
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO” 
FACULDADE DE MEDICINA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

LUANA APARECIDA BARBOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO INFLAMATÓRIA E 

GENOTÓXICA EM INDIVÍDUOS EXPOSTOS A ALISANTES 
CAPILARES CONTENDO FORMALDEÍDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina, 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
Câmpus de Botucatu, para obtenção do título de Mestre 

(a) em Pesquisa e Desenvolvimento (Biotecnologia 
Médica). 

  
  
 
 
 
 

Orientadora: Profa. Dra. Márjorie de Assis Golim 

Coorientador: Prof. Dr. Jaime Olbrich Neto 
 
 
 
 
 

 
 

Botucatu 
2018 



  

 

Luana Aparecida Barbosa 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO 
INFLAMATÓRIA E GENOTÓXICA EM 

INDIVÍDUOS EXPOSTOS A ALISANTES 
CAPILARES CONTENDO FORMALDEÍDO 

  
  
  

 
 
 
 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Medicina, Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho”, Campus de Botucatu, para 
obtenção do título de Mestre(a) em Pesquisa e 

Desenvolvimento (Biotecnologia Médica).  
  

 

 
 
  
  

 
 

Orientadora: Profa. Dra. Márjorie de Assis Golim 

Coorientador: Prof. Dr. Jaime Olbrich Neto 

 
 

 

 
 

 
 

Botucatu 
2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dedicatória 

 

 

 

Aos meus filhos, Laíra e Lucas, por todo amor, carinho e compreensão 

nos meus momentos de ausência. Aprendo muito com vocês todos os dias, 

vocês me ensinaram o verdadeiro significado do amor, um amor 

incondicional, que brota de dentro da alma. Graças a vocês pude entender 

o verdadeiro significado da vida.    

 

A minha eterna mentora Valéria Alves Silva, por todo apoio e 

dedicação, sempre me direcionando, tanto em minha carreira como em 

minha vida pessoal. Os mais sábios conselhos foram os seus, os 

momentos mais alegres durante essa jornada foram ao seu lado, jamais 

teria chegado aqui sem você. Levarei você no coração eternamente. 

 

A minha eterna amiga-irmã, “pérola negra” Laudicéia Alves de 

Oliveira, são 8 anos de amizade, porém sinto que te conheço desde o início 

da minha vida, somos uma sintonia de olhares e sentimentos. Sempre ao 

meu lado desde o início da minha fase acadêmica. Desejo tê-la por toda 

minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, que me deu a capacidade de ser e de pensar, requisitos que me possibilitaram 

conseguir mais essa vitória. 

A minha orientadora Profa. Dra. Márjorie de Assis Golim por toda sua compreensão e 

apoio, profissionalmente e intelectualmente, que me garantiu enorme crescimento.  

Ao meu co-orientador Prof. Dr. Jaime Olbrich Neto, por toda dedicação e paciência, 

um verdadeiro mestre, serei eternamente grata por todo seu apoio durante essa 

jornada. 

Ao Prof. Dr. Paulo Eduardo Machado de Abreu, grande mentor do departamento – 

Hemocentro – Faculdade de Medicina de Botucatu-Unesp, sua sabedoria e 

generosidade foi essencial para o desenvolvimento da nossa Universidade. 

Ao Prof. Dr. Luis Fernando Barbisan, do Departamento de Morfologia do IBB-UNESP, 

pela doação do kit Apoptosis, DNA Damage and Cell Proliferation, BD PharmingenTM, 

sua colaboração foi fundamental para a realização desse projeto. 

Ao Prof. Dr. Guilherme Targino Valente, departamento de Bioprocessos e 

Biotecnologia – Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP, pela colaboração na 

doação de insumos para a execução de parte deste projeto. 

A todos os docentes do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa e 

Desenvolvimento (Biotecnologia Médica) da Faculdade de Medicina de Botucatu- 

UNESP, por toda dedicação ao programa.  

Aos cabeleireiros e clientes que contribuíram voluntariamente para a execução desse 

projeto.  

A toda equipe do Laboratório de Citometria de Fluxo- Faculdade de Medicina de 

Botucatu – Unesp. 

A Aline Márcia Marques Braz, por toda sua dedicação e suporte na execução desse 

trabalho.  



A Francielle Ramalho Rocha “cérebro”, parceira de bancada, chegou há pouco e já 

conquistou minha confiança e amizade, aprendi muito com você. Agradeço muito por 

todo seu suporte nos momentos em que necessitei, tornando meus dias mais leves. 

 Ao Rodrigo Santos Lima “pink”, por toda colaboração no laboratório, sua amizade e 

todo seu humor, sempre transmitindo alegria por onde passa.  

Ao grupo “Imuno” liderado pelos Drs. Jaime e Márjorie, sempre garantindo ótimos 

encontros e conhecimento para todos nós alunos. 

A minha querida amiga Dirce Brito, por todo apoio e amizade durante essa fase, 

sempre se prontificando a ajudar, muito obrigada. 

A minha mãe Marly Fernandes da Silva por todo amor, apoio e dedicação que me 

garantiu força nessa etapa.  

Ao pai dos meus filhos Nilson Marcelino por sua compreensão nos meus momentos 

de ausência e por todo seu suporte familiar durante a elaboração deste trabalho. 

Ao meu pai Aparecido Barbosa, que mesmo nos momentos de maior dificuldade 

sempre me incentivou e nunca me deixou desistir dos meus sonhos. 

