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RESUMO 

 

O extrato do bagaço da uva (EBU) representa um subproduto da indústria vinícola 
com componentes antioxidantes, que geralmente é descartado no ambiente. Esse 
estudo avalia o efeito do EBU sobre a ação genotóxica do agrotóxico metamidofós em 
células de medula óssea de camundongos. O metamidofós (organofosforado) tem 
sido citado na literatura como uma substância genotóxica e com potencial 
carcinogênico. O teste de micronúcleo foi realizado em camundongos Swiss webster 
expostos as doses únicas de 2, 3, 4, 6, 8 e 12 mg/kg de metamidofós, via intraperitonial 
(i.p.). O ensaio foi realizado ainda em camundongos tratados com dose única de 
200mg/kg de EBU e também com camundongos previamente tratados com o extrato 
na mesma dosagem (via gavage) por 4 semanas, e expostos a dose única de 4 mg/kg 
de metamidofós. Após cada experimento observou-se à formação de micronúcleos 
em eritrócitos policromáticos (PCEMN) da medula óssea desses animais. Nos 
experimentos utilizou-se água destilada como controle negativo e ciclofosfamida 
(CPA) (25 mg/kg) como controle positivo. A água foi administrada via gavage e a CPA 
administrados via i.p.. Foram analisadas dez mil células por cada grupo experimental 
e aplicados os testes de Tukey e Kruskal-Wallis para análise dos resultados. O 
metamidofós causou a morte do todos os animais nas doses de 12, 8 e 6 mg/kg e 
apresentou efeitos genotóxicos nas doses de 2, 3 e 4mg/kg. O tratamento com 
200mg/kg EBU dose única não causou nenhum dano genotóxico e ainda o tratamento 
preventivo com o extrato apresentou efeito antigenotóxico verificando diferença 
estatística na quantidade de PCEMN, em relação ao tratamento com matamidofós na 
dose de 4 mg/kg.  
 
Palavras-chave: Metamidofós. Genotoxicidade. Extrato do bagaço da uva. Teste do 

micronúcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Grape pomace extract is a secondary product of the wine industry with antioxidant 
components, which is usually discarded into the environment. This study aims to 
evaluate the effect of the grape pomace extract on the genotoxicity action of 
methamidophos pesticides in bone marrow cells of mice. The methamidophos 
(organophosphate) is cited in the literature as a potential genotoxic and carcinogenic 
substance. The micronucleus test was performed in Swiss webster mice exposed to 
different doses of methamidophos (2, 3, 4, 6, 8 and 12 mg/kg - i.p.). The assay was 
also conducted in mice treated with a single dose EBU (200mg/kg) and in mice 
pretreated with 200mg/kg EBU (gavage) for 4 weeks exposed to a single dose of 4 
mg/kg methamidophos. In the experiments utilized distilled water as negative control 
and cyclophosphamide (CPA) (25 mg/kg) as a positive control. Ten thousand cells 
were analyzed for each experimental group. The Tukey and Kruskal-Wallis tests were 
used for the analysis of results. The methamidophos caused the death of all animals 
at doses of 12, 8 and 6 mg/kg and showed potential genotoxic effects at doses of 2, 3 
and 4 mg/kg. It has been found that the Grape pomace extract has antigenotoxic effect 
by significantly reducing micronucleus even after use of 4 mg/kg methamidophos, 
indicating a protective effect against genetic damage. 

Keywords: Methamidophos. Grape pomace extract. micronucleus test. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora a agricultura seja praticada pela humanidade há mais de dez mil anos, o 

uso intensivo de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças das lavouras existe 

há pouco mais de meio século. Esse uso teve origem após as grandes guerras 

mundiais, quando a indústria química fabricante de venenos então usados como 

armas químicas encontrou na agricultura um novo mercado para os seus produtos 

(LONDRES, 2011).  

Segundo Bedor et. al (2009), no submédio do Vale do São Francisco há um intenso 

uso de agrotóxicos o que expõe a sua população exposta aos fatores negativos 

causados à saúde por essas substâncias. Ainda segundo esses autores, os principais 

grupos químicos utilizados na região são os organofosforados (25%) e os piretróide 

(9%). A exposição crônica a este tipo de produto está relacionada, entre outros, ao 

câncer, que pode induzir mecanismos variados como genotoxicidade e promoção de 

tumores envolvendo mediadores hormonais; imunológicos e a produção de moléculas 

oxidantes (peróxidos) (RODVALL et al., 2003). 

O termo agrotóxico inclui inseticidas, fungicidas, herbicidas, fumigantes, 

nematicidas, moluscicidas, acaricidas e demais compostos orgânicos, além de 

reguladores de crescimento, desfoliantes e dissecantes (BAIRD, 2006). O 

desenvolvimento dessas substâncias foi impulsionado pelo anseio do homem em 

melhorar sua condição de vida, procurando aumentar a produção dos alimentos, mas 

sabe-se hoje que o uso de agrotóxicos na produção de alimentos tem ocasionado uma 

série de transtornos e modificações no ambiente, como contaminação de seres vivos, 

inclusive o ser humano (ZAPPE, 2011).  

No decorrer da vida, o DNA sofre alterações denominadas de mutações, que 

podem ser causadas por erros durante a duplicação do DNA. O aparecimento de 

mutações ocorre em todos os seres vivos, sendo um processo fundamental para a 

evolução e diversidade das espécies. Os chamados agentes genotóxicos que vão 

alterar a sequência das bases do DNA podem acelerar ou aumentar o aparecimento 

de mutações que estão associadas ao desenvolvimento de neoplasias (RIBEIRO et 

al., 2003). Os efeitos mais sérios dessas mutações podem ser as neoplasias 

(BUCKLEY; DORATO, 1998).  

Como dito acima, os agentes genotóxicos que provocam a aceleração ou aumentam 

o aparecimento de mutações que estão associadas ao desenvolvimento de diversas 
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doenças degeneraticas, inclusive as neoplasias (RIBEIRO et al., 2003). De acordo com 

Kruger (2009), alguns estudos indicam que um vasto grupo de agrotóxicos é ou podem 

ser genotóxicos, havendo por isso um grande interesse da sociedade na descoberta de 

substâncias capazes de lesar o DNA, a fim de prevenir-se contra esses danos, 

diminuindo a exposição a tais produtos.  

A genética toxicológica avalia os efeitos genotóxicos em potencial, uma vez que são 

considerados pré-requisitos importantes para o desenvolvimento de efeitos adversos à 

saúde, como o câncer. A toxicidade genética não é uma medida de carcinogenicidade, 

mas é frequentemente usada como um indicador para o câncer uma vez que os testes 

de genotoxicidade medem um evento inicial ou intermediário da tumorigênese (RIBEIRO 

et al., 2003). 

Alguns estudos têm sugerido forte correlação entre a exposição a agentes 

genotóxicos e o desenvolvimento de diversos efeitos nocivos à saúde, sendo crescente 

a preocupação com a capacidade carcinogênica de agentes causadores de 

efeitos genotóxicos em populações expostas ocupacional, acidentalmente ou por estilo 

de vida, pois esta ação por vezes se manifesta somente após muitos anos, tendo como 

resultado o aumento da incidência de cânceres ou malformações congênitas. Esse fato 

tem contribuído para que a exposição a agentes genotóxicos seja um dos principais 

problemas de saúde pública (YAMAGUCHI; FLORES, 2008).  

Em virtude da correlação estabelecida entre mutagenicidade e carcinogenicidade, 

segundo a qual substâncias reconhecidamente mutagênicas podem ser também 

carcinogênicas é relevante investigar o potencial genotóxico de compostos 

organofosforados, como o metamidofós, em virtude dos riscos da periculosidade desses 

produtos aos quais os seres vivos estão expostos por períodos prolongados. 

Podemos estabelecer uma relação muito próxima entre uma alimentação equilibrada, 

rica em frutas e verduras, com uma menor incidência de doenças crônicas e 

degenerativas, conforme vemos no nosso cotidiano. Com base na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2011), os compostos antioxidantes têm um importante 

efeito protetor e benéfico, dentre os quais se destacam o caroteno, a vitamina C, a 

vitamina E, e a maioria dos compostos fenólicos. Por este motivo, uma nova categoria 

de alimentos foi estabelecida por esse órgão desde 1991. A Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde estabelece por meio da Portaria nº 398 (30/04/99), as 

principais características dos alimentos funcionais, destacando a presença de 

ingredientes que, além das funções nutricionais básicas, produzam efeitos metabólicos 
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e fisiológicos benéficos a saúde (BRASIL, 2011 ). 

Este fruto taxonomicamente classificada como Vitis spp. produzido pela videira 

(parreira) e apresentando diversidade imensa, sendo hoje conhecidas mais  de 10.000 

variedades de uvas. É uma planta que se encontrada em todos os continentes, 

principalmente em climas temperados, porém o Brasil, através das pesquisas, tem 

desenvolvido o seu cultivo na região nordeste (clima tropical), com variedades próprias 

para climas quentes (FERRARI, 2010). 

A uva é a matéria-prima para a produção de suco e vinhos o que torna evidente a 

importância de conhecer a sua composição química, principalmente os teores de seus 

compostos fenólicos e sua capacidade antioxidante. Os subprodutos do suco de uva e 

da produção de vinho também são fontes de várias combinações de fenólicos que 

despertam muito interesse devido a suas propriedades antioxidantes e seus efeitos 

benéficos para a saúde humana (VEDANA et al, 2008). 

A cultura da videira é uma das principais fontes de economia da região supracitada e 

sabemos ainda que a uva e o vinho vêm sendo bastante estudados nos últimos anos, 

devido a sua ação preventiva em relação a doenças como o câncer e é de grande 

interesse clínico e científico verificar o efeito do extrato do bagaço da uva subproduto da 

indústria vinícola rico em componentes antioxidantes e que é indevidamente descartado 

no ambiente sobre a ação genotóxica do organofosforado metamidofós,  

.  
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1. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito do extrato do bagaço da uva sobre a ação genotóxica do agrotóxico 

metamidofós em células de medula óssea de camundongos. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar a genotoxicidade do metamidofós em células de medula 

óssea de camundongos, por meio do bioensaio do micronúcleo. 

 

 Avaliar a toxicidade genética e/ou papel antigenotóxico do extrato do 

bagaço da uva em células de medula óssea de camundongos, através 

da técnica de micronúcleo.  

 

 Contribuir para o estudo de anticlastogenicidade e/ou 

antianeugenicidade de extratos vegetais. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Produtos naturais  

 

O fascínio do homem pela natureza impulsionou o aprendizado, as descobertas e 

a inspiração pela construção de conhecimento científico, desvendando e 

compreendendo as leis naturais, desfrutando dos recursos oferecidos para sua 

alimentação e manutenção, transpondo barreiras à sua sobrevivência, a busca tornou-

se incessante e como resultado desse processo observamos o avanço tecnológico 

nos dias de hoje (VIEGAS JR et al, 2006). 

Desde a antiguidade o homem faz uso de produtos naturais, para aliviar as dores e 

curar as enfermidades através da ingestão de ervas e folhas, esta talvez tenha sido 

uma das primeiras formas de utilização dos produtos naturais. Por esta razão, um 

maior número de pesquisadores compõe esta área tão abrangente. As principais fontes 

de origem de produtos naturais são os diversos vegetais, um grandioso número de 

animais e de microrganismos (NEWMAN; CRAGG, 2013). 

O uso de plantas medicinais pela população mundial tem sido muito significativo 

nos últimos tempos. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 

cerca de 80% da população mundial faz uso de algum tipo de erva na busca de alívio 

de alguma sintomatologia dolorosa ou desagradável. Desse total, pelo menos 30% 

deu-se por indicação médica. Existem cerca de 20.000 plantas medicinais com 

aproximadamente 4.000 remédios derivados de plantas (ARGENTE, 2011).  

O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo, esse imenso patrimônio genético 

tem na atualidade um valor econômico e estratégico inestimável em várias atividades, 

mas é no campo do desenvolvimento de novos medicamentos onde reside sua maior 

potencialidade (VEIGA JR et al, 2006). 

No Brasil, as plantas medicinais da flora nativa são consumidas com pouca ou 

nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas, propagadas por 

usuários ou comerciantes (VEIGA JR  et al, 2005). 

Muitas plantas medicinais de uso popular renomado apresentam propriedades 

tóxicas, que justificam muito cuidado com suas dosagens. Ainda que a simples 

presença destas substâncias não desqualifique seu uso medicinal, é importante que 

se saiba se os efeitos são acumulativos, ou se a planta é definitivamente imprópria 

para uso interno. O conceito errôneo de que as plantas são remédios naturais e 
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portanto livre de riscos e efeitos colaterais deve ser reavalidado. A obediência ás 

dosagens prescritas e o cuidado na identificação precisa do material utilizado pode 

evitar uma série de acidentes (LORENZI et al., 2002). 

As plantas medicinais são bastante utilizadas pela população e podem apresentar 

propriedades terapêuticas, mas também podem causar risco à saúde, uma vez que 

muitas vezes a população utiliza desse recurso natural de forma indiscriminada, 

acreditando que por ser um produto natural não possam ocorrer efeitos colaterais. 

Esse pensamento é equivocado, pois muitas plantas apresentam propriedades tóxicas 

e podem ocasionar alergias. Argenta (2011) comprovaram que algumas plantas 

utilizadas na medicina popular causam malefícios à saúde, algumas podem ser 

tóxicas, citotóxicas e até mesmo mutagênicas, contribuindo deste modo, para a 

produção de mutações no DNA, o que por sua vez, podem produzir efeitos 

carcinogênicos e teratogênicos.  

Diversas substâncias antioxidantes estão presença nos vegetais, com destaque 

para os compostos fenólicos, tais como os flavonóides, cujas propriedades benéficas 

podem ser atribuídas à sua capacidade de sequestrar os radicais livres (DECKER, 

1997). Os compostos fenólicos são substâncias amplamente distribuídas na natureza, 

mais de 8000  já foram detectados em plantas. Esse complexo grupo faz parte dos 

constituintes de uma variedade de vegetais, frutas e produtos industrializados. Podem 

ser pigmentos, que conferem a aparência colorida aos alimentos, ou produtos do 

metabolismo secundário. Esses compostos agem como antioxidantes, não somente 

pela sua habilidade em doar hidrogênio ou elétrons, mas também devido a seus 

radicais intermediários estáveis, que impedem a oxidação de ingredientes do 

alimento, principalmente de lipídeos (SILVA et al., 2010). 

