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RESUMO 

Por determinação legal, os trabalhadores expostos à radiação ionizante devem utilizar dosímetros individuais, na região 

mais exposta do tronco, destinados a estimar a dose efetiva, além de vestimentas de proteção radiológica para minimizar 

as exposições ocupacionais. Em relação à dosimetria, na maioria dos casos percebe-se que os valores mensais de expo-

sição encontram-se dentro do limite da normalidade, contudo, mesmo estando abaixo do limite não se pode descartar a 

possibilidade de dano que a baixa dose de radiação ionizante pode causar. Este artigo tem como objetivo evidenciar na 

literatura os principais efeitos químicos ocasionados pela exposição à radiação ionizante, sobretudo os danos bioquími-

cos no DNA, as aberrações cromossômicas e a correlação com a exposição de indivíduos ocupacionalmente expostos, 

assim como de indivíduos do público. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica em bases de dados indexados no período 

de fevereiro a abril de 2017 com os seguintes descritores: Radiation Ionizing, DNA Damage e Occupational Exposure. 

Na base “Science Direct” foram encontrados 1205 artigos, na “Scopus” 19 artigos, na “Web of Science” 83 artigos, na 

“PubMed” 22 artigos e na “BVS” 60 artigos relacionados ao tema. Concluiu-se que a exposição à radiação ionizante 

pode afetar a molécula de DNA apesar de seus mecanismos de reparo, podendo resultar em genotoxicidade. Foi relatada 

correlação entre indivíduos ocupacionalmente expostos e aberrações cromossômicas, demonstrando que mesmo as 

baixas doses de radiação ionizante podem comprometer a integridade do material genético de trabalhadores expostos, 

levando à necessidade de um estudo citogenético periódico para esse grupo de trabalhadores. 
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1. INTRODUÇÃO 

A radiação ionizante ao interagir com a água produz radicais livres que atacam o DNA, as proteínas 

e os lipídios. Há evidências que o DNA é um alvo-chave para o estresse genotóxico, nele são obser-
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vados três tipos principais de danos bioquímicos: danos de base, rupturas de cadeia simples e ruptu-

ras de cadeia dupla [1]. O rearranjo de fragmentos resultantes da quebra de DNA pode originar a 

aberração cromossômica, a célula que contém essa modificação pode se duplicar e originar uma 

população de células anormais, onde o funcionamento pode ser afetado [2]. Este artigo objetiva 

evidenciar na literatura os principais efeitos químicos ocasionados pela exposição à radiação ioni-

zante, sobretudo os danos bioquímicos ao DNA, as aberrações cromossômicas e a correlação com a 

exposição ocupacional e com os indivíduos do público. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados indexados “Science Direct”, 

“Scopus”, “Web of Science”, “Pubmed” e “BVS”, no período de fevereiro a abril de 2017, os des-

critores utilizados foram: Radiation Ionizing; DNA Damage e Occupational Exposure. Foram inclu-

ídos artigos, teses, dissertações e livros, em qualquer idioma, sendo excluídas as publicações anteri-

ores a 2007. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na base de dados “Science Direct” foram encontrados 1205 artigos, na Scopus 19 artigos, na “Web 

of Science” 83 artigos, na “PubMed” 22 artigos e na BVS 60 artigos relacionados ao tema, na maio-

ria das publicações predominou a língua inglesa, observou-se que o maior número de publicações 

foi no ano de 2015 na base de dados “Science Direct”, sendo 141 artigos no total. 

A contagem de aberrações cromossômicas é considerada padrão-ouro para biodosimetria por radia-

ção ionizante, indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE=60) foram avaliados e comparados a 

indivíduos do público (IP=30). A incidência de aberrações cromossômicas incluindo porcentagem 

de lacunas, quebras, fragmentos e dicêntricos foi consideravelmente maior em IOE do que em IP. 

Recomenda-se dentre outros, a utilização de um biodosímetro e o estudo citogenético periódico em 

IOE à radiação ionizante de baixas doses [3]. 

Os indicadores de genotoxicidade, troca de cromátide irmã (SCE) e micronúcleo (MN), foram ava-

liados em 21 trabalhadores de medicina nuclear, os dados foram coletados durante o período em que 

eram expostos à radiação ionizante e logo após o retorno de férias, observou-se que a genotoxicida-
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de foi significativamente maior durante o período de exposição, as frequências médias de SCE fo-

ram de 7,52 ± 0,27 durante o período de exposição e 6,25 ± 0,17 após as férias e a taxa média de 

controle MN foi de 14,13 ± 1,25, enquanto durante o período de exposição foi de 21,90 ± 1,71 [4]. 

 

4. CONCLUSÕES 

Conclui-se que a exposição à radiação ionizante pode afetar a molécula de DNA apesar de seus me-

canismos de reparo, podendo resultar em genotoxicidade. Foi relatada correlação entre aberrações 

cromossômicas e indivíduos ocupacionalmente expostos, demonstrando que mesmo as baixas doses 

de radiação ionizante podem comprometer a integridade do material genético dos trabalhadores 

expostos. Diante disso, observa-se a necessidade de maiores estudos relacionados ao tema. 
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