A minha sobrinha Graziele Fernanda Sabino, que iniciou essa batalha comigo e sem 

você jamais teria conseguido. 

A minha irmã Gláucia Aparecida Barbosa, que sempre será minha segunda mãe, 

amiga, parceira, cuidadora e cumplice, a ti serei eternamente grata. 

A toda minha família, minha base, meu refúgio, meu lar, sempre serão vocês. 

Ao meu querido amigo Maércio, por todo apoio, amizade e companheirismo durante 

essa jornada. 

A todos os profissionais e amigos do Hemocentro – Botucatu, Cid, Cléo, Érica, Dadá, 

Denise, Flávia, Gabi, Marquinhos e Regina, que me acolheram com muita ternura e 

altruísmo.   

Ao meu mais novo segundo lar, Laboratório de Componentes Lábeis – Hemocentro 

de Botucatu. 



A minha atual chefe Gislene Mastranjo de Oliveira por todo apoio e compreensão nos 

mementos que necessitei. 

A anfitriã Andrea Lara, me auxiliou muito nessa nova etapa; Fernando Oliveira um 

verdadeiro mestre em Imunohematologia, me transmitindo muito aprendizado; Sarita 

e Giovana, tornando os dias da equipe mais alegres e Aparecida por todo seu suporte 

e apoio. 

A toda equipe da coleta do Hemocentro de Botucatu, Alba, Vilma, Lana, Fabiana, 

Paulinho, sempre me ajudando durante as coletas. Graças a vocês conseguimos 

concluir essa pesquisa.  

A minha Profa. Dra. Patrícia Garcia, por todo conhecimento transmitido e pela abertura 

de portas. 

A minha Profa. Dra. Michele Janegitz Acorci Valério, sempre me apoiando e 

colaborando mesmo que indiretamente em minha formação. 

Ao Prof. Dr. Renato Massaharu Hassunuma, pelo apoio acadêmico e pela abertura de 

portas, me garantindo um vasto crescimento intelectual.  

A nossa querida conselheira da pós-graduação Janisse Aparecida Pena Bispo, por 

toda ajuda e orientação em todos os momentos dessa jornada.  

A todos os meus professores e mestres desde minha formação primária. Sem os 

conhecimentos que adquiri jamais teria chegado até aqui. 

A todos meus amigos, que mesmo não estando presentes nessa jornada, me 

socorreram nos momentos de necessidade.  

Aos meus amigos, Mayara, Pedro, Leonardo e Iara, pela amizade e momentos 

inesquecíveis que vivemos.  

As minhas amigas, Aléxia Bollini e Drielly Parra, que mesmo distante sempre me 

auxiliaram nos momentos mais árduos.  

As minhas mais novas amigas, Danielly Portela e Riane Almeida, que garantiram 

muitos momentos bons no final desse percurso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ É muito melhor lançar-se em busca de conquistas 

grandiosas, mesmo expondo-se ao fracasso, do que alinhar-se 

com os pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem 

muito, porque vivem numa penumbra cinzenta, onde não 

conhecem nem vitória, nem derrota. ” 

Theodore Roosevelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

BARBOSA, L. A. Estudo da caracterização inflamatória e genotóxica em 

indivíduos expostos a alisantes capilares contendo formaldeído. 2018. 79f. 

Dissertação (Mestrado)-Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade 

Estadual Paulista, Botucatu, 2018.  

O formaldeído (FA) é um composto químico produzido mundialmente e 

economicamente importante devido às suas diversas utilizações comerciais e 

industriais. A exposição ocupacional ao FA ocorre em uma variedade de profissões, 

incluindo cabelereiros. No Brasil, a utilização e/ou a adição de FA à alisantes capilares 

é proibido pela ANVISA, entretanto vem sendo uma prática comum, pois mesmo não 

apresentando FA em sua composição, esses produtos contêm outras substâncias que 

durante o procedimento de alisamento, promove a liberação de FA, em forma de 

vapor, expondo epiderme, mucosas e, principalmente vias respiratórias. O FA é tóxico 

para o homem, podendo levar a diversas manifestações sistêmicas em diferentes 

graus, tanto em indivíduos expostos esporadicamente, a exemplo dos usuários dos 

alisantes capilares, quanto para profissionais frequentemente expostos, sendo este 

risco proporcional à concentração do FA e frequência de exposição. Estudos prévios 

têm demonstrado diversas alterações em indivíduos expostos ao FA comparados 

àqueles não expostos como: elevação dos níveis de ácido fórmico na urina (produto 

final da metabolização do FA), dano de DNA (presença de micronúcleos e 

fragmentação de DNA), influência em células do sistema imunológico (natural killer, 

linfócitos T e B), diminuição nos níveis de glutationa (enzima envolvida na 

metabolização de FA), entre outros. O presente estudo objetivou avaliar se ocorre 

desequilíbrio no padrão de citocinas pró/anti-inflamatórias (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, 