Volp et al. (2008), avaliam que os flavonóides são estruturas polifenólicas de baixo 

peso molecular encontradas naturalmente nas plantas. São os responsáveis pelo 

aspecto colorido das folhas e flores, podendo estar presentes em outras partes das 

plantas. Entre essas substâncias estão: ácido caféico, ácido gálico e ácido elágico tem 

uma importância considerável na dieta, pois podem inibir o processo de peroxidação 

lipídica (HARTMAN, SHANKEL, 1990). 

O ácido elágico, encontrado principalmente na uva, morango e nozes, tem sido 

referido como um composto efetivo na prevenção do desenvolvimento do câncer 

induzido pelas substâncias do cigarro (DECKER, 1997).  
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Outro constituintes fenólicos é a curcumina usado como corante de alimentos, um 

antioxidante natural derivado da cúrcuma (Curcuma longa) que sequestra os radicais 

livres e inibe a peroxidação lipídica, tendo ação na proteção celular das 

macromoléculas, incluindo o DNA, protegendo-o contra os danos oxidativos 

(SUBRAMANIAN et al, 1994). 

A quercetina que está presente em diversas frutas e vegetais é o flavonóide mais 

abundante encontrado no vinho tinto, porém apesar de sua capacidade funcional de 

raptar radicais livres pode também reagir com o ferro e tornar-se pró-antioxidante 

(GASPAR et al, 1993) 

De acordo com Moreira et al. (1995), avaliar o potencial mutagênico dos 

compostos provenientes da planta, é de grande importância para diminuir os riscos de 

se expor a essas substâncias. Por isso é importante à realização de estudos que 

identifiquem os componentes dessas plantas e seus possíveis efeitos toxicológicos, 

mutagênicos, para que a população possa utilizá-los com segurança. 

Recentemente, o interesse pela descoberta de extratos vegetais com diferentes 

atividades biológicas tem aumentado muito. Neste contexto, plantas que apresentam 

atividade antioxidante e fotoprotetora são de grande interesse visto que a presença 

de radicais livres possuem distintos papéis no organismo e encontram-se envolvidos 

em vários processos celulares. A utilização de compostos antioxidantes encontrados 

na dieta ou mesmo sintéticos é um dos mecanismos de defesa contra os radicais livres 

que podem ser empregados nas indústrias de alimentos, cosméticos, bebidas e 

também na medicina, sendo que muitas vezes os próprios medicamentos aumentam 

a geração intracelular desses radicais (SOUQUET et al, 2000).  

As pesquisas buscam substâncias com atividade antioxidante, provenientes de 

fontes naturais, que possam atuar sozinhas ou sinergicamente com outros aditivos; 

que funcionem como alternativa para prevenir a deterioração oxidativa de alimentos e 

limitem o uso dos antioxidantes sintéticos e agentes conservadores (MELO, 2003). 

Segundo Lima (2004), vem sendo demonstrado que estes compostos podem atuar 

como antifúngicos e inibidores da produção de micotoxinas, tais como a aflatoxina, 

por atuarem na regulação da peroxidação lipídica, inibindo a formação de peróxidos e 

consequente estresse oxidativo. 

O termo radical livre refere-se a átomo ou molécula altamente reativa, que contém 

número ímpar de elétrons na sua última camada eletrônica. Quando no metabolismo 

normal ocorrer uma redução do oxigênio molecular (O2), este ganhará um elétron, 
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formando o radical superóxido (O2 -.), considerado instável por possuir número ímpar 

(13) de elétrons na última camada. Portanto, os radicais livres ou provocam ou 

resultam dessas reações de óxido-redução (SOSA et al, 2013). 

Todavia, o excesso de radicais livres apresenta efeitos lesivos, tais como danos 

ao DNA, dessa forma, implicando em diversas doenças como o câncer, 

envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares, degenerativas e neurológicas, 

disfunções cognitivas entre outras (MÉLO, 2009). Os danos no DNA causados pelos 

radicais livres também desempenham um papel importante nos processos de 

mutagênese e carcinogênese (MALACRIDA, MOTA, 2005). 

Os antioxidantes são agentes responsáveis pela inibição e redução das lesões 

causadas pelos radicais livres nas células. Uma ampla definição de antioxidante é 

“qualquer substância que, presente em baixas concentrações quando comparada a 

do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de maneira eficaz” 

(MALACRIDA, MOTA, 2005).  

Esses compostos também são capazes de interceptar os radicais livres gerados 

pelo metabolismo celular ou por fontes exógenas, impedindo o ataque sobre os 

lipídeos, os aminoácidos das proteínas, a dupla ligação dos ácidos graxos 

poliinsaturados e as bases do DNA, evitando a formação de lesões e perda da 

integridade celular. Os antioxidantes obtidos da dieta, tais como as vitaminas C, E e 

A, os flavonóides e carotenóides são extremamente importantes na intercepção dos 

radicais livres. Outro mecanismo de proteção é o reparo das lesões causadas pelos 

radicais. Esse processo está relacionado com a remoção de danos da molécula de 

DNA e a reconstituição das membranas celulares danificadas (ABRAHÃO et al., 

2010). 

 

3.2. Uva: um alimento funcional  

 

O interesse pela prevenção e cura de doenças através da alimentação vem 

aumentando a cada dia, e cada vez com mais embasamento científico. O efeito 

metabólico, efeito fisiológico e os demais efeitos dos alimentos funcionais garantem 

ao organismo benefícios à saúde, desempenhando papel importante na homeostase 

do organismo. A uva é considerada um alimento funcional, sendo categorizada como 

o topo da lista dos alimentos que protegem a nossa saúde, prevenindo e até tratando 
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doenças, entre elas o câncer e os problemas cardiovasculares (ROCKENBACH, 

2008). 

A uva é o fruto da videira ou vinha, pertencente à divisão Magnoliophyta, classe 

Magnoliopsida, ordem Vitales, família Vitaceae, gênero Vitis (MACRAE et al., 1993, 

apud IASHIMOTO, 2008), produzida pela parreira – botanicamente classificada como 

Vitis spp existindo hoje mais de 10.000 variedades dessa cultura sendo conhecidas 

no mundo e cultivada em quase toda parte do globo (KAUR et al, 2008). 

A uva é uma das frutas mais cultivadas mundialmente, chegando a ser 

produzidas 60 milhões de toneladas por ano (SCHIEBER et al. apud SALES, 2010). 

A safra de uva industrial mundial de 2015 foi estimada entre 600 e 650 milhões de 

quilos, havendo também estimativa para um forte crescimento contínuo até 2023/24. 

Desde 2005, a produção aumentou de forma constante para mais de 1,4 milhão de 

tonelada. Na próxima década, com as áreas ampliadas e produções maiores, a 

colheita deve alcançar 1,65 milhão de tonelada. A produção é destinada 

principalmente ao mercado interno brasileiro (FAO, 2015).  

No Brasil a plantação de uva é superior a 67 milhões de toneladas por ano, 

cultivada pricipalmente na variedade Vitis vinifera que é a mais utilizada para a 

produção de vinho (SHIRAHIGUE, 2010). A maior parte de sua produção (600 milhões 

de toneladas anuais) é fermentada para produzir o vinho. De formato arredondado ou 

elipsóide, a fruta pode ser branca, verde, amarela, rosada, vermelha ou azulada de 

acordo com a variedade. A polpa aquosa que pode envolver até quatro sementes de 

coloração escura (SALES et al., 2012). 

Informações do IBGE apontam que em 2014 ocorreu um aumento de 1,64% na 

produção nacional de uvas.  Excepcional aumento ocorreu nos Estados da Bahia e de 

Santa Catarina. Na Bahia, em 2014, o aumento da produção foi de 46,77%, em 

relação ao ano de 2013. Nesse estado houve a substituição de cultivares tradicionais 

de baixa produtividade, cujas áreas estavam sendo abandonadas, por cultivares 

protegida (importadas) de alta produtividade oriunda, principalmente, de grandes 

empresas americanas, italianas e sul-africanas (LIMA, 2014). 

A cultura de uva do Submédio do Vale do São Francisco possui importância 

econômica e social imprescindível, gerando inúmeros empregos diretos e indiretos e 

ainda envolvendo um grande volume anual de negócios voltados para os mercados 

interno e externo, se destacando entre as culturas irrigadas da região (EMBRAPA, 

2010).  
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De acordo com a Codevasf, os perímetros irrigados na bacia hidrográfica do São 

Francisco alcançaram em 2012, 500 milhões de reais em valor bruto de produção, 

totalizando nesse ano 203,4 mil toneladas de uva, nos perímetros de Gorutuba, Jaiba 

e Pirapora, em Minas Gerais; Barreiras do Norte, Ceraíma, Estreiro, Riacho Grande, 

Mandacaru, Maniçoba e Curaçá, na Bahia e Bebedouro e Nilo Coelho, em 

Pernambuco.  

  A videira sintetiza e armazena substâncias químicas específicas e estoca nas 

bagas. De acordo com Moreira (2013), tanto a uva quanto o vinho apresentam teores 

de substâncias nutricionais indispensáveis para o bom funcionamento do organismo 

humano, dentre elas as vitaminas (B1, B2 e B12), aminoácidos (lisina, fenilalanina, 

triptofano e ácido glutâmico) e espécies antioxidantes.  

Compostos fenólicos também fazem parte da constituição deste importante 

alimento, tendo ação antioxidante e havendo indícios na literatura que contribuem 

para a prevenção de doenças cardiovasculares (VOLP, 2008). Também é um 

constituinte químico da uva o t-resveratrol (trans-3,5,4’-trihidroxiestilbeno) que vem 

sendo estudados nos últimos anos em razão da sua ação preventiva em relação a 

doenças como câncer, arteriosclerose, reumatismo e doenças degenerativas, como 

mal de Parkinson (SAIKO et al., 2008). 

A região do Vale do São Francisco consagrou-se como pólo produtor e exportador 

de uvas de mesa de alta qualidade, a partir do cultivo da uva “Itália”, com elevado 

padrão tecnológico. Nos últimos anos, os viticultores estão tendo a preocupação em 

diversificar a produção vitícola com a introdução de novas variedades não somente 

para evitar a saturação do mercado com a oferta exclusiva de uva Itália, mas também 

para adaptarem às novas exigências do mercado interno e principalmente externo 

pela preferência ao consumo de uvas sem sementes (FRANZONI, 2005) 

De acordo com Vedana et al. (2008), a coloração da uva é de suma importância 

para caracterizá-la do ponto de vista funcional, pois quanto mais intensa for, mais 

interessante biologicamente ela se torna, ou seja, maior quantidade de compostos 

fenólicos ela contém e maior a capacidade antioxidante. Os compostos fenólicos são 

responsáveis pela cor, adstringência e estrutura, sendo as antocianinas, os taninos e 

os ácidos fenólicos, os mais importantes. A ingestão de compostos que tenham 

atividade antioxidante é muito importante para combater os radicais livres e vários 

métodos químicos, biológicos e eletroquímicos têm sido propostos para avaliar a 

atividade antioxidante de compostos como os polifenóis (VEDANA et al., 2008). 
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Segundo consta nas literaturas a uva constitui-se quimicamente de tanino 

(antioxidante, vasodilatador), antocianinas, compostos azotados e compostos 

fenólicos não-flavonóides (ácidos fenólicos cinâmico e benzólicos), etilbenos 

(resveratrol), flavonóides (antocianinas, flavonóis), vitamina C e E (excelentes 

antioxidantes). Sabe-se que as condições ambientais sob as quais desenvolveu os 

bagos têm grande influência na quantidade dos compostos responsáveis pela cor, 

porém os percentuais e a natureza relativa destas substâncias obedecem a um 

determinante genético que as torna mais ou menos constantes (CALÒ et al. apud 

MOREIRA, 2013). 

 

3.2.1. Subprodutos da uva 

 

Quando não são direcionados para alimentação animal ou utilizados como adubo, 

é o meio ambiente que tem recebido em larga escala os resíduos industriais e 

agroindustriais, este fato tem sido motivo de maiores preocupações (HUANG, 2008). 

Os investimentos em tecnologias capazes de agregar valores aos subprodutos ainda 

são bastante escassos, mesmo tendo toda a riqueza da flora brasileira e o potencial 

para o aproveitamento de resíduos da agricultura e da agroindústria. Assim, como os 

alimentos in natura, inúmeros estudos sinalizam que os subprodutos obtidos a partir 

de resíduos de indústrias alimentícias apresentam uma quantidade significativa de 

compostos com características antioxidantes (PELIZER et al. apud MOREIRA, 2013).  

Segundo Vedana et al. (2008), resíduo é todo material descartado, individual ou 

coletivamente, pela ação humana, animal ou por fenômenos naturais, que seja nocivo 

à saúde, ao meio ambiente e, ao bem-estar da população.  

Há uma procura cada vez maior por um estilo de vida saudável e a preocupação 

dos consumidores com a segurança dos produtos utilizados, desperta um grande 

interesse das indústrias tanto de alimentos como de fármacos e cosméticos na 

obtenção e utilização de extratos vegetais que apresentem características funcionais 

(biológicas), corantes ou aromatizantes, com alto grau de pureza, uma vez que 

substâncias sintéticas, muitas vezes, são suspeitas de causar efeitos maléficos à 

saúde. O isolamento desses compostos naturais possibilita o aproveitamento 

integrado de resíduos gerados na agroindústria e podem resultar em novas 

alternativas empresariais, além de minimizar o impacto ambiental causado pelo 
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acúmulo desses resíduos, um deles são os resíduos da uva gerados através da 

produção de vinho e sucos de uva (OLIVEIRA, 2010). 

