein p-53 in individuals with radiolesion

showed a 80% positivity rate and a risk factor estimated in 8 times, for the

test. It has proved to be useful because it represents one more option in terms

of propaedeutic evaluation and suggests that one should pay close and

continuous attention in order to better control the evolution of these

individuals.