TNF-α e IL-12p70), quimiocinas séricas (ILP-10, MCP-1, MIG, RANTES), analisar 

marcadores de genotoxicidade (dano de DNA e mutações no receptor TCR) em 

indivíduos expostos crônica (n=21) ou esporadicamente ao FA (n=14), comparando 

com indivíduos que nunca utilizaram alisantes (n=10). Dos produtos prontos para uso 

que foram testados (n=10), 90% continham concentrações de FA acima do 

estabelecido pela legislação. Dos 21 cabeleireiros abordados, 18 (86%) afirmaram ter 

conhecimento sobre a presença de FA em seus produtos e 3 (14%) desconheciam 

essa informação. Em relação as medidas de segurança, uso de equipamentos de 

proteção individual (EPIs) e proteção coletiva (EPCs): constatou-se que 86% dos 

profissionais fazem uso de luvas durante os procedimentos de alisamentos capilares; 



apenas 38% utilizam algum tipo de máscara de proteção, sendo mais utilizado o 

modelo de TNT simples, o qual não oferece nenhum nível de proteção para produtos 

químicos voláteis. Quanto aos sintomas, a irritação foi o sintoma mais frequente entre 

os profissionais cabeleireiros, sendo as irritações ocular, nasal e bucal as que mais se 

destacaram. Também foram relatados: lacrimejamento, enxaqueca, processos 

alérgicos, coceira e náusea. No grupo esporádico os sintomas de irritação e 

lacrimejamento também foram frequentes. Das citocinas pró/anti-inflamatórias e 

quimiocinas avaliadas na circulação observou-se tendência ao aumento em IL-8, tanto 

nos indivíduos expostos esporadicamente quanto aos expostos cronicamente 

comparados com o grupo controle, demonstrando associação positiva quanto a dose 

de exposição. Quanto a expressão da proteína H2AX, observou-se diferença 

significativa no grupo de exposição crônica comparado ao grupo controle (p= 0,0414),, 

sugerindo que a exposição a FA leva ao aumento do dano de DNA. Observou-se 

também aumento da apoptose de linfócitos periféricos nos indivíduos expostos 

esporadicamente no momento pós-exposição comparando com momento pré-

exposição (p= 0,0313), o que nos leva a inferir que a exposição aguda leva ao 

aumento da renovação celular desses indivíduos. Quanto à mutação do TCR, 

observou-se diferença significativa no grupo de exposição crônica comparado ao 

grupo controle (p= 0,0430), possivelmente a exposição crônica ao FA sobrecarrega 

as vias de reparo celular e promove o surgimento de mutações, podendo em última 

instância levar ao câncer. Este trabalho permitiu-nos concluir que são necessárias 

orientações para implementações de práticas mais seguras nos salões de beleza. 

Tanto os profissionais quanto os usuários precisam ter informação quanto os riscos 

da exposição ao FA, de modo que façam uso de equipamentos de proteção que 

efetivamente tragam maior segurança a estas populações. São necessárias medidas 

de sensibilização dos órgãos competentes sobre a necessidade de fiscalização de 

produtos cosméticos contendo formaldeído em concentrações acima dos limites 

preconizados pela legislação brasileira. 
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ABSTRACT 

BARBOSA, L.A. Study of the inflammatory and genotoxic characterization in 

individuals exposed to capillary straighteners containing formaldehyde. 2018. 

79f. Dissertation (Master degree) – Botucatu Medical School, São Paulo State 

University, Botucatu, 2018. 

 

Formaldehyde (FA) is an economically relevant chemical compound worldwide 

due to its various commercial and industrial applications. Occupational exposure to FA 

occurs in a variety of professions, including hair slytlist. In Brazil, the use and / or 

addition of FA to capillary straighteners is prohibited by ANVISA; however, it has been 

a common practice, since even without FA in its composition, these products contain 

other substances that during the straigntening procedure, promote release of FA, in 

the form of vapor, exposing epidermis, mucous membranes and mainly respiratory 

airways. FA is toxic to humans and can lead to different systemic manifestations to 

different degrees, both in individuals exposed sporadically, as in the case of users of 

hair straighteners, and for professionals who are frequently exposed, being this risk 

proportional to the concentration of FA and frequency of exposure. Previous studies 

have demonstrated several alterations in individuals exposed to FA compared to those 

not exposed such as: elevation of formic acid levels in urine (end product of FA 

metabolism), DNA damage (presence of micronucleus and DNA fragmentation), 

influence on cells of the immune system (natural killer, T and B lymphocytes), decrease 

in glutathione levels (enzyme involved in the metabolism of FA), among others. The 

aim of this is study was evaluate the imbalance in the pattern of pro-inflammatory 

cytokines (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α and IL-12p70), serum chemokines (ILP- (DNA 

damage and TCR receptor mutations) in chronic exposed subjects (n = 21) or 

sporadically at AF (n = 14), compared with healthy individuals who had never used 

straightener agents (MCP-1, MIG, RANTES) (n = 10). The ready-to-use products that 

were tested (n = 10), 90% contained AF concentrations above that established by 

legislation. The 21 hair stylist approached, 18 (86%) reported having knowledge about 

the presence of AF in their products and 3 (14%) did not know this information. About 

the safety measures, use of personal protective equipment (PPE) and collective 

protection (EPCs): it was found that 86% of professionals wear gloves during capillary 

straightening procedures; only 38% use some type of protection mask, with more being 

used the simple TNT model, which does not offer any level of protection for volatile 



chemicals products. About the symptoms, irritation was the most frequent symptom 

among hair stylist, with eye, nasal and buccal irritations being the most prominent. 