Os resíduos sólidos da uva processada industrialmente e que podem ter algum 

interesse econômico potencial são o engaço, o bagaço, sementes, material filtrado 

dos líquidos e outros. Bagaço de uva, resíduo obtido da fabricação de vinhos, é 

composto pela semente e pela casca da mesma. Este resíduo contém compostos que 

não foram totalmente extraídos durante o processo de fabricação do vinho, como 

antioxidantes, corantes e outros compostos com atividades fitoterápicas, e que são de 

importância para as indústrias farmacêutica, alimentícia e de cosméticos (VEDANA et 

al., 2008). 

A cultura da uva é irrigada de forma abundante e utiliza tecnologias avançadas 

de cultivo. Aproximadamente 80% da colheita são utilizadas na vitivinicultura e o 

bagaço da uva consiste em 20% das uvas processadas (LAFKA et al., 2006). 

O processo de vinificação gera um produto residual (bagaço) (Figura 1) de 

grandes proporções, chegando a um volume de bagaço resultante da vinificação de 9 

milhões de toneladas/ano no mundo (IASHIMOTO, 2008). 

 

Figura 1. Processo de vinificação. 

 

Fonte: Ishimoto, 2008, adaptado pelo autor.  

 

O bagaço da uva é formado pelo engaço, semente, casca e pedúnculos, sendo 

este o resultado da prensagem das massas vínicas que se constitui das partes sólidas 
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das uvas e pelo mosto/vinho que as embebe. Este resíduo é fruto do processo de 

vinificação, descrito na figura 1, na grande maioria das vezes é desprezado e 

destinado ambientalmente de forma incorreta, pois pouco se estudou sobre este. 

Mesmo sendo de fonte natural, a matéria orgânica gerada na decomposição do 

bagaço de uva pode se proliferar e contaminar o ambiente (SASTRE, 1994).  

O Regulamento (CE) 1493/99 define-o como sendo o resíduo da prensagem das 

uvas frescas, fermentado ou não. Desse modo, produtores e indústrias da área 

vinícola enfrentam o problema de descarte da biomassa residual, onde a maior parte 

é o bagaço. O bagaço da uva corresponde 16% da uva processada, isso equivale a 

geração de 210 mil toneladas por ano (CAMARGO, 2009).   

A composição química dos bagaços varia entre limites bastante afastados, 

segundo o tipo de bagaço, a natureza das castas de que provêm, o modo de 

vinificação, as condições atmosféricas que presidem à vegetação da vinha, as quais 

têm uma influência marcada na composição das uvas, os sistemas de condução da 

vinha e o estado sanitário das uvas no momento da vindima, o que vai influenciar 

também a composição dos seus subprodutos (FAMUYIWA (2003); apud CANELO, 

2009). 

 

3.2.2. Compostos bioativos dos subprodutos da uva 

 

Os resíduos agroindustriais contêm uma variedade de espécies biologicamente 

ativas que são desperdiçadas, muito deles ricos em compostos polifenólicos 

(CAMARGO, 2003). 

Os subprodutos do suco de uva e da produção de vinho também são fontes de 

várias combinações de fenólicos que despertam muito interesse devido a suas 

propriedades antioxidantes e seus efeitos benéficos para a saúde humana (VEDANA 

et al., 2008).  

O bagaço da uva possui uma rica composição funcional e nutricional, favorecendo 

sua utilização como ingrediente de novos produtos de interesse comercial. A uva é 

uma das maiores fontes de compostos fenólicos e estes, são passados para o vinho 

dependendo das características do processo de vinificação. Mas, independentemente 

desta transferência, e considerando que a maior parte destes compostos é encontrada 

nas partes sólidas da uva, uma grande proporção permanece nos resíduos ou 

subprodutos da vinificação, inclusive no bagaço (ROCKENBACH, 2008). 
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Mostraram-se boas fontes de flavanóis, não importando o grau de processamento. 

Sementes de uva desidratadas, após a destilação alcoólica do bagaço, ainda mantêm 

altos níveis de flavonol, e atividade antioxidante significativa, mesmo após submetidas 

a altas temperaturas. Tais subprodutos podem ser considerados fontes baratas para 

a extração de flavonóis antioxidantes, que podem ser usados como suplementos 

dietéticos ou na produção de fitoterápicos (SCHLEIER, 2004). 

Grande parte dos bagaços produzidos pelas vinícolas é desperdiçada. Mas 

sabendo-se da quantidade considerável de componentes bioativos presentes nesse 

resíduo agroindustrial, a extração desses componentes de importância para as 

indústrias farmacêuticas, químicas e de alimentos, pode ser uma alternativa para a 

valoração deste resíduo. Principalmente na indústria de alimentos, onde estas 

substâncias podem ser utilizadas como antioxidantes naturais, permitindo levar ao 

consumidor um produto mais natural, além de reduzir o impacto ao meio ambiente e 

diminuir as perdas (OLIVEIRA et al, 2009). 

Em condições normais o bagaço constitui-se de 60-70% de água. Dentre os 

compostos presentes destaca-se o ácido linoleico, um ácido graxo essencial que 

desempenha funções importantes no organismo, como antioxidantes, inibidores da 

peroxidação lipídica entre outras. De acordo com a literatura pesquisada possui 

diversas propriedades, dentre elas estão: anti-inflamatórias, antiistamínicas e também 

pode ser utilizado na prevenção do câncer (KAUR et al, 2008).  

Podem ser citados ainda como compostos do vinho e borras, provenientes da 

prensagem, álcoois, principalmente o etanol, e também o metanol, glicerol e álcoois 

superiores; aldeídos, ésteres, ácidos voláteis, polifenóis e taninos, proteínas, celulose, 

pectinas, sais minerais e resíduos de açúcar (CAMARGO, 2009). 

De acordo com Moreira (2013), os produtos que oferecem maiores benefícios a 

saúde são os derivados e subprodutos de uva, pois estes contém altos teores de 

compostos fenólicos, tanto do grupo dos flavonóides (como antocianinas, flavonóis e 

proantocianidinas) quanto dos não flavonóides, como o resveratrol. Sua atividade 

antioxidante está relacionada com o conteúdo de polifenóis totais e antocianinas nas 

cascas de uva (SOARES et al., 2008). As antocianinas são consideradas como 

excelentes antioxidantes por doarem hidrogênio aos radicais livres altamente reativos, 

prevenindo a formação de novos radicais (CHITARRA, 2005). 

Dentre os antioxidantes encontrados, destacamos o resveratrol, polifenol presente 

no vinho tinto uma das substâncias protetoras mais conhecidas da uva, em especial 
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nas uvas roxas. Sua ação antioxidante protege da oxidação os transportadores 

sangüíneos do colesterol (LDL), retardando e minimizando o processo de 

aterosclerose; além de inibir a peroxidação lipídica e diminuir o risco de incidência de 

doenças cardíacas e hiperlipidêmicas. Esse composto também atua contra o câncer, 

formação de rugas e possui efeito anti-inflamatório, O resveratrol está sendo estudado 

como um provável agente preventivo do câncer de próstata, devido à sua capacidade 

de inibir estágios isolados da carcinogênese e de eliminar células prostáticas 

cancerosas (andrógenos dependentes ou não) (CHITARRA, 2005). 

O resveratrol já demonstrou em estudos anteriores, ter propriedades 

imunossupressoras, através do mecanismo de regulação da diferenciação e 

maturação das células dendríticas derivadas da medula óssea, podendo ser usado na 

terapêutica de doenças autoimunes e/ou inflamatórias crônicas e tem se mostrado um 

fitoestrógeno não flavonóide, atuando como um superagonista de receptor 

estrogênico (SCHLEIER, 2004).  

Ainda de acordo com Schleier (2004), a aplicação de resveratrol tem capacidade 

de redução considerável do efeito tóxico de compostos de platina sobre células 

sanguíneas. Além do efeito antioxidante intrínseco, também o aumento dos níveis de 

heme oxigenase é um mecanismo potencial pelo qual o resveratrol pode exercer seu 

efeito protetor.  

As demonstrações da capacidade antioxidante deste composto sugerem que 

suplementos nutricionais ricos em resveratrol podem ser desenvolvidos para 

minimizar o dano oxidativo em estados de imunodeficiência e doenças degenerativas 

crônicas (SCHLEIER, 2004).  

O consumo contínuo e moderado de vinho, bem como a ingestão de frutos e 

vegetais, como a uva, que contenham tal antioxidante podem, efetivamente, inibir as 

reações oxidativas deletérias aos diferentes tipos de tecidos, prevenindo assim 

doenças degenerativas e processos de envelhecimento celular (SOUQUET et al, 

2000). 

 

3.3. Carcinógenos e ambiente 

 

O câncer é uma das doenças que mais causam temor na sociedade, por ter se 

tornado um estigma de mortalidade e dor, é caracterizado como crescimento 

descontrolado de células. Nas duas primeiras décadas do século passado, enquanto 
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as endemias ocupavam a atenção das políticas de saúde no Brasil, o câncer 

começava a despontar nos países desenvolvidos entre as doenças de maior taxa de 

mortalidade (CARNEIRO et al, 2011).  

Os números ascendentes de casos de câncer na Europa e nos Estados Unidos 

determinaram, em 1920, no governo Epitácio Pessoa, a inclusão de propostas para 

uma política anticâncer na legislação sanitária brasileira (RODRIGUES, 2000). De 

acordo com o INCA (2015), estimativa para o Brasil, biênio 2016-2017, aponta a 

ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer.  

O corpo humano é todo formado por células que se organizam em tecidos e 

órgãos. As células normais se dividem, amadurecem e morrem, renovando-se a cada 

ciclo. O câncer se desenvolve quando células anormais deixam de seguir esse 

processo natural, sofrendo mutação que pode provocar danos em um ou mais genes 

de uma única célula ou por processos epigenéticos alterações do genoma 

transmitidas durante as divisões celulares, que não envolvem mudança na seqüência 

de DNA, mas são capazes de modificar a expressão gênica (KURDISTANI, 2007).  

O gene é uma sequência ou segmento do DNA que codifica uma cadeia 

polipeptídica e controla de certa forma as funções normais das células. Gene também 

pode ser definido como uma região do DNA que deve ser expressa para gerar um 

produto final funcional que pode ser um polipeptídeo ou uma molécula de RNA 

(REECE et al, 2015).  

Quando danificada, a célula se divide descontroladamente e produz novas células 

anormais. Se falha os sistemas de reparo e imunológico na tarefa de destruir e limitar 

essas células anormais, as novas vão se tornando cada vez mais anormais, 

eventualmente produzindo células cancerosas. Esse crescimento desordenado de 

células que invadem os tecidos e órgãos e pode espalhar-se (metástases) para outras 

regiões do corpo é conhecido como câncer. Existem mais de c tipos de câncer, de 

acordo com o tipo de células, tecido e órgão que ocorrem, com isso podemos dizer 

que o mesmo é um conjunto de mais de 100 doenças (RODRIGUES, CAMARGO, 

2000). 

No processo dessas doenças o crescimento desordenado das células prejudica o 

funcionamento de tecidos e órgãos, assim o câncer ficou conhecido como uma 

condição violenta que ataca rápido, mas, normalmente, passam-se muitos anos até 

que uma célula cancerosa original prolifere e dê início a doença. Esta enfermidade 
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não tem causa única e facilmente identificável, mas sim inúmeras causas 

(RODRIGUES, CAMARGO, 2000). 

Não há dúvidas que em vários tipos de câncer a susceptibilidade genética tem 

papel importante, mas é a interação entre a susceptibilidade e os fatores ou as 

condições resultantes do modo de vida e do ambiente que determina o risco do 

adoecimento por câncer (KAUR et al, 2008). 

O risco de câncer em uma determinada população depende diretamente das 

características biológicas e comportamentais dos indivíduos que o compõem, bem 

como das condições sociais, ambientais, políticas e econômicas que os rodeiam. Esta 

compreensão é essencial na definição de investimentos em pesquisas de avaliação 

de risco e em ações efetivas de prevenção (KAUR et al, 2008). 

 Uma proporção considerável dos fatores de risco conhecidos para o câncer está 

relacionada a exposições de longa duração. Boa parte desses fatores diz respeito a 

comportamentos construídos nas duas primeiras décadas de vida, como a ausência 

da prática regular de exercícios físicos, a alimentação inadequada, a exposição à 

radiação ultravioleta sem proteção, o uso do tabaco e de álcool, a prática sexual sem 

proteção etc. A evidência científica tem mostrado que o consumo de frutas, legumes 

e verduras confere grande proteção contra o câncer (PERES, MOREIRA, 2003). 

O agente carcinógeno quando incide sobre uma célula normal, pode causar 

alterações epigenéticas ou diretamente na molécula de DNA. Estas últimas são 

denominadas mutações (CHEN, 2009) e refere-se à propriedade que as substâncias 

químicas apresentam de provocar alterações ou modificações no material genético 

das células, de modo que estas sejam transmitidas para as novas células durante a 

divisão. Dependendo da célula afetada, as mutações podem acarretar desde a 

inviabilidade de desenvolvimento da célula-ovo, passando pela morte do embrião ou 

feto, até o desenvolvimento de anormalidades congênitas (BOLOGNESI et al., 2011; 

SANTELLI, 2003).  

As etapas da doença de iniciação e progressão envolvem passos nos quais o DNA 

acumula uma série de mutações. Em geral, as mutações incluem alterações de 

sequência, perdas, ganhos e rearranjos cromossômicos (simples ou extremamente 

complexos). Evidências do envolvimento de mutações em casos de câncer surgiram 

inicialmente da observação de alterações genéticas recorrentes e específicas em 

determinados tipos tumorais, a partir da observação de alterações em nível 

cromossômico. Hoje se sabe que estas alterações afetam diferentes passos nas vias 



 36 
ANDRADE, K. O. Efeito anticlastogênico do extrato do bagaço da uva sobre a ação genotóxica do 

agrotóxico metamidofós em células de medula óssea de camundongos 

que regulam os processos de proliferação, diferenciação e sobrevivência celulares 

(GUEMBAROVSKI; CÓLUS, 2008). 