Tearing, migraine, allergic processes, itching and nausea have also been reported. In 

the sporadic group, the symptoms of irritation and tearing were also frequent. Pro-

inflammatory cytokines and chemokines evaluated in the circulation have 

demonstrated a tendency to increase of IL-8, both in individuals exposed sporadically 

and those exposed chronically compared to the control group, demonstrating a positive 

association with the exposure dose. In the expression of H2AX protein, a significant 

difference was observed in the chronic exposure group compared to the control group  

(p = 0.0414), suggesting that exposure to FA leads to increased DNA damage. It was 

also observed an increase in the apoptosis of peripheral lymphocytes in individuals 

exposed sporadically at the post-exposure moment comparing with pre-exposure (p = 

0.0313), which leads us to infer that acute exposure leads to increased cellular renewal 

of these individuals. About the TCR mutation, a significant difference was observed in 

the chronic exposure group compared to the control group (p = 0.0430), possibly the 

chronic exposure to FA overload the cell repair pathways and promotes the 

appearance of mutations, instance lead to cancer. This work concludes that guidelines 

are needed for safer practices in salons. Both professionals and users need to have 

information about the risks of exposure to AF, so that they use protective equipment 

that effectively brings greater safety to these populations. Measures are needed to 

raise the awareness of the the government about the need to inspect cosmetic 

products containing formaldehyde in concentrations above the limits recommended by 

Brazilian legislation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A incidência de morbidade e mortalidade de indivíduos com doenças 

inflamatórias no trato respiratório (asma, enfisema e bronquite) tem aumentado muito 

nas últimas décadas, e estão correlacionadas com a exposição a diversos poluentes 

ambientais incluindo matéria particulada e substâncias químicas, como por exemplo , 

o formaldeído (FA) (LAMBERT et al., 2003; FUJIMAKI et al., 2004; GREEN-

MCKENZIE e HUDES, 2005; EZRATTY et al., 2007). O FA pode provocar lesões no 

epitélio das vias aéreas e induzir mudanças na resposta imune local, levando a 

indução e manutenção da inflamação como ocorre na asma, podendo também levar 

a carcinogênese e doenças cardiovasculares (GÜLEÇ et al., 2006; SUL et al., 2007).  

O FA presente no meio ambiente pode promover inúmeros efeitos adversos à 

saúde, e os indivíduos mais suscetíveis a esses efeitos são aqueles expostos 

ocupacionalmente, visto que a frequência e concentração da exposição são fatores 

de risco. 

Desde 1889, o FA vem sendo produzido mundialmente para comercialização 

através da oxidação catalítica do metanol, são aproximadamente 21 milhões de 

toneladas por ano, é economicamente importante devido às suas diversas utilizações 

comerciais e industriais (IARC 2006; MACAGNAN, SARTORI, CASTRO, 2014; 

ZHANG et al., 2013; SEOW et al., 2015). Tem massa molar de 30,03 g/mol, é 

caracterizado pela forma de gás incolor e possui odor pungente e irritante, 

apresentando solubilidade de 95% em água a 120°C, é solúvel também em álcool 

etílico, éter dietílico e clorofórmio e, miscível com acetona e benzeno. Em sua forma 

líquida (misturado à água e álcool) é denominado formol ou formalina, vendido 

comercialmente em concentrações de 37% a 50% de FA. 

No Brasil a exposição ocupacional ao FA ocorre através das diversas utilizações 

em que é destinado, sendo muito utilizado como conservante, desinfetante, 

antisséptico, no embalsamento de cadáveres, na confecção de seda, celulose, 

corantes, tintas, soluções de ureia, resinas, vidros, espelhos e explosivos, além de ser 

empregado para o endurecimento de gelatinas, albuminas e caseínas. É também 

encontrado através da queima do gás de cozinha, no fumo do tabaco e em emissões 

dos automóveis devido ao uso do metanol como fonte alternativa de combustíveis, e 

sua biotransformação enzimática gera FA, pela queima do gás de cozinha (LI et al., 

2007; LINO-DOS-SANTOS-FRANCO et al., 2011). Na área de cosméticos, o FA é 
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utilizado como conservante e como agente endurecedor de unhas, sendo também 

encontrado nas formulações de alisantes capilares (IARC, 2006; MACAGNAN, 

SARTORI, CASTRO, 2014; ZHANG et al., 2013; SEOW et al., 2015). 

Segundo dados divulgados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde/RS, as 

doenças ocasionadas pelo trabalho na população geral correspondem a 8,31% das 

notificações, sendo as respiratórias responsáveis por 2,85%. Uma categoria que vem 

sendo potencialmente negligenciada são os profissionais cabeleireiros, para os quais 

não existem dados específicos sobre a saúde ocupacional, principalmente em relação 

a sintomas respiratórios (LORENZINI, 2012). Os profissionais cabeleireiros estão 

potencialmente expostos a diversas substâncias químicas nocivas contidas nos 

produtos cosméticos, tanto por exposição da epiderme, como por mucosas e via 

respiratória. Dentre esses produtos encontram-se os utilizados para a técnica 

popularmente conhecida como “Escova Progressiva”, a qual desde de 2003 tem sido 

adotada com objetivo de alisar a fibra capilar de modo rápido, com custo baixo e 

resultados eficientes em vários tipos de cabelos (CRIPPA, TEIXEIRA, REBELLO, 

2015; PETEFFI et al. 2016). 

Existem substâncias ativas com propriedades alisantes permitidas pela 

legislação brasileira (RDC nº 3, de 18 de janeiro de 2012 – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA), em condições específicas e com restrições 

estabelecidas, tais como: ácido tioglicólico, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, 

hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio, hidróxido de guanidina e o tioglicolato de amônio, 

essas substâncias atuam numa faixa de pH alcalina, necessário para  induzir a 

abertura das cutículas capilares e consequentemente promover a quebra das ligações 

químicas do cabelo, resultando no relaxamento ou alisamento da fibra capilar. No 

entanto, existem diversos fatores que motivam a procura pela escova progressiva 

contendo FA, ele atua em baixas faixas de pHs e altas temperaturas (>190°C) para 

modelar os fios, promovendo alta eficiência do alisamento em diversos tipos de 

cabelos, maior facilidade, rapidez na execução da técnica e efeitos mais duradouros, 

entretanto substâncias que contém FA não são permitidas como alisantes (OIKAWA, 

2012; CRIPPA, TEIXEIRA, REBELLO, 2015).  

A legislação sanitária permite o uso de produtos cosméticos contendo FA na 

concentração de 0,2% em sua composição final, no entanto, nesta baixa concentração 

tem função apenas de conservante e não é suficiente para alisar os fios (ANVISA, 
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2013). A adição de FA em alisantes capilares prontos para uso tem sido prática 

comum no Brasil (CRIPPA, TEIXEIRA, REBELLO, 2015), tanto em salões de beleza 

quanto em outros estabelecimentos fora das fábricas, contrariando a Resolução da 

ANVISA nº 36 de 17 de junho de 2009 que estabelece no artigo 2º: 

 

“A adição de formol ou de formaldeído a produto cosmético 

acabado em salões de beleza ou qualquer outro estabelecimento 

acarreta riscos à saúde da população, contraria o disposto na 

regulamentação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e 

perfumes e configura infração sanitária nos termos da Lei nº 6.437, de 

20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, 

administrativa e penal cabíveis”. 

 

De acordo com a ANVISA, produtos alisantes nacionais ou importados, devem 

obrigatoriamente ser registrados, pois podem possuir substâncias proibidas, de uso 

restrito e em condições e concentrações inadequadas, que podem ser nocivas 

(ANVISA, 2013). 

Com objetivo de mascarar concentrações de FA acima do permitido por lei, 

fabricantes fazem uso de metilenoglicol, que na realidade trata-se de FA diluído em 

água. Outras vezes aditivos são incorporados aos produtos, os quais são capazes de 

liberar FA durante o uso, exemplo disso é o ácido glioxílico, um componente utilizado 

em produtos cosméticos com a função de ajuste de pH e como tamponante, mas 

quando submetido à alta temperatura promove liberação de FA (MAZZEI et al., 2009; 

DELFINI, 2011; LORENZINI, 2012; CRIPPA, TEIXEIRA, REBELLO, 2015). 

Há também regulamentação da ANVISA que proíbe esta prática. Recentemente, 

foi publicado a RDC nº 83, de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre o “Regulamento 

técnico MERCOSUL sobre a lista de substâncias que NÃO podem ser utilizadas em 

produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes”, sendo que o item nº 1128 

refere-se a “produto de reação de acetofenona, formaldeído, ciclohexelamina, 

metanol e ácido acético” (ANVISA, 2016).  

A nomenclatura química do FA pode variar: formol, formalina, aldeído fórmico, 

oximetileno, metilaldeído, metanal, oxometano (COELHO, 2009; IARC, 2006; INCA, 

2016). Contudo, é obrigatório conter o termo “FORMALDEHYDE” nos rótulos dos 
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produtos, de acordo com INCI (Internacional Nomenclature of Cosmetic Ingredients), 

sistema internacional de codificação da nomenclatura de ingredientes cosméticos, 

reconhecido e adotado mundialmente, inclusive no Brasil, criado com a finalidade de 

padronizar os compostos informados na rotulagem dos produtos cosméticos. Nos 

Estados Unidos a Occupational Safety & Health Administration (OSHA) tem 

encontrado FA em muitos produtos descritos como “FORMALDEHYDE FREE” e 

também naqueles que não listam FA no rótulo (GALLI et al. 2015).  

O FA é o composto mais simples da família dos aldeídos, possui um átomo de 

carbono, um de oxigênio, ligados por dupla ligação - grupo carbonila, e dois átomos 

de hidrogênio ligados ao carbono por ligação simples (CH2O) (Figura 1-A). De acordo 

com a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) seu nome oficial é 

metanal, obtido através da oxidação do metanol (Figura 1-B). O nível normal de FA 

na atmosfera é de 0,001mg/m3 em áreas rurais e 0,02mg/m3 em áreas urbanas (IARC, 

2012; INCA, 2016; LORENZINI, 2012).  

 

Figura – 1: Formaldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

1-A) Estrutura molecular do formaldeído; 1-B) Reação química da oxidação do metanol em 

metanal. 

B)

) 

A) 



21 

 

O FA está presente no organismo devido às fontes endógenas e exógenas. É 

um metabólito comum produzido durante processos celulares normais, atua como 

cofator na síntese de várias substâncias bioquímicas fundamentais e sua 

concentração normal no sangue pode variar de 2 a 3mg/L (COELHO, 2009, 

LORENZINI, 2012, MACAGNAN, SARTORI, CASTRO, 2014). 

No entanto, concentrações elevadas de FA podem ser tóxicas para o homem, 

podendo levar a diversas manifestações sistêmicas. A toxicidade pode ocorrer em 

diferentes graus (aguda, subaguda e crônica), podendo provocar graves danos à 

saúde, tanto para indivíduos expostos esporadicamente, a exemplo dos usuários dos 

alisantes capilares, quanto para profissionais frequentemente expostos 

(cabeleireiros), sendo este risco proporcional à concentração e frequência de uso, 

devido à ação principalmente sobre o sistema respiratório superior e mucosa ocular 

(LORENZINI, 2012; OLIVEIRA, 2013; MACAGNAN, SARTORI, CASTRO, 2014; 

CRIPPA, TEIXEIRA, REBELLO, 2015; FERREIRA, 2015; GALLI et al. 2015). 