O organismo humano possui alguns mecanismos de defesa para reparar o DNA 

danificado, além do mais algumas enzimas têm ação na transformação e eliminação 

de substâncias cancerígenas e contamos também com o reforço do nosso sistema 

imunológico para o combate das células cancerosas. Alguns alimentos aumentam a 

capacidade de defesa do organismo evitando, freando ou até revertendo o processo 

do câncer, podendo citar todos que contêm elementos como a vitamina C, a vitamina 

E, os carotenoides, o selênio, o zinco, o cobre, o ferro e o manganês, que são 

protetores. Devem ser consumidos com frequência e em quantidade (THOMPSON, 

1993). 

Os agentes supressores de câncer são os mais procurados para o 

desenvolvimento de novos fármacos, pois atuam após a instalação da doença. O 

papel das plantas medicinais na quimioprevenção do câncer vem sendo muito 

investigado e apresenta resultados promissores. Quimioprevenção pode ser definida 

como inibição ou reversão da carcinogênese, um processo que começa com células 

de morfologia normal e termina com a formação de tumores invasivos (KAUR, 2008).  

Nas últimas duas décadas, um aumento nas evidências obtidas a partir de estudos 

epidemiológicos e de laboratório, têm demonstrado que algumas plantas, como um 

todo ou por meio de compostos isolados, têm efeitos protetores substanciais na 

carcinogênese humana (ALMEIDA, 2005). 

O uso não apropriado do meio ambiente causa preocupações cada vez maiores 

no mundo atual, sendo por vezes necessário realçar a necessidade de preservação e 

prevenção cada vez mais efetivas contra os efeitos danosos causados pela 

exploração não sustentável. A utilização cada vez mais acentuada de produtos como 

fármacos, agroquímicos, cosméticos, corantes e muitos outros, tem demonstrado 

aumento nas taxas de mutagênese ambiental (RIBEIRO et al., 2003).  

De todos os casos de câncer, cerca de 80 a 90 % estão associados a fatores 

ambientais. Tais agentes mutagênicos invadem a célula e se dirigem ao núcleo 

causando alterações no material genético dando início à formação de tumores. 

(AMES, GOLD, 2000). 

É muito antiga a observação de que a exposição dos seres humanos a 

determinadas substâncias presentes no meio ambiente ou no seu local de trabalho 

pode levar ao desenvolvimento de câncer. Usualmente é necessária a exposição 
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repetida aos carcinógenos para que haja o desenvolvimento de tumores malignos 

(MCCANN et al., 1975). 

O organismo humano encontra-se exposto a múltiplos fatores carcinogênicos, com 

efeitos aditivos ou multiplicativos. Sabe-se que a predisposição individual tem um 

papel decisivo na resposta final, porém não é possível definir em que grau ela 

influencia a relação entre a dose e o tempo de exposição ao carcinógeno e a resposta 

individual à exposição. Independentemente da exposição a carcinógenos, as células 

sofrem processos de mutação espontânea, que não alteram o desenvolvimento 

normal da população celular como um todo (BISHOP, 1991). 

A maioria dos carcinógenos não é capaz de reagir diretamente com o DNA, a 

atividade metabólica ou a biotransformação é essencial para capacitá-lo a ter esta 

reação. Com a biotransformação, podem ser formados adutos que muitas vezes não 

são reparados podendo levar ao aparecimento de mutações capazes de interferir no 

mecanismo de proliferação celular (AMORIM et al, 2002). 

É importante salientar que a associação de exposição a agrotóxicos e a indução 

de câncer é difícil pela insuficiência de modelos sensíveis e específicos para esse fim. 

Isso pode ser o motivo pelo qual muitas substâncias que se mostram carcinogênicas 

para animais e apresentam diversos indicadores de mutagenicidade, não recebem a 

classificação de carcinogênicos para humanos por falta de resultados consistentes de 

estudos epidemiológicos e experimentais (BEDOR, 2008). 

O câncer é uma doença que, em geral, demanda longo tempo entre a exposição 

ao agente cancerígeno e o início dos sintomas clínicos. Nem sempre é possível 

detectar o câncer e, em muitos casos, a doença instalada pode simplesmente não ser 

relacionada ao agente causador no momento do diagnóstico. A Agência Internacional 

de Pesquisa em Câncer (IARC) vem revisando diversos produtos, entre eles 

agrotóxicos, de acordo com o potencial carcinogênico para a espécie humana. São 

agrotóxicos de lenta degradação, com capacidade de acumulação nos seres vivos e 

no meio ambiente, podendo persistir por até 30 anos no solo. São altamente 

lipossolúveis e o homem pode ser contaminado não só por contato direto, mas 

também através da cadeia alimentar, ingestão de água e alimentos contaminados 

(KAUR 2008). 

Os tecidos invadidos vão perdendo suas funções, causando aos doentes 

problemas extras de saúde. A correlação entre câncer e agrotóxico está mais bem 
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caracterizada nos cânceres de pulmão, de mama, dos testículos, da tireóide, da 

próstata, do ovário, e do sistema hematopoiético (linfomas não-Hodgkin, leucemias e 

mieloma múltiplo) (PIMENTEL, 1996). 

 

3.4.  Metamidofós 

 

Os agrotóxicos estão entre os mais importantes fatores de risco para a saúde da 

população em geral, especialmente para a saúde dos trabalhadores e para o meio 

ambiente. A definição mais adequada para o termo é qualquer substância, ou mistura 

de substâncias, usada para prevenir, destruir ou controlar qualquer praga – incluindo 

vetores de doenças humanas e animais, espécies indesejadas de plantas e animais, 

causadoras de danos durante a produção, processamento, estocagem, transporte, 

distribuição de alimentos, produtos agrícolas, madeiras e derivados, ou que deva ser 

administrada para o controle de insetos, aracnídeos e outras pestes que acometam os 

corpos de animais de criação (FAO, 2003).  

Embora a agricultura seja praticada pela humanidade há mais de dez mil anos, o 

uso intensivo de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças nas lavouras existe 

há pouco mais de meio século. Essa prática teve origem durante a Segunda Guerra 

Mundial, quando a indústria química fabricante de venenos usados como armas 

químicas encontraram na agricultura um novo mercado para os seus produtos, mas foi 

na última década que o uso de agrotóxicos no Brasil assumiu as proporções mais 

assustadoras (LONDRES, 2011).  

Agrotóxicos representam um grupo heterogêneo de compostos que podem variar 

tanto na sua estrutura química quanto nos seus diferentes mecanismos de ação 

(PERES, 2003) e podem estar associado a mutagenecidade e/ou genotoxicidade. 

Segundo o Abrasco (CARNEIRO  et al, 2012), vários estudos epidemiológicos foram 

realizados no risco de câncer após a exposição aos inseticidas em países de todo o 

mundo. Risco para o mieloma múltiplo foi maior para os agricultores que residem em 

países onde foram mais fortemente utilizados inseticidas.  

Alguns agrotóxicos são considerados carcinógenos humanos, além de promotores 

de tumores e são incluídos no grupo B1 (substâncias provavelmente carcinogênicas 

da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC) (CALLE et al, 2002).  
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Diversas técnicas de pesquisa básica para detecção de genotoxicidade, têm sido 

empregadas com o objetivo de avaliar alterações que precederiam o desenvolvimento 

do câncer, como o teste do cometa ou o de micronúcleos (GROVER et al., 2003).  

Dentre os agrotóxicos pode-se citar o metamidofós, que tem sua fórmula 

apresentada na figura 2, comercialmente conhecido por Monitor, Tam, Nitofol, Swipe, 

Nuratron, Vetaron, Filitox, Patrole, Tamanox, é um pesticida organofosforado éster, 

obtido como subproduto do Acefato, inibidor da enzima vital para o bom 

funcionamento do sistema nervoso, a acetilcolinesterase que tem a função de 

degradar a acetilcolina liberada na fenda sináptica. 

A acetilcolinesterase é uma enzima essencial na transmissão normal de impulsos 

nervosos. O acúmulo de acetilcolina acarreta em distúrbios nos centros nervosos, 

sendo que exposições mais intensas provocam sucessivas sinapses, seguidas de 

paralisação respiratória e morte (MOREIRA, 1995 ).  

 

Figura 2. Fórmula química do metamidofós 

 

Fonte: Anvisa, 2011.  

 

Este composto químico apresenta ação principal como inseticida/acaricida 

sistêmico, tendo efeito residual de 10 a 12 dias. Altamente tóxico para inseto e 

mamíferos, pois seu principal mecanismo se dá pela diminuição da atividade da 

enzima acetilcolinesterase, importante para a função do sistema nervoso, podendo 

afetar diretamente este sistema provocando a inibição das enzimas colinesterases.  

(FARM CHEMICAL HANDBOOK, 1995; FARM CHEMICAL HANDBOOK,1994; KIDD; 

JAMES, 1991).  

O ingrediente ativo metamidofós tem sua toxicidade avaliada pela sua dose letal 

50 (DL 50) aguda oral para ratos de 30 mg/kg, sendo considerado muito tóxico. Para 

essa substância a dose letal 50 (DL 50) aguda oral em camundongos Swis-webster é 

descrita em 12 mg/kg (MARETTO et al., 2012) e 16 mg/kg (CAVALLI, 2002) já para 

ratos Wistar a estudos que aponta, 30 mg/kg (GUO et al, 1986). As formulações de 

metamidofós foram todas enquadradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
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(ANVISA) nas Classes toxicológicas I ou II (altamente tóxicas). A toxicidade e a 

biodisponibilidade desse inseticida são elevadas (WOREK et al., 2007).  

Apesar do metamidofós ter sido banido no mercado brasileiro em 2011 a Indústria 

que produz a substância no Brasil constantemente entra na Justiça Brasileira contra 

essa decisão. O banimento se deu pela alegação da ANVISA do produto ser causador 

de problemas relacionados à saúde. Vários pesquisadores brasileiros identificaram o 

metamidofós como um dos agrotóxicos mais consumidos no Brasil (TENDLER, 2011).  

Esse agrotóxico é ainda um produto da degradação e metabólito do ingrediente 

ativo acefato (ANVISA, 2009). Na agricultura brasileira houve a partir da década de 

90, um crescente aumento no uso de Metamidofós. Devido sua alta toxicidade aguda 

e neurotoxicidade confirmada, seu uso foi proibido na Comunidade Européia, China, 

Índia e no Brasil desde julho de 2012 foi proibida a comercialização, apesar do 

banimento ter sido no ano de 2011. A reavaliação de produtos técnicos e formulados 

à base do ingrediente ativo Metamidofós sustenta-se na RDC nº 10, de 22 de fevereiro 

de 2008, que estabelece sua reavaliação toxicológica.  

Estudos toxicológicos apontam que o metamidofós é responsável por prejuízos 

ao desenvolvimento embriofetal. Além disso, o produto apresenta características 

neurotóxicas, imunotóxicas e causa toxicidade sobre os sistemas endócrino e 

reprodutor. O metamidofós teve o uso banido em países como China, Paquistão, 

Indonésia, Costa de Marfim, Samoa e Japão. Porém ainda é utilizado em muitos 

países (TENDLER, 2011).  

O Metamidofós é um dos organofosforados que tem causado inúmeros problemas 

à saúde pública no Brasil; envolvido, inclusive, em diversas ações judiciais. Empresas 

que fabricam, transportam e comercializam este produto no Brasil, por meio de seu 

poder econômico, tentaram impedir o cancelamento do registro do metamidofós, 

entrando com demandas judiciais contra a agência regulatória. A reavaliação e 

cancelamento do Metamidofós é um exemplo das dificuldades de realização do 

controle sanitário dos agrotóxicos, mesmo com os problemas que podem causar a 

saúde humana (DELDUQUE, 2010). 

A Lei 7.802/89 determina que no Brasil um agrotóxico deve ter registro proibido 

quando há ausência de métodos para desativação do produto, na ausência de 

antídoto ou tratamento eficaz, quando provoca distúrbios hormonais ou danos ao 

aparelho reprodutor e, quando são teratogênicos, carcinogênicos ou mutagênicos. 
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Além disso, também quando se apresenta mais perigoso para o homem do que em 

animais (BRASIL, 1989). 

A aplicação e manuseio do Metamidofós expõem trabalhadores ao risco de morte 

na atividade agrícola. As intoxicações e óbitos relacionam-se às características de 

toxicidade desse princípio ativo. Além disso, inúmeras questões de ordem social 

(baixa escolaridade, baixa renda) e biológica (idade e gênero) são fatores que 

aumentam a vulnerabilidade e a gravidade das intoxicações por esse organofosforado 

(MOREIRA, 1995). 

Desta maneira o metamidofós, amplamente utilizado em áreas agrícolas em todo 

o mundo, atinge os corpos d’água (ZHANG et al., 2002), e se dilui, por possui alta 

solubilidade em água (> 2000 g L-1 a 25°C) (YEN, LIN, WNAG, 2000). Apesar de não 

ser uma exigência a realização de testes com animais silvestres, um estudo verificou 

a toxicidade de metamidofós em búfalos e concluiu que 10 ppm do inseticida, após 72 

horas de exposição, aumentam a produção de progesterona nas células do corpo 

lúteo e que 10, 50 e 100 ppm resultam em vacuolização citoplasmática, degeneração 

hidrópica, tumefação, ruptura e encolhimento da membrana citoplasmática, além 

alterações nucleares, tais como condensação, necrose e vacuolização (GILL et al., 

2011).   

O metamidofós é utilizado para combater lagartas da soja, besouros e percevejos 

em várias áreas produtoras de soja e arroz, entre outras culturas (LI et al., 2008; 

SÓSA-GOMES; SILVA, 2010). Esse inseticida, além de atuar na inibição da 

acetilcolinesterase, interfere também nos canais iônicos da membrana  celular desses 

organismos (NAHRASHI et al., 2000).  

O composto também induz a troca de cromátides irmãs in vitro e em roedores, 

sendo considerado então uma substância clastogênica (NATURFORSCH, 1987 apud 

ABRASCO, 2012) e foi positivo no teste de Ames nas cepas Salmonella typhimurium 

TA98 e TA100 realizado por Karabay e Oguz (2005), sendo estes testes indicativos 

de mutagênese e consequentemente de potencial carcinogênico. Dados na literatura 

indicam que vários organofosforados são mutagênicos (MOHAMMED; MA, 1999; 

MATSUHITA et al., 2005b; MATSUHITA et al., 2005a). Entre os dados apresentados, 

destaca-se a mutagenicidade dos metabólitos dos organofosforados (CORTEZ-

ESLAVA et al., 2001; MATSUHITA et al., 2005b; MATSUHITA et al., 2005a;), que 

muitas vezes são mais mutagênicos do que o princípio ativo.  
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3.5. Genotoxicidade e teste do micronúcleo 

 

Genotoxicidade refere-se a eventos que causam danos ao material genético da 

célula, ou seja, refere-se a alterações na estrutura geral ou na disposição dos 

cromossomos, ou nas sequências de pares de bases do DNA (ácido 

desoxirribonucleico) por exposição a agentes tóxicos (NOVAIS, 2014). Os agentes 

genotóxicos causam diversos tipos de danos ao material genético, devido as 

interações químicas. Podendo ocorrer a formação de adutos, alterações oxidativas e 

até mesmo quebras no DNA. Se a lesão for permanente e passar para as células-

filhas será caracterizado mutagênico. Assim é possível concluir que os efeitos 

genotóxicos podem ser transitórios, enquanto os mutagênicos são aqueles que 

persistem pelas gerações de células filhas (MARTINS, 2000).   

A exposição ambiental a carcinogênos pode resultar em lesão no DNA (ácido 

desoxirribonucleico) e em instabilidade genômica, porém estas alterações 

moleculares podem igualmente ser geradas por procedimentos médicos (radiação e 

químicos), deficiências em micronutrientes (folato), fatores do estilo de vida (álcool, 

tabaco, drogas e stress), e fatores genéticos como defeitos hereditários no 

metabolismo ou reparação do DNA (NOVAIS, 2014).  

A observação de que todos estes fatores podem levar a uma alteração celular 

mensurável (aumento do número de pequenos núcleos, separados do núcleo principal 

da célula MN) demonstra, pela primeira vez, que a frequência de MN podia ser usada 

como um indicador para o efeito destes agentes genotóxicos (NOVAIS, 2014). 

Segundo Márquez e colaboradores (2005), forte relação existente entre a 

exposição a agentes genotóxicos e o desenvolvimento de diversos efeitos nocivos à 

saúde, tem sido relatado nos últimos anos no mundo todo, principalmente no que 

tange ao aumento da incidência de cânceres e problemas reprodutivos em pessoas 

expostas em laboratórios químicos, toxicológicos e em indústrias no geral.  

Os testes de mutagenicidade detectam agentes químicos e físicos capazes de 

induzir mutações, que são mudanças que ocorrem na sequência do DNA, assim como 

também identificar agentes capazes de quebrar pedaços dos cromossomos, ou seja, 

agentes clastogênicos (MÉLO, 2009). Os testes regulatórios de Genética Toxicológica 

se constituem em uma série de testes de mutagenicidade, bem definidos, 
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selecionados para detectar agentes físicos e químicos capazes de induzir mutações 

(RIBEIRO, 2003).  

Encontramos continuamente na literatura, vários autores enfatizando a respeito 

da necessidade de testes rápidos e confiáveis que detectem esses danos. Entre os 

testes recomendados pelas agências internacionais e nacionais para estabelecer a 

avaliação e registro de novos produtos químicos, o teste do micronúcleo em medula 

óssea de roedores in vivo é amplamente aceito (RIBEIRO et al., 2003). O teste de 

micronúcleos in vivo é um método para triagem de produtos químicos para efeitos de 

quebra de cromossomos. As substâncias do ensaio são normalmente aplicadas de 

forma sub-aguda em mamíferos pequenos e o efeito é lido a partir de esfregaços de 

medula óssea (RIBEIRO et al., 2003).  

O ensaio do micronúcleo é baseado nos seguintes princípios e observação: em 

anáfase: cromátides acêntricas e fragmentos de cromossomos ficam para trás a 

medida que os elementos centrados movem-se em direção aos pólos do fuso; em 

telófase: os cromossomos danificados, assim como os fragmentos centrados dão 

origem a núcleos regulares filhos. Então, o tamanho real dos micronúcleos formado é, 

como regra geral, menor que o núcleo principal de um eritroblasto antes da sua 

diferenciação (TAKAHASHI, 2000).  

No teste, o efeito do agente químico é observado em eritrócitos policromáticos 

anucleados (PCEs) que têm um tempo de vida relativamente curto, de modo que 

qualquer micronúcleo que ele contenha deve ter sido gerado como resultado de danos 

cromossômicos induzidos recentemente (PARRA, 1997). 

A eritropoiese é regulada pela eritropoetina, um hormônio glicoprotéico produzido 

pela interação de precursores sintetizados nos rins. A eritropoetina induz as células 

sensíveis a ela a se diferenciarem em eritroblastos. Os eritroblastos basófilos são as 

primeiras células da linhagem eritrocítica reconhecíveis que, por possuírem RNA 

ribossomal responsável pela síntese de hemoglobina e tem pouca hemoglobina, 

coram-se intensamente pelos corantes básicos, como o Giemsa. Por outro lado, 

células em estádios mais avançados com abundante hemoglobina coram-se, 

intensamente, pelos corantes ácidos, porque esses são eritroblastos em estágios mais 

maduros, rico em hemoglobina, ou seja, eritroblastos mais jovens são chamados 

eritroblastos basófilos, enquanto que os eritroblastos mais maduros são denominados 

eritroblastos ortocromáticos ou normocromáticos (PALMA-CONTAR et al., 2000). 
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Nos estádios intermediários entre basófilos e ortocromáticos, a cor do citoplasma 

representa uma combinação da coloração dos corantes ácidos e básicos e, por 

conseqüência, as células são denominadas de eritrócitos policromáticos (BURNS, 

1991). A perda do núcleo converte o eritroblasto em eritrócito (PALMA-CONTAR  et 

al, 2000). A expulsão do núcleo ocorre no final da maturação eritroblástica, próxima 

ao estádio ortocromático. O núcleo pode ser expulso num estádio mais precoce, 

resultando em eritrócitos normocromáticos ou policromáticos (MÉLO, 2009)(figura 3). 

 

Figura 3.  Diferenciação das células de linhagem eritrocitária. 

 

Fonte: Hernandes, 2013 

 

Na medula óssea, a célula-tronco hematopoiética dá origem aos eritroblastos. 

Estes sofrem uma duplicação final dos cromossomos, se dividem (ocorre a expulsão 

do núcleo) e se diferenciam em eritrócitos policromáticos, sendo que esse processo 

todo perdura de 10 a 12 horas. Na corrente sangüínea, os eritrócitos policromáticos 

se diferenciam em eritrócitos normocromáticos (NCE) e, posteriormente, em 

eritrócitos, perdurando este processo 24 horas. Os micronúcleos (MN) aparecem nas 

células filhas, em decorrência de danos induzidos nas células parentais. Os 

fragmentos cromossômicos que resultam de quebra podem não ser incorporados no 

núcleo principal das células filhas após a mitose. Uma membrana nuclear se formará 
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em volta do fragmento, o qual será visível como um pequeno (micro) núcleo separado 

do núcleo principal da célula (Figura 4) (RIBEIRO et al., 2003). 

 

Figura 4. Ilustrações esquemáticas do mecanismo de formação de micronúcleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ribeiro, 2013, adaptado pelo autor 

 

Os micronúcleos são facilmente identificáveis e a sua distribuição é bem definida 

e a frequência de micronúcleo induzida em eritrócito policromático é dependente do 

tempo de amostragem. Durante a diferenciação, o núcleo principal é expelido do 

eritrócito nucleado, enquanto os micronúcleos ficam retidos (RIBEIRO et al., 2003). 

O micronúcleo representa uma perda estrutural ou numérica de fragmentos 

cromossômicos ou cromossomos inteiros (MELO et al., 2008). Os micronúcleos (MNs) 

são analisados em eritrócitos policromáticos (eritrócitos jovens) de medula óssea 

camundongo ou ratos. Porém, existe também a possibilidade em camundongo, de se 

observar os MNs em eritrócitos normocromáticos circulantes (NCE, eritrócitos 

maduros), uma vez que, ao contrário do baço de rato e de homem, o baço de 

camundongo não remove do sangue os eritrócitos contendo micronúcleos (RIBEIRO 

et al., 2003).  

A quimioprevenção do câncer vem sendo muito investigado e apresenta 

resultados bem positivos e promissores, podendo ser definida como a inibição ou 

reversão da carcinogênese, um processo que inicia nas células com morfologia 

normal e termina com a formação de tumores invasivos (KELLOFF et al, 1994). 
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Estudos de plantas medicinais ou funcionais tem demonstrado que algumas dessas 

plantas têm efeitos protetores na carcinogênese humana (FERGUSON, 2003). 

Diante destes aspectos relatados, o presente trabalho visa investigar a 

capacidade que o extrato do bagaço da uva tem de reduzir danos no DNA por meio 

do teste do micronúcleo em células da medula óssea de camundongos. O teste do 

micronúcleo, capaz de detectar quebras ou perdas cromossômicas, encontra-se em 

grande realce há muito tempo, por ser utilizado em pesquisas de mutagênese e tratar-

se de um método que apresenta, entre outras vantagens, o fato de ser relativamente 

rápido e barato (SLESISKI; GUZZIE, 1988 apud ZALACAINET al., 2005). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Animais experimentais 

 

O estudo consistiu na análise antimutagênica do extrato do bagaço da uva em 

camundongos albinos (Mus musculus) Swiss webster (figura 5) adultos machos, 

jovens saudáveis, com 40 dias de vida e peso médio de 30 a 32g, fornecidos pelo 

biotério da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).  

Tanto machos como fêmeas podem ser utilizados, a não ser que exista evidência 

de diferença de toxicidade entre os sexos, neste caso ambos os sexos devem ser 

utilizados. 

Os animais foram alojados em gaiolas de polipropileno, com grades de metal, 

contendo cada uma delas bebedouro e local para colocar a ração, a maravalha 

(serragem de pinho branco) era usada para forrar as caixas dos animais e trocadas 

periodicamente. As gaiolas eram mantidas em sala com temperatura controlada (25 ± 

1°C) e com ciclo de luz controlado (12h claro/12h escuro). 

 

Figura 5. Camundongos Swiss webster. 

 

Fonte: arquivo fotográfico do próprio autor. 

 

Foram oferecidos diariamente ração balanceada e água filtrada, sem restrição nem 

interrupção. Antes da realização dos experimentos os animais passaram por um 

período de 8 dias em “quarentena” na sala experimental, sob as mesmas condições 
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ambientais e nutricionais que estavam no biotério de criação, até a hora do 

experimento. Antes de iniciar o estudo, os animais foram pesados e identificados no 

dia anterior. A identificação nos assegurou a continuidade dos registros e das 

interpretações ao longo do estudo. Cada animal foi individualmente identificado. 

O estudo seguiu os princípios éticos que regem estudos em animais e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética de Humanos e animais da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco sobre o protocolo 0001/190613. 

 

4.2. Substâncias utilizadas 

 

1. Metamidofós – organofosforado de nome 0, S - dimetil fosforamidotioato 

(IUPAC/CA apud ANVISA, 2002), de fórmula molecular C
2
H

8
NO

2
OS. A 

solução estoque dessas substâncias foi preparada com água destilada 

estéril. As doses utilizadas experimentalmente foram 2, 3, 4, 6, 8 e 12 

mg/kg e foram administradas via intraperitoneal. 

2. Ciclofosfamida (CPA) - (C2 H15CL2 N2 P.H2 O) fármaco antineoplásico 

citostático, imunossupressor altamente mutagênico, de peso molecular 

de 279,1, utilizado em tratamentos quimioterápicos. Universalmente 

empregado em testes para detecção de genotoxicidade. Nesse estudo 

a CPA (Sigma- 6055-19-2) foi utilizada como controle-positivo na dose 

de 25 mg/kg, sendo diluída em água destilada e administrada via 

intraperitoneal (I.P). 

3. Extrato do bagaço da uva Moscato canelli dissolvido em água destilada 

estéril. O extrato foi cedido pelo Prof. Dr. Roberto Jefferson Bezerra do 

Nascimento, docente da UNIVASF. O bagaço para a confecção do 

extrato foi fornecido pela EMBRAPA Semiárido. Após ter sido recolhido, 

o material passou por um processo de secagem em uma estufa de 

circulação de ar a 55°C. O material seco foi macerado em etanol puro 

absoluto, e a solução extrativa foi concentrada em evaporador rotatório 

sob pressão reduzida a 60°C.  Na análise do extrato, constatou-se um 

teor razoável de fenólicos totais (10,413mg EAG/grama de extrato, 

sendo EAG – equivalência por ácido gálico). Em consequência disso, o 

produto obtido apresentou atividade antioxidante. Além disso, foi 
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identificada a presença de trans-resveratrol. 

 

4.3. Protocolo experimental 

 

Foram utilizados 80 animais distribuídos em três etapas. Os grupos de animais 

estão distribuídos conforme descrito abaixo: 

A primeira etapa do experimento, composto por dois grupos de animais teve como 

objetivo avaliar o potencial clastogênico e/ou aneugênico do agrotóxico estudado e 

consistiu na administração via i.p., de 06 doses do metamidofós, como substância 

teste, da Ciclofosfamida como padrão de controle positivo e da água destilada estéril 

como controle negativo. Todos os animais receberam um volume total de 200 

microlitros das respectivas soluções das substâncias. 

Os camundongos foram divididos em 2 grupos (grupos 1a e 1 b) e em momentos 

distintos. Os efeitos foram avaliados em animais machos, após 24 horas de tratamento 

único. 