A Organização Mundial da Saúde (Quadro - 1) estipula limites de tolerância de 

exposição ocupacional ao FA, sendo aceitáveis valores menores de 0,05ppm 

(partículas por milhão), e níveis maiores que 0,10ppm são considerados 

preocupantes. No Brasil a Portaria 3.214/78 estabelece na NR-15 o limite de tolerância 

de exposição para todos os trabalhadores de 1,6 ppm (2mg/m3) para uma jornada de 

até 48 horas semanais, sendo que os limites de tolerância não devem ser 

ultrapassados durante a jornada de trabalho.  

 

Quadro – 1: Conversão de partículas por milhão (ppm) para miligramas por metro 

cubico. 

1 ppm 1,25 mg/m3 

0,8 ppm (20°C) 1 mg/m3 

Fonte: INCA, 2016 

 

O grau de insalubridade a ser considerado no caso de caracterização da 

exposição ao FA é máximo. Observa-se que, na legislação brasileira, o limite de 

exposição do trabalhador ao FA foi estabelecido em 1978, estando acima do aceitável 

pelas organizações internacionais de saúde (Tabela 1), não tendo sido revisado este 

limite mediante os vários estudos já realizados em relação à concentração de FA no 
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ambiente e os efeitos adversos à saúde (LORENZINI, 2012; FERREIRA et al., 2015; 

INCA, 2016). 

 

Tabela – 1: Limites internacionais de exposição ocupacional ao FA. 

Organização/Agência Valores Limite 

OSHA 

(Occupational Safety and Health 

Administration) 

LEP – Limite de exposição permissível 

0.75 ppm (TWA)1    2 ppm (STEL)2 

NIOSH 

(National Institute for Occupational  

Safety and Health) 

LRE – Limite recomendado de exposição no ar 

0.016 ppm (TWA)1 

0.1 ppm (C)3 

1TWA (time-w eighted average): concentração média do agente químico no ar que não deve ser excedida durante 

jornadas diárias de trabalho de 8 horas (OSHA); 10 horas diárias (NIOSH) e 40 horas semanais.  
2STEL (short-term exposure limit): concentração máxima do agente químico no ar que não pode ser excedida durante 

15 minutos ao longo do turno de trabalho. 

3C (ceilling limit): concentração do agente químico no ar que nunca deve ser excedida durante qualquer período de 

exposição, mesmo momentaneamente. 

Fonte: IARC, 2012. 

 

Sintomas como irritação de olhos, nariz e garganta, coceira, queda de cabelo, 

lacrimejamento, falta de ar, dor de cabeça, vômito, desmaio, feridas em boca e nariz, 

queimadura do couro cabeludo tem sido relacionados ao uso de alisantes capilares 

(Tabela 2), podendo desencadear diversos sintomas relacionados a processos 

alérgicos. Além disso, a exposição crônica ao FA pode provocar efeitos irreversíveis, 

podendo culminar até mesmo em diminuição de crescimento fetal (IARC, 2006; 

MAZZEI et al. 2009; LORENZINI, 2012; OLIVEIRA, 2013; COSTA et al., 2015; 

CRIPPA, TEIXEIRA, REBELLO, 2015; FERREIRA, 2015; SEOW et al., 2015).  

Em 1987 a International Agency for Research on Cancer (IARC) realizou pela 

primeira vez avaliações sobre FA classificando-o como substância do grupo 2A 

(provável cancerígeno humano). A partir de 2006, a IARC reclassificou esse composto 

como cancerígeno do Grupo I, tumorigênico e teratogênico, baseado em estudos que 

demonstraram produzir efeitos na reprodução humana, pode induzir leucemia, 

formação de carcinomas de células escamosas da mucosa nasal, desencadear 

reações alérgicas, produzir efeitos adversos sobre a imunidade como alterações de 

subpopulações de linfócitos e desbalanço dos níveis de citocinas (IARC, 2006; 

ZHANG et al., 2014; CRIPPA, TEIXEIRA, REBELLO, 2015). 
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Tabela – 2: Relação entre a concentração ambiente de FA (ppm) e sintomas. 

Média de 

concentração 

Tempo médio Efeitos à saúde na população 

geral 

 

0,8 - 1 ppm Exposições repetidas Percepção olfativa 

até 2 ppm Única ou repetida exposição Irritante aos olhos, nariz e garganta 

3 – 5 ppm 30 minutos Lacrimação e intolerância por algumas 

pessoas 

10 – 20 ppm Tempo não especificado Dificuldade na respiração e forte 

lacrimação 

25 – 50 ppm Tempo não especificado Edema pulmonar, pneumonia, perigo de 

vida 

50 – 100 ppm Tempo não especificado Pode causar a morte 

Fonte: IARC, 2006; COSTA, 2008; COELHO, 2009; INCA, 2016. 

 

Em humanos, a exposição ao FA tem sido associada com toxicidade 

hematológica, dano genotóxico em linfócitos, incluindo ligações entre DNA-proteínas, 

quebras na fita de DNA, formação de micronúcleos, aberrações cromossômicas e 

leucemia mielóide (COSTA et al., 2008). 