 

Grupo 1a 

Quantidade de animais Substância e dose 

05 12 mg/kg metamidofós  

05 08 mg/kg metamidofós 

05 06 mg/kg metamidofós 

05 25 mg/kg ciclofosfamida 

05 Água destilada 

 

Grupo 1b 

Quantidade de animais Substância e dose 

05 04 mg/kg metamidofós  

05 03 mg/kg metamidofós 

05 02 mg/kg metamidofós 

05 25 mg/kg ciclofosfamida 

05 Água destilada 

 

 Após 24h, em cada experimento os animais foram eutanasiados para realização do 
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teste de micronúcleo. 

 Na segunda etapa foi realizado tratamento com o extrato do bagaço da uva (EBU) 

em animais (grupo 2) para verificar o efeito mutagênico do extrato após 24 horas em 

tratamento único. Os compostos EBU e água destilada estéril foram aplicados via 

gavage e a CPA aplicada via intraperitoneal.  

  

Grupo 2 

Quantidade de animais Substância e dose 

05 200 mg/kg EBU 

05 25 mg/kg ciclofosfamida 

05 Água destilada 

 

 Após 24h os animais foram eutanasiados para realização do teste de micronúcleo. 

 Na terceira etapa do experimento foi realizado tratamento prévio com o extrato do 

bagaço da uva (EBU) em animais (grupo 3) que posteriormente foram expostos a dose 

do metamidofós capaz de provocar efeito clastogênico, determinada no experimento 

1, a fim de detectar o potencial de antimutagenicidade do extrato. O metamidofós e 

ciclofosfamida foram aplicados via intraperitonial e o EBU e a água destilada via 

gavage. 

 Os animais do grupo 3 foram tratados por 4 semanas com doses diárias de 200 

mg/kg EBU, logo após o término do tratamento preventivo com o extrato, os mesmos 

foram expostos as substâncias descritas abaixo. 

 

Grupo 3 

Quantidade de animais Substância e dose 

05 4 mg/kg metamidofós 

05 25 mg/kg ciclofosfamida 

05 Água destilada 

 

  Após 24h os animais foram eutanasiados para realização do teste de 

micronúcleo, como descrito abaixo. 

 

4.4. Obtenção das células da medula óssea 
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 A técnica utilizada para o estudo de micronúcleos em células de medula óssea foi 

a descrita por Schmidt (1975). Para a realização dos experimentos utilizamos os 

laboratórios de Genética e biologia molecular e o Laboratório Experimental da 

UNIVASF.  

 Os camundongos foram eutanasiados por deslocamento cervical sendo realizado 

de forma que a perda da consciência seja rápida e morte sem dor ou estresse, os 

fêmures foram extirpados, dissecados, as epífises proximais foram cortadas para a 

extração da medula óssea. Para a realização deste procedimento utilizou-se os 

seguintes materiais: camundongos, caixas de propileno com grades de metal, álcool 

70%, pinça e tesouras para dissecação dos animais, base para eutanásia coberto por 

papel alumínio, papel-toalha absorvente, áspero, para limpar restos de tecidos do 

fêmur, seringas de 1 ml com agulha, 10 tubos de centrífuga cônicos de 15 ml, estante 

suporte para tubos de centrífuga, soro bovino fetal, água destilada, ciclofosfamida, 

lâminas em borda fosca, suporte para secagem das lâminas, corante Leishman 

eosina-azul de metileno, caixas para guardar lâminas.  

 Após 24 horas da inoculação das substâncias testes (Figura 6) tem-se início o 

procedimento para extração da medula óssea dos camundongos.  

 

Figura 6. Aplicação via intraperitoneal de CPA.  

 

Fonte: Arquivo fotográfico do autor, 2014. 

  

 Após a eutanásia do animal foi retirado, o fêmur preservando sua integridade 

(figuras 7). As células de medula óssea foram coletadas dos fêmures, em 1ml de soro 

bovino fetal para cada fêmur, sendo acrescentado mais 1 ml, totalizando 3 ml  de soro 
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bovino fetal. 

Figura 7. Exposição e retirada do fêmur do camundongo. 

 

Fonte: A: Arquivo fotográfico do  autor, 2015; B: Maria Eliane Bezerra de Melo, 2008 

 

O material da medula óssea foi ressuspendido em soro fetal bovino, por várias 

vezes, com o auxílio de uma pipeta Pasteur até a obtenção de uma suspensão 

homogênea. A suspensão foi centrifugada, por 5 minutos, a 1000rpm e o 

sobrenadante então descartado. O sedimento foi ressuspendido em 0,5ml de soro 

fetal bovino e homogeneizado para preparação da lâmina. 

 Importante na preparação dos esfregaços de medula óssea é que se obtenha 

uma lâmina contendo uma única camada de células, suficientemente espalhadas, 

para manter a morfologia e facilitar a análise. Após a secagem a fixação das lâminas 

foi realizada em metanol, com o objetivo de manter a estrutura e a composição mais 

próxima do tecido in vivo e impedir a ação de bactérias. Foram preparadas seis 

lâminas de cada animal. As células foram coradas após 24 horas a fixação das 

lâminas.  

 A coloração foi realizada com o corante Leishman. As lâminas foram 

mergulhadas em uma cuba de coloração contendo o corante puro, por 3 minutos, 

sendo transferidas para uma cuba contendo corante diluído em água destilada, 

proporção de 1:6. Em seguida, as lâminas foram então mergulhadas, 6 vezes, em 

água destilada e seguidamente na cuba contendo acetona por 15 minutos e por último 

na cuba contendo xilol também por 15 minutos (figura 8). 

 

A B 
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Figura 8. Protocolo de coloração.  

 

Fonte: Melo, 2008  

 

As lâminas foram analisadas, em sistema duplo cego, cada lâmina analisamos 

500 células, totalizando 2.000 células/animal em microscópio binocular de luz comum 

(Nikon), com objetiva de 100x (imersão), perfazendo um total de 10.000 células/grupo 

(5 animais), sendo contabilizados os eritrócitos policromáticos (PCE) e os eritrócitos 

policromáticos micronucleados (PCE MN). A leitura foi realizada em zigue-zague 

sugerida por Hirai (1991), de acordo com os critérios utilizados para análise de 

micronúcleos previamente descritos por Márquez (2005). 

Para verificar a relação entre as concentrações testadas e o percentual de 

eritrócitos policromáticos micronucleados (PCEMN) foi empregado o teste Tukey e o 

teste Kruskal-Wallis com nível de significância de 5%. 

Os dados foram tratados com a análise de variância (ANOVA) e as médias 

comparadas usando-se o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade e o teste 

estatístico de Krusskal Wallis que é um teste não paramétrico utilizado quando se quer 

comparar três ou mais amostras independentes. Para realização do teste foram 

utilizados os programas Excel® 2010 e ASSISTAT versão 7.6 beta 2011 e o GraphPad 

Prisma versão 6. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Experimentos com metamidofós nas doses de 12, 8 e 6 mg/kg 

 

Durante a realização do experimento, todos os animais do grupo 1a submetidos 

às doses de 12, 8 e 6 mg/kg de metamidofós apresentaram dilatação de pupila, 

contorções abdominais, tremores acentuados, broncoespasmos, taquipnéia, 

salivação excessiva e ainda sangramento nasal, seguido de morte em intervalo de 

tempo de até 30 minutos, demonstrando a toxicidade deste organofosforado. Segundo 

Dall’acqua e colaboradores (2011) todos esses sintomas juntos causam hipóxia grave, 

caracterizando a chamada síndrome colinérgica aguda que provavelmente levou ao 

óbito de todos os animais, destaca ainda que no cérebro, onde o sistema colinérgico 

é amplamente distribuído, as toxinas na corrente sanguínea, atuarão, em doses 

suficientes, causando perda da consciência, convulsões e apneia central, levando a 

morte dentro de minutos.  

Resultados semelhantes são observados no estudo realizado por Moreira 

(2013), com ratos expostos a doses de 4,5 e 6 mg/kg do metamidofós, apresentando 

ainda sangramento pelos olhos. Todos os animais expostos as duas doses 

apresentaram sangramento pelos olhos e nariz, aproximadamente 30 minutos após a 

administração, alguns apresentaram contorções abdominais 20 a 30 minutos depois 

de inoculados, diminuindo a intensidade após meia hora.  

Nesse estudo todos os animais expostos às duas maiores doses apresentaram 

tremor de corpo inteiro em todas as aplicações semanais do agrotóxico, assim como 

taquipnéia, e ainda, salivação excessiva, formando espuma ao redor da boca e nariz. 

Os mecanismos de ação dos organofosforados e sua toxicidade aguda são 

bem conhecidos e caracterizam-se pelos efeitos muscarínicos (ou colinérgicos), 

nicotínicos e neurológicos. O principal efeito da exposição aguda se relaciona a 

inibição da enzima acetilcolinesterase e seu consequente acúmulo nas fendas 

sinápticas (GARY, 1989).  

Acetilcolina é o neurotransmissor em todas as terminações nervosas autonômicas 

preganglionares (receptores nicotínicos), todas as terminações parassimpáticas e 

algumas terminações nervosas simpáticas posganglionares (receptores 

muscarínicos), junção neuromuscular (receptores nicotínicos) e em algumas sinapses 

do SNC. A acetilcolina sofre contínua degradação pela acetilcolinesterase. A 
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estimulação excessiva dos receptores da acetilcolina ocorre como resultado da 

inibição da acetilcolinesterase ou pela estimulação direta dos receptores da 

acetilcolina. A síndrome colinérgica que resulta da estimulação excessiva dos 

receptores da acetilcolina é caracterizada por alterações do estado mental, fraqueza 

muscular e atividade secretória excessiva (NOVAIS, 2014). Com isso, podemos 

afirmar que todos os efeitos citados e também a morte dos animais, resultou da crise 

colinérgica descrita acima. 

 

5.2 Experimentos com metamidofós nas doses de 4, 3 e 2 mg/kg 

 

Os animais submetidos a doses 4, 3 e 2 mg/kg de metamidofós (Grupo 2) 

apresentaram tremores leves. Os resultados obtidos quanto à quantidade de 

eritrócitos micronucleados estão dispostos na tabela 1.  

 

Tabela 1. Dados brutos da quantidade de PCE e PCEMN em tratamento com Metamidofós 

(Doses: 4, 3 e 2 mg/kg) 

TRATAMENTO CÉLULAS ANALISADAS PCE  PCEMN 

CPA (25 mg/kg) 10.000 8253 1747 

MET (2 mg/kg) 10.000 8732 1268 

MET (3 mg/kg) 10.000 8294 1706 

MET (4 mg/kg) 10.000 7950 2050 

Água destilada 10.000 9991 9 

PCE: ERITRÓCITOS POLICROMÁTICOS  
PCEMN: ERITRÓCITOS POLICROMÁTICOS MICRONUCLEADOS 

 

Através da observação dos resultados obtidos quanto à quantidade de 

micronúcleo em Eritrócitos Policromáticos (PCEMN) (Tabela 1), as três dosagens 

testadas apresentam capacidade genotóxica. O controle positivo (25mg/Kg de 

ciclofosfamida) também apresenta uma quantidade de micronúcleos alta, 

corroborando os dados da literatura (MELO et al, 2008). A dosagem de 4mg/kg de 

metamidofós apresentou maior quantidade de micronúcleo quando comparado com 

os valores apresentados para a ciclofosfamida.  

Assim é possível perceber o potencial do metamidofos em gerar alterações 

clastogênicas nas doses de 2, 3 e 4mg/Kg, apesar de nas doses 2 e 3mg/Kg os valores 
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serem inferiores ao controle positivo, seus resultados são bem superiores aos valores 

dispostos para o controle negativo. Nesses experimentos foram detectados PCEMN 

nos controles negativos (tratados com água destilada), ratificando relatos na literatura 

científica de observação de taxa espontânea de PCEMN (Hayashi et al, 2000; Krishna, 

Hayashi, 2000 apud Mélo et al, 2008). O Gráfico 1 apresenta a contagem de eritrócitos 

policromáticos (PCE) nos animais testados. 

 

Gráfico 1. Comparação da contagem de PCE nas três doses de tratamento de metamidofós 

(MET), água destilada (AD) e ciclofosfamida (CPA) 
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Contagem de eritrócitos policromáticos (PCE) em medula óssea de camundongos Swiss Webster após 
tratamento com doses de metamidofós e controles negativo e positivo. Teste KrusKal-Wallis *As médias 
foram influenciadas pelo erro padrão da média (n = 5). PCE: **significativo ao nível de 5% de 
probabilidade (p <0.05). *** a. b. letras iguais diferem estatisticamente entre si.  

 

Já o gráfico 2 aponta a a contagem eritrócitos policromáticos micronucleados 

(PCEMN)  
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Gráfico 2. Comparação da contagem de PCEMN nas três doses de tratamento de 

metamidofós (MET), água destilada (AD) e ciclofosfamida (CPA  
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Contagem de eritrócitos policromáticos micronucleados (PCEM) em medula óssea de camundongos 
Swiss Webster após tratamento com doses de metamidofós e controles negativo e positivo. Teste 
KrusKal-Wallis. *As médias foram influenciadas pelo erro padrão da média (n = 5). PCEMN: 
**significativo ao nível de 5% de probabilidade (p <0.05) – **a. letras iguais diferem estatisticamente 
entre si.  

 
 

No gráfico 1 é possível observar que a dose de 4 mg/kg de metamidofós 

administrada nos animais experimentais apresenta diferença significativa em relação 

ao controle negativo (água destilada), mostrando assim que na contagem de PCEs 

nos dois tratamentos há diferença nos valores quantitativos de células sem a presença 

de micronúcleos, uma vez que essas células são encontradas em maior quantidade 

no tratamento com água destilada e com menos quantidade na dose de 4 mg/kg de 

metamidofós. Esses dados são ratificados no gráfico 2 que mostra diferença 

estatística entre a quantidade de PCEM nos tratamento com a dose 4 mg/kg de 

metamidofós, onde há maior presença de micronúcleos, quando comparado com o 

tratamento com água destilada.    

Ainda no gráfico 2 pode ser observado a diferença significativa da presença de 

PCEMN entre o tratamento com água destilada e a CPA corroborando com o que diz 

a literatura sobre a substância usada como controle positivo neste estudo. Os 

protocolos de teste para detecção de genotoxidade recomendam o uso da CPA como 

controle positivo para assegurar a confiabilidade dos experimentos, realizados 

conforme os padrões estabelecidos, pois se sabe que a mesma é uma substância 
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antineoplásica. A porcentagem de MN em PCE nos grupos de controle positivo 

analisados comprovam os efeitos clastogênicos desta substância, registrando neste 

teste porcentual superior a 14%. Resultados freqüentemente registrados na 

bibliografia da área de toxicologia (MAC GREGOR, 1987). 

Também o tratamento dos dados com o teste de Tukey comprovam que o 

organofosforado metamidofós produz alterações do material genético, valores 

significativos a 5% de probabilidade e a 1% de probabilidade (gráfico 3), 

demonstradas pela formação de micronúcleo em eritrócitos policromáticos (PCE) da 

medula óssea de camundongos submetidos as doses de 4, 3 e 2 mg/kg via 

intraperitoneal e avaliados 24h após tratamento. Em conclusão, as alterações na 

quantidade de micronúcleos mostraram que esse agrotóxico apresenta características 

clastogênicas, podendo induzir a eventos mutagênicos nas espécies expostas.  

 

Gráfico 3. Comparação da contagem de PCE e PCEMN nas doses de tratamento com 

Metamidofós, água destilada e CPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contagem de eritrócitos policromáticos (PCE) e eritrócitos policromáticos micronucleados (PCEMN) em 
medula óssea de camundongos Swiss Webster após tratamento com doses de metamidofós e controles 
negativo e positivo.Teste de Tukey. *As médias foram influenciadas pelo erro padrão da média (n = 5). 
PCE e PCEMN: ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0.01). *** a. b. c. letras diferentes 
diferem estatisticamente entre si 
 

 

Segundo a nota técnica sobre o metamidofós(ANVISA, 2010) Oguz e Karabay 

(2005) realizaram estudo de: teste de aberrações cromossômicas e indução de 

micronúcleos em ratos Wistar e Teste de Ames para avaliar mutação em bactérias 
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(Salmonella typhimurium TA98, TA100) nas dosagens de 2.5 e 5 mg/kg de 

metamidofós e 2,5 e 5 mg/kg imidacloprido misturado com metamidofós por 90 dias. 

Todos os testes, realizados na presença de mistura de ativação metabólica, foram 

positivos e mesmo em baixas doses esse composto induziu uma alta porcentagem de 

metáfases com aberrações cromossômicas. 

A nota ainda aponta que o metamidofós foi genotóxico induzindo troca de 

cromátides irmãs, aberrações cromossômicas e aumento na frequência de 

micronúcleo em células de medula óssea em camundongos submetidos a tratamentos 

intraperitoneais em diferentes dosagens e quantidades de administrações do 

organofosforado (CAVALIERE, 1996). 

Teste in vivo - indução de micronúcleos e troca entre cromátides irmãs em células 

da medula óssea de camundongos - e teste in vitro - indução de aberrações 

cromossômicas e troca entre cromátides irmãs em células esplênicas de ratos, com 

administração intra-peritonial única e múltiplas de 6 e 4,5 mg/Kg de metamidofós, 

administração oral por 14 dias consecutivos (100 ppm) e múltiplos tratamentos via 

derme (24 mg/Kg) induziram o aumento da frequência de eritrócitos policromáticos 

com micronúcleo. Além disso, a baixa dosagem de 0,25 μg/mL induziu uma alta 

porcentagem de metáfase com aberrações cromossômicas. O metamidofós induziu 

também a troca de cromátides irmãs in vitro e in vivo (HAYASHI, 1994).  

Estudo comparativo entre cinco organofosforados mostrou que o metamidofós 

causou inibição significativa da viabilidade celular e um aumento de danos no DNA 

em células PC12. Este ainda, junto ao acefato (agrotóxico que gera como metabólito 

o metamidofós), aumentou os níveis de espécies reativas de oxigênio intracelular 

(ROS) e de malondialdeído (MDA) e diminuiu a atividade da enzima superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa (GSH), indicando contribuição para a 

citotoxicidade induzida por organofosforado (MOREIRA, 1991).  

Como pode ser observado no gráfico 3, os tratamentos com metamidofós nas 

doses de 2 e 3 mg/kg apresentam grau de semelhança estatística entre eles, 

significando que a quantidade de PCEMNs é parecida nestes dois tratamentos, ao se 

comparar os tratamentos das doses 3 e 4 mg/kg eles também têm semelhança 

estatística, porém há diferença da quantidade de PCEMNs na dose 3 mg/kg de 

metamidofós quando comparada a quantidade no tratamento CPA. 

A dose mais alta do tratamento com metamidofós, 4 mg/kg, tem alto grau de 

semelhança com o tratamento com CPA 25 mg/kg. Convém ressaltar que todos os 
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tratamentos diferem estatisticamente do controle negativo. O teste de significância 

indica que pelo menos dois dos tratamentos empregados difere estatisticamente do 

outro, sendo observado semelhança da CPA com a dose de 4 mg/kg de metamidofós, 

diferença significativa entre o tratamento do controle negativo e os demais tratamentos 

seja com metamidofós ou CPA e ainda que, a dose 2  mg/kg apresente diferença 

estatística do controle positivo e do tratamento com a 4 mg/kg de metamidofós, esta 

dose também apresenta resultado positivo para o teste do micronúcleo, ou seja, os 

efeitos clastogênicos apresenta maior percentual do que o padrão para resultado 

negativo. 

Percebeu-se ainda que os valores apresentaram percentuais crescentes de danos 

ao DNA para doses progressivamente maiores. A análise mostrou aumento nos 

valores de danos no DNA, sendo este dependente da dose e apresentando maiores 

valores para tratamentos com metamidofós, como demostrado também por Márquez 

(2005). 

Quando uma substância testada apresenta o chamado “Efeito Dose”, onde o 

aumento da frequência de PCEMN está relacionado com o aumento da dose 

administrada e, indica que o agente em teste, interfere com a divisão nos eritroblastos 

da medula óssea, de tal forma que os fragmentos cromatídicos ou cromossomos não 

foram incorporados no núcleo da célula filha (PEREIRA et al., 2004).  

Os resultados obtidos com a contagem de Micronúcleos nos diferentes 

tratamentos em Eritrócitos Policromáticos (PCE) e Eritrócitos Normocromáticos (NCE) 

estão registrados no gráfico a seguir. O efeito indicador da mutagenicidade, pela 

avaliação estatística, no estudo das substâncias propostas, variou conforme a dose 

administrada, sendo que como já foi citada, a dose mais alta de metamidofós 

assemelhou-se ao controle positivo.  

No gráfico 4 pode-se observar que nos eritrócitos normocromáticos (células mais 

amadurecidas que os eritrócitos policromáticos) a contagem de micronúcleos não 

difere estatisticamente nas três doses, ratificando que nas três doses de metamidofós 

há a formação de produtos clastogênicos celulares. 
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Gráfico 4. Comparação da contagem de NCE e NCEMN nas doses de tratamento com 

Metamidofós, água destilada e CPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contagem de eritrócito normocromático (NCE) e eritrócitos normocromáticos com micronúcleos 
(NCEMN) em medula óssea de camundongos Swiss Webster após tratamento com doses de 
metamidofós e controles negativo e positivo. Teste de Tukey. *As médias foram influenciadas pelo erro 
padrão da média (n = 5). NCE e NCEMN: **significativo ao nível de 5% de probabilidade (p <0.05). *** 
a. b. letras diferentes diferem estatisticamente entre si 

 

Embora a dose de 2 mg/kg apresente equivalência com o resultado para o controle 

negativo, pois as taxas detectadas da alteração são ligeiramente menores quando 

comparadas as duas outras doses. As doses 3 e 4 mg/kg apresentaram contagens de 

eritrócitos normocromáticos micronucleados com alto grau de semelhança ao controle 

positivo. 

 

5.3 Experimentos com EBU na dose única de 200 mg/kg para verificação de 

potencial genotóxico 

 
A segunda parte do experimento teve como objetivo observar o efeito genotóxico 

do extrato do bagaço da uva, em dose única de 200 mg/kg. O teste do micronúcleo 

apontou que o mesmo não se mostrou clastogênico e/ou aneugênico. Os resultados 

podem ser verificados no gráfico 5.  
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Gráfico 5. Verificação do efeito genotóxico do EBU (200 mg/kg)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Contagem de eritrócito policromático (PCE), eritrócitos policromáticos com micronúcleos (PCEMN), 
eritrócito normocromático (NCE), eritrócitos normocromáticos com micronúcleos (NCEMN) em medula 
óssea de camundongos Swiss Webster após tratamento com dose única de EBU, água destilada e 
ciclofosfamida (CPA). Teste de Tukey. *As médias foram influenciadas pelo erro padrão da média (n = 
5). PCE, PCEMN, NCE, NCEMN: ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0.01). *** a.b. ns 
(não significante). Letras diferentes diferem estatisticamente entre si 

 

Conforme observado nos resultados expostos no gráfico 5, a frequência de 

micronúcleos em eritrócitos policromáticos e normocromáticos não diferem 

estatisticamente em relação ao controle negativo indicando que o EBU não tem efeito 

clastogênico, ou seja, não promoveram danos cromossômicos nos eritroblastos de 

camundongos (Mus musculus), então não é capaz de quebrar cromossomos e originar 

a partir daí micronúcleos durante seu processo de diferenciação. Então os 

componentes presentes na uva e nos subprodutos possivelmente não podem induzir 

danos ao DNA e que essa investigação reforce a necessidade de um criterioso 

controle de qualidade quando da produção de fármacos à base de plantas (SHU, 

2000).  Ainda podemos indicar através deste gráfico que tratamento em dose única de 

EBU há grande discrepância em relação ao controle positivo (CPA).  

Esses resultados são ratificados no tratamento dos dados com teste Kruskal-

Wallis nos gráficos 6 e 7. 
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Gráfico 6. Contagem de PCE com o tratamento com EBU (200 mg/kg), ciclofosfamida 

(CPA) e água destilada (AD) 
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Contagem de eritrócito policromático (PCE) em medula óssea de camundongos Swiss Webster após 
tratamento com dose única de EBU, controles negativo e positivo. Teste de Kruskal-Wallis. *As médias 
foram influenciadas pelo erro padrão da média (n = 5). PCE: ** significativo ao nível de 5% de 
probabilidade (p <0.05). *** a. b. letras iguais diferem estatisticamente entre si.  
 
 

Os gráficos 6 e 7 demonstram que o extrato do bagaço da uva na dose de 200 

mg/kg não apresentou efeito genotóxico nos animais submetidos a esse tratamento.  

 

Gráfico 7. Contagem de PCEM com o tratamento com EBU (200 mg/kg), ciclofosfamida 

(CPA) e água destilada (AD) 
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Contagem de eritrócito policromático micronucleado (PCEMN) em medula óssea de camundongos 
Swiss Webster após tratamento com dose única de EBU, controles negativo e positivo. Teste de 
Kruskal-Wallis. *As médias foram influenciadas pelo erro padrão da média (n = 5). PCE: **significativo 
ao nível de 5% de probabilidade (p <0.05). *** a letras iguais diferem estatisticamente entre si.  
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Apesar do amplo uso dos fitomedicamentos pela população, poucos estudos têm 

sido feitos para avaliar a eficácia terapêutica e a toxicidade potencial das preparações 

fitoterápicas (LIMA, 2006). O uso de preparações a base de plantas, ao contrário do 

senso comum, que as classifica como sendo naturais e isentas de reações adversas, 

podem apresentar vários agravos à saúde (SOUQUET, 2000). Entre esses agravos 

poderia ser listada a capacidade mutagênica de algumas plantas, por isso a 

importância desses resultados que apontam que em camundongo o extrato de uva na 

dose de 200mg/kg não apresenta capacidade clastogênica e/ou aneugênica. 

Há uma necessidade de uma reflexão a respeito dos alimentos que têm assumido 

o status de alimentos funcionais, os quais podem também promover efeitos 

fisiológicos maléficos quando ingeridos de forma desequilibrada e benéficos ao 

prevenir o aparecimento de doenças crônico-degenerativas (KAUR, 2001), diante 

desse contexto voltamos a enfatizar a necessidade de investigações a respeito das 

propriedades existente em determinadas plantas e quais as doses adequadas para 

sua utilização sem excessos.  

 

5.4 Experimentos com doses diárias de EBU (200 mg/kg) para verificação de 

potencial antigenotóxico do extrato 

 

A terceira parte do protocolo experimental teve como objetivo observar se o EBU 

tem ação antigenotóxica frente ao uso do metamidofós.  

O gráfico 8 representa a comparação através do teste de Tukey, entre o grupo 

tratado previamente com EBU e posteriormente exposto a 4mg/kg de metamidofós 

com os grupos expostos apenas as dosagens de 2, 3 e 4mg/Kg do mesmo composto, 

sem tratamento prévio de EBU. Foi observada semelhança estatística entre todos 

esses grupos demonstrando que o metamidofós apresentou mutagenicidade tanto nos 

animais exposto apenas a esse agrotóxico, quanto àqueles tratados com EBU antes 

da exposição. 
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Gráfico 8. Contagem de PCE, PCEMN, NCE e NCEMN no tratamento com EBU frente aos 

demais tratamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contagem de eritrócito policromático (PCE), eritrócitos policromáticos com micronúcleos (PCEMN) em 
medula óssea de camundongos Swiss Webster após 30 dias de tratamento com doses diárias de EBU, 
controles negativo e positivo. Teste de Tukey *As médias foram influenciadas pelo erro padrão da média 
(n = 5). PCE, PCEMN: ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0.01). ***a.b. letras diferentes 
diferem estatisticamente entre si. Doses: EBU (200mg/kg), META (4 mg/kg) e CPA (25 mg/kg). 

 

O mesmo é demonstrado nos gráficos 9 e 10 no tratamento dos dados com o 

Kruskal-Wallis.  