Atualmente, em última revisão da IARC (2012), foram associados ao FA outros 

efeitos, incluindo a toxicidade reprodutiva e no desenvolvimento, genotoxicidade, 

estresse oxidativo, interrupção da atividade de proteínas, enzimas e hormônios 

importantes para maturação do sistema reprodutivo masculino, apoptose e metilação 

de DNA, alterações capazes de promover a formação de ligações cruzadas entre 

DNA-proteínas, favorecendo aparecimento de mutações em virtude de um reparo 

incompleto, especialmente mutações cromossômicas (ex.: monossomia 7 e trissomia 

8) e formação de micronúcleos em células sob proliferação (COELHO, 2009; ZHANG 

et al., 2010; DUONG et al., 2011; PONGSAVEE, 2011; IARC, 2012; JI et al., 2014; 

COSTA et al., 2015; PETEFFI et al., 2015). 
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1.1 Toxicocinética do FA 

 

A principal via de absorção e exposição deste composto ocorre no trato 

respiratório superior. Uma vez inalado, pode reagir diretamente com mucosas e/ou 

componentes celulares, incluindo DNA, RNA e proteínas, resultando na formação de 

complexos reversíveis e irreversíveis entre proteínas e DNA (IARC, 2006; COELHO, 

2009; COSTA et al., 2015; PETEFFI et al., 2015).  

O FA endógeno é metabolizado muito rapidamente, através de redução, 

oxidação ou formação de complexos com a enzima glutationa (GSH), porém a 

exposição elevada deste composto pode sobrecarregar as vias metabólicas e induzir 

mecanismos de toxicidade (ZHANG et al. 2010). Um estudo de Rietbrock (1965), 

referenciado pelo IARC, reportou que a meia-vida de FA no plasma de ratos após 

injeção intravenosa foi apenas um minuto. Assumindo comportamento similar em 

seres humanos, é possível inferir que este tempo seja suficiente para que o FA inalado 

possa atingir a corrente sanguínea e migrar para a medula óssea (COELHO, 2009; 

IARC, 2012). 

A desintoxicação do FA é inicializada no citosol pela sua conjugação com GSH 

(Figura-2), formando S-hidroximetilglutationa. Essa conjugação neutraliza 

eficientemente a presença de FA livre, em virtude da abundância de GSH livre nas 

células. A enzima mais importante para a inativação metabólica do FA é a FA-

desidrogenase dependente de GSH (FDH). A FDH oxida S-hidroximetilglutationa em 

S-formilglutationa, a qual é ainda metabolizada pela S-formilglutationa hidrolase para 

produzir formiato e GSH reduzida. Uma via alternativa envolve as aldeído-

desidrogenases (ALDHS), a ALDH1A1 citosólica e a ALDH2 mitocondrial, cuja 

atividade aumenta em resposta a elevação dos níveis de FA. Esta via é ativada 

quando há excesso de FA e níveis insuficientes de FDH para completar a 

metabolização (IARC, 2006; COSTA, 2008; COELHO, 2009; JUST et al. 2011; ABDU, 

KINFU, AGALU, 2014). 

Desta forma, por serem componentes normais do metabolismo intermediário, FA 

e formiato são armazenados em baixos níveis basais no organismo. Acima destes 

níveis, podem ser incorporados em macromoléculas biológicas, oxidado a ácido 

fórmico por enzimas peroxissomais (catalase) ou oxidado a dióxido de carbono sendo 

consequentemente exalado (CO2) (TRIEBIG, SCHALLER, 1980; IARC, 2006; 

COELHO, 2009; PETEFFI et al., 2015). 
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Figura – 2:  Metabolismo do formaldeído. 

 

 

Fonte: Adaptado de COELHO, 2009. 

A toxicocinética do FA tem sido objeto de estudo de várias pesquisas em 

diversas espécies de mamíferos, embora possam haver diferenças quantitativas entre 

eles, seu destino biológico é qualitativamente semelhante entre as espécies. De 

acordo com IARC (2012) em uma exposição com uma média de concentração de FA 

de 6,9ppm durante 6 horas, 40% deste é exalado como CO2 durante 70 horas, 17% 

excretado na urina (principalmente como ácido fórmico), 5% eliminado nas fezes e 35-

39% permanece nos tecidos e esqueleto.  

No intuito de avaliar a exposição ocupacional de FA, PETEFFI et al. (2015) 

avaliaram as concentrações de ácido fórmico na urina de cabeleireiros expostos no 

início e no final da jornada de trabalho. Os resultados apresentaram correlação 

negativa com o número médio de procedimentos de alisamentos por mês, pois os 

profissionais expostos a maior quantidade de procedimentos mensais apresentaram 

menor concentração de ácido fórmico na urina em comparação àqueles profissionais 

expostos em menor frequência. Diante disso, os autores sugerem que possa ocorrer 

Formiato 
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ativação de alguma via metabólica após a exposição frequente do FA, levando a maior 

absorção celular e menor excreção na urina. 

Como descrito anteriormente sabemos que a exposição elevada ao FA aumenta 

a atividade das enzimas ADHS. COSTA et al. (2008) demonstraram que a depleção 

dos níveis de GSH (genes alterados ou polimorfismos), a inibição das enzimas ALDHS 

ou o desequilíbrio das suas funções reduzem o metabolismo do FA e, 

consequentemente, aumentam a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS).  

SANTOS-FRANCO e colaboradores (2011) estudaram a associação do estresse 

oxidativo induzido pela exposição ao FA e detectaram que houve indução da ruptura 

do equilíbrio fisiológico entre enzimas oxidantes e antioxidantes no tecido pulmonar 

em ratos expostos ao FA. Neste mesmo sentido, porém avaliando a exposição do FA 

em tecido cardíaco, GÜLEC et al. (2006) também detectaram a indução do estresse 

oxidativo em ratos após exposição aguda e crônica ao FA, sugerindo que o 

mecanismo de compensação entre as enzimas oxidantes e antioxidantes é 

fundamental para o equilíbrio da homeostase desse processo e dependem da duração 

dos períodos de exposição e das doses de FA inaladas. 