Gráfico 9. Contagem de PCE no tratamento com Extrato do Bagaço de uva preventivamente 
comparando com os demais tratamentos. 
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Contagem de eritrócito policromático (PCE) em medula óssea de camundongos Swiss Webster 
após 30 dias de tratamento com doses diárias de EBU, controles negativo e positivo. Teste 
KrusKal-Wallis. *As médias foram influenciadas pelo erro padrão da média (n = 5). PCE: ** 
significativo ao nível de 5% de probabilidade (p <0.05). ***a.b letras iguais diferem estatisticamente 
entre si. Doses: EBU (200mg/kg), META (4 mg/kg) e CPA (25 mg/kg) 
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Os dados apontam que o tratamento com o extrato do bagaço da uva de forma 

preventiva por 30 dias seguido da administração da água destilada apresenta 

diferença significativa do tratamento com EBU seguido da administração da CPA. 

Assim como entre o tratamento com metamidofós na dose de 4 mg/kg e o tratamento 

preventivo com EBU seguido da administração de água destilada. 

Gráfico 10. Gráfico 10. Contagem de PCEMN no tratamento preventivo com Extrato do 

Bagaço de uva comparando com os demais tratamentos 
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Contagem de eritrócito policromático micronucleado (PCEM) em medula óssea de camundongos Swiss 
Webster após tratamento de 30 dias com doses diárias de EBU, controles negativo e positivo.Teste 
KrusKal-Wallis. *As médias foram influenciadas pelo erro padrão da média (n = 5). PCE: **significativo 
ao nível de 5% de probabilidade (p <0.05). ***a. b. letras iguais diferem estatisticamente entre si.  
 

 

O gráfico 10 aponta que o tratamento preventivo com EBU seguido de água 

destilada apresenta diferença significativa entre o tratamento EBU preventivo seguido 

de CPA e que apesar do metamidofós ainda se apresentar mutagênico na dose de 

4mg/Kg em animais tratados previamente com 200mg/kg de EBU há uma diminuição 

na taxa de micronúcleos desses animais quando comparados aos expostos a mesma 

dosagem de metamidofós não tratados previamente com o extrato. Porém sem 

apresentar diminuição significativa.  

Já o tratamento dos dados comparando os efeitos genotóxicos do metamidofós 

com os grupos tratados previamente com extrato do bagaço da uva e expotos em 

seguida a metamidofós ou ciclifosfamida aponta uma diminuição significativa da taxa 

de micronúcleos (Gráfico 11), apontando assim que o tratamento preventivo de 30 
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dias com 200mg/kl de EBU possui atividade antigenotóxica frente a exposição a 

4mg/kl de metamidofós. 

No gráfico 11 aponta que o tratamento com metamidofós na dose 4 mg/kg 

apresenta diferença significativa em relação ao tratamento preventivo com EBU 

durante quatro semanas e em seguida administração do metamidofós na dose já 

citada acima, com isso deixa notável que o EBU usado nesta dosagem de forma 

preventiva faz com que ocorra uma diminuição significativa da taxa de micronúcleos 

em PCEs, havendo assim atividade anticlastogênica no extrato do bagaço da uva e 

podemos voltar a discussão sobre a composição química dos subprodutos da uva está 

relacionada a este potencial de reverter ou evitar danos no material genético. 

A evidência de antimutagenicidade do EBU demonstrada através deste estudo, 

pode estar correlacionado a composição química deste subproduto da uva que 

sabemos que tem grande riqueza de compostos fenólicos em sua constituição, 

diferentes propostas vêm sendo apresentadas para a atividade antioxidante de 

compostos fenólicos, porém pouco tem sido feito para determinar o efeito inibidor 

destes compostos, em se tratando do efeito inibidor dos sistemas enzimáticos, 

particularmente da enzima peroxidase que serve para oxidar compostos doadores de 

elétrons, tendo como agente doador de oxigênio a água oxigenada. Bioquimicamente 

a função desta enzima é proteger as células de possíveis danos e sua atividade se 

manifesta, principalmente em situações de desequilíbrios físico-químicos do sistema 

(ANTUNES, 2000) 

 

 

 

Gráfico 11. Contagem de PCEM no tratamento com Extrato do Bagaço de uva 

preventivamente comparando com EBU+CPA e MET. 
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Contagem de eritrócito policromático micronucleado (PCEM) em medula óssea de camundongos Swiss 
Webster após tratamento com doses diárias em 30 dias com EBU, controle positivo e tratamento com 
metamidofós dose 4 mg/kg.  As médias foram influenciadas pelo erro padrão da média (n = 5). PCE: ** 
significativo ao nível de 5% de probabilidade (p <0.05) Teste KrusKal-Wallis  – letras iguais diferem 
estatisticamente entre si.  

 

Há diversos estudos que indicam que compostos da dieta, podem atuar como 

antioxidantes, exercendo efeitos benéficos ao aumentar as defesas celulares contra o 

dano oxidativo (BENZIE et al, 2003). Por isso, há um grande interesse na descoberta 

de substâncias naturais capazes de prevenir ou até reverter danos causados por 

estresse oxidativo. 

A evidência de antimutagenicidade do EBU demonstrada neste estudo pode estar 

correlacionado a composição química dos subproduto da uva, rico em compostos 

como os fenólicos. Entre estes o resveratrol, uma fitoalexina natural que possui 

diversos efeitos farmacológicos (OU et al, 2006). 

Resveratrol é um polifenol com forte atividade antioxidante (MIURA et al, 2003), 

descoberto na casca da uva (TOMERA, 1999), sendo relativamente abundante em 

vinho tinto, sucos de uva e nos subprodutos da vinificação, sendo ele responsável 

pelos efeitos benéficos deste alimento funcional. Este composto tem sido identificado 

em mais de 72 espécies de plantas distribuídos em 31 gêneros e 12 famílias 

(ACQUAVIVA et al, 2002), muitas incluídas na dieta humana como amoras, 

amendoins e uvas. Esse polifenol tem sido citado por sua capacidade de eliminar 

espécies reativas de oxigênio e outros radicais livres, além de inibir a peroxidação 

lipídica das membranas. A atividade antioxidante do resveratrol depende da posição 

do grupo hidroxila, existindo o grupo para- hidroxila do trans-resveratrol que é mais 
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reativo na eliminação de radicais livres que o meta- hidroxila (SROJANOVI’C et al, 

2001). 

No estudo de Raina et al. (2007), ratos com adenocarcinoma de próstata foram 

alimentados com extrato de semente de uva por sonda oral em dose de 200mg/kg de 

peso corporal, durante 4 a 28 semanas de idade. Os resultados mostraram uma 

redução significativa no peso dos órgãos do trato geniturinário nos ratos que 

consumiram o extrato, assim como a inibição do crescimento do câncer, explicada 

pela forte supressão da progressão do ciclo celular e aumento da apoptose.  

Segundo Kaur et al., (2006) apud Moreira (2013), efeitos do extrato de uva na 

dose de 200mg/kg foram examinados em ratos com xenoenxerto de câncer colorretal 

e não apresentaram qualquer toxicidade, tal dosagem provocou diminuição de até 

44% no volume de tumores após 8 semanas de tratamento. O estudo concluiu que o 

extrato tem a propriedade de inibir a proliferação de células e aumentar a morte celular 

por apoptose nos tumores.  

Uma pesquisa avaliou o potencial quimiopreventivo da variedade de uva Vitis 

vinifera em lesões de pele em ratos iniciadas pelo 7,12-dimetil-benz [a] antraceno 

(DMBA) em dose única. O tratamento tópico prévio (1 hora antes de cada aplicação) 

com o extrato da uva resultou na proteção contra a tumorogênese cutânea, com a 

redução do número de animais com tumor e o número de tumores por rato. Sugerindo, 

assim, que tal fruta pode ser usada como um agente quimiopreventivo contra o 

estresse oxidativo e a carcinogênese (ALAM et al., 2002). 

Segundo Moreira (2013), em uma revisão da literatura científica, focando em 

trabalhos experimentais, tanto in vivo quanto in vitro, que associassem a uva ou algum 

de seus subprodutos à prevenção ou tratamento de carcinogenicidade, foram 

encontrados 36 trabalhos, dentre estes, 12 artigos envolvendo somente experimentos 

in vivo, 21 artigos contendo apenas experimentos in vitro e 3 artigos englobando 

ambos os métodos de pesquisa. A utilização da uva ou de seus subprodutos se deu 

sempre na forma de extrato, variando sua composição em: uva inteira, uva inteira sem 

semente, apenas semente, apenas casca e semente, suco da fruta e vinho. Um dos 

artigos revisados apontou efeito benéfico do extrato direta ou indiretamente ligado ao 

processo de carcinogenicidade.  

De acordo com Antunes (2000), as substâncias com capacidade antimutagênica 

podem agir de duas maneiras podendo ser classificado em dois mecanismos 

denominados desmutagênese e bioantimutagênese. No primeiro mecanismo os 
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agente protetores ou antimutagênicos atuam diretamente sobre os compostos que 

induzem mutações no DNA, inativando-os química ou enzimaticamente, inibindo a 

ativação metabólica de pró-mutagênico ou sequestrando moléculas reativas. Já na 

bio-antimutagênese, os compostos antimutagênicos atuam sobre o processo que leva 

a indução de mutações ou no reparo de lesões ocasionadas no DNA.  

O potencial antimutagênico de uma substância pode ser avaliado em sistemas 

biológicos diversos, sendo que os procedimentos serão os mesmo empregados para 

o estudo e identificação dos agentes mutagênicos. Muitos compostos antimutagênicos 

encontrados nos alimentos são agentes antioxidantes e atuam sequestrando radicais 

livres de oxigênio (ANTUNES, 2000). 

Este efeito protetor do extrato do bagaço da uva apresentado nesse estudo se 

deve muito provavelmente pela presença de antioxidantes que podem atuar em 

diferentes níveis na proteção dos organismos. Podendo por exemplo impedir a 

formação de radicais livres pela inibição de reações em cadeia com o ferro e o cobre, 

pela interceptação dos radicais livres gerados pelo metabolismo celular ou fontes 

exógenas, impedindo o ataque sobre os lipídios, os aminoácidos das proteínas, a 

dupla ligação dos ácidos graxos poli-insaturados e as bases do DNA evitando a 

formação de lesões e perda da integridade celular. Outro mecanismo de proteção que 

pode ser exercido pelos compostos químicos presentes na uva é o de reparo das 

lesões causadas pelos radicais, relacionando-se com a remoção de danos da 

molécula de DNA e a reconstituição das membranas celulares danificadas (OU et al, 

2006). 
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6. CONCLUSÃO 

 

O agrotóxico metamidofós se apresentou genotóxico no teste de micronúcleo em 

camundongos nas doses de 2, 3 e 4mg/kg. Esses resultados confirmam que o 

agrotóxico, já banido no Brasil, não pode ser utilizado por causar danos genotóxicos. 

A investigação do potencial mutagênico e/ou genotóxico de substâncias químicas 

é de grande aplicabilidade na indústria química e farmacêutica, permeando, portanto, 

a utilização destas ferramentas como um instrumento de avaliação dos possíveis 

efeitos danosos, como o câncer, advindos da ação do composto químico sobre o 

organismo. Danos cromossômicos têm particular relevância para os seres humanos, 

posto que um número significativo de doenças genéticas e processos cancerígenos é 

relatado como decorrente de anormalidades na estrutura ou no número de 

cromossomos. 

O ensaio do micronúcleo através da contagem de eritrócitos policromátrico 

micronucleados apontou que possivelmente o EBU não causa danos ao material 

genético.  

O extrato do bagaço da uva Moscato canelli mostrou efeito anticlastogênico e/ou 

antianeugênico pela diminuição na frequência de micronúcleos frente ao uso do 

agrotóxico metamidofós o mesmo apresentou redução quase que pela metade da 

incidência de micronúcleos no tratamento onde se utilizou 200mg/kg de EBU + 

metamidofós na dose de 4 mg/kg, indicando um possível efeito anticlastogênico desse 

extrato, devendo isso, ser mais bem estudado por ser de interesse na genética 

toxicológica.  

Esta ação pode ser devido à presença de flavonóides, antocianinas, 

antocianidinas, resveratrol entre outros compostos químicos presentes na uva e em 

seus subprodutos. O teste do micronúcleo deve ser utilizado em conjunto com outros 

testes, em protocolo combinado que permita a comparação de vários métodos sob 

idênticas condições experimentais. 

Estudos que envolvam outros testes, como o teste de metáfase que detecta 

aberrações cromossômicas, o teste do micronúcleo em cultura de linfócitos de sangue 

periférico ou em células esfoliadas da bexiga, bem como, outras concentrações do 

EBU e também do metamidofós e em outros organismos, permitirão identificar o dano 

genotóxico do metamidofós nos tecidos, o alvo da substância, e poderão elucidar com 
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mais precisão o seu efeito clastogênico e, a dose máxima tolerada, assim como ação 

quimiopreventiva do extrato da uva.  

O presente estudo registrou não só uma indicação de genotoxicidade do 

metamidofós em células eritrocitárias de medula óssea de camundongo, modelo 

animal bem estabelecido, como também os resultados de antimutagenicidade do 

EBU, desencadeando o interesse na observação mais minuciosa dos efeitos 

protetores desse recurso natural, servindo este estudo para incitar o desejo de 

investigações mais completas do delineamento deste experimento, fazendo-se 

necessário uso de mais tempo, doses mais altas e utilização de mais de um ensaio 

genotóxico. Infere-se que nosso estudo merece atenção especial da área de estudos.  

Há perspectiva de continuidade dessa pesquisa para ampliação aos 

conhecimentos a cerca do potencial antigenotóxico do EBU. As plantas são uma fonte 

importante de produtos naturais biologicamente ativos, muitos dos quais são utilizados 

para a produção de um grande número de fármacos. Diante deste argumento se faz 

necessário aprofundar as pesquisas a respeito deste subproduto vinícola, para 

conhecer mais sobre suas propriedades farmacológicas.  
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