 

1.2 Espécies Reativas de Oxigênio (EROs)  

 

Nas últimas décadas, houve um significativo aumento no entendimento do papel 

dos radicais livres de oxigênio, mais conhecido como espécies reativas de oxigênio 

(EROs), tanto na medicina experimental quanto na medicina clínica. As EROs são 

substâncias altamente instáveis e apresentam notável capacidade de reagir com 

outras substâncias orgânicas como consequência do metabolismo aeróbico 

fisiológico. Apenas uma pequena quantidade de oxigênio sofre redução incompleta e 

assim, constantemente, são geradas porções menores de EROs em células e tecidos 

(SILVEIRA, 2004). 

As EROs são geradas através de diversos mecanismos, (1) durante a irradiação 

por luz UV, por raios-X e por raios gama; (2) produtos de reações catalisadas por 

metal; (3) estão presentes em poluentes da atmosfera (exemplo: FA); (4) são 

produzidas por neutrófilos, eosinófilos e macrófagos durante a inflamação; (5) são 

subprodutos de reações de transporte de elétrons catalisados por mitocôndrias, entre 

outros mecanismos (VALKO et al., 2006).  
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Apesar de desencadear diversos efeitos danosos ao organismo, as EROs têm 

importância vital para as células de defesa e sem elas o organismo estaria 

desprotegido contra infecções causadas por bactérias, fungos e vírus já que fagócitos 

e linfócitos produzem EROs durante o processo inflamatório, para combater corpos 

estranhos (DROGE, 2002).  

A exposição ao FA pode acarretar em alterações diretas no DNA ou estimular de 

forma exacerbada a produção de EROs (Figura – 3), este, por sua vez, pode estimular 

as células através do processo inflamatório liberando fatores solúveis (citocinas e 

quimiocinas) os quais estimulam a liberação de mais EROs. O acúmulo de EROs pode 

induzir o desequilíbrio celular, podendo ainda ser neutralizado por enzimas 

antioxidantes presentes no organismo de um indivíduo saudável. Entretanto se a 

exposição sobrecarregar essa via de defesa, as EROs poderão interagir com o DNA, 

promovendo diversas lesões (isoladas e/ou múltiplas), as quais poderão ser reparadas 

por mecanismos de reparo de DNA elaborados, no entanto, caso o reparo seja 

incorreto ou incompleto, esse desequilíbrio pode promover injúrias às células vivas, 

levando a apoptose ou, em última instância, esse DNA lesionado poderá sofrer 

replicação, levando a instabilidade genômica e a promoção da carcinogênese 

(BARBOSA et al., 2010; KRYSTON et al., 2011). 

 

Figura – 3: Mecanismos celulares desencadeados pela exposição a agentes 

genotóxicos. 

 

Fonte: KRYSTON et al., 2011. 
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1.3 Proteínas de reparo  

 

Entre as proteínas com função de reparo de DNA encontra-se a H2AX, um 

membro da família das histonas que está presente naturalmente nas células, 

responsável por revestir e organizar o DNA eucariótico da cromatina. A maioria das 

histonas são sintetizadas em conjunto com o processo de replicação do DNA, porém 

algumas delas são independentes da replicação. Esse mecanismo duplo de regulação 

ainda permanece desconhecido, mas garante a presença de moléculas de H2AX 

suficientes, enquanto a síntese independente de replicação garante a presença 

contínua de H2AX em células nas fases G0 e G1 (TANAKA et al., 2007). 

 A H2AX é um dos componentes chave no reparo do DNA, pois torna-se 

rapidamente fosforilada em uma serina com quatro resíduos para formar yH2AX após 

indução por radiação ionizante, agentes genotóxicos, entre outros. A formação de 

rupturas na dupla cadeia do DNA - do inglês double-strand breaks (DSB) gera lesão 

grave que pode induzir instabilidade genômica, morte celular e em última instância 

câncer. Os DSBs podem ser causados por uma variedade de fatores, entre eles, a 

interação direta com o agente genotóxico, ROS, processos metabólicos, reparação 

deficiente e processos biológicos programados (apoptose). Durante os 30 minutos 

após formação de DSB, um grande número de moléculas yH2AX se formam na 

cromatina em torno do local de quebra criando um foco onde acumulam-se proteínas 

envolvidas em reparo de DNA e na remodelação da cromatina. À medida que os DSBs 

são reparados, os focos de yH2AX desaparecem (BONNER et al., 2008).  

A yH2AX modula respostas dos checkpoints dando tempo para o reparo de DNA. 

As análises de focos de yH2AX têm sido aplicadas em investigações dos níveis de 

genotoxicidade induzida por carcinógenos ambientais, como aqueles presentes na 

fumaça de cigarro. Como uma resposta celular precoce ao dano a formação de ƴH2AX 

indica o início de resposta ao dano de DNA, sendo um biomarcador adequado para 

detectar várias formas de injúrias genotóxicas, como aquelas provocadas pela 

exposição ao FA (SCULLY; XIE, 2013).   

 

1.4 Viabilidade celular 

 

A modulação da proliferação e morte celular ocorre através de múltiplos sinais, 

e o equilíbrio entre as taxas de proliferação e morte das células promove a 
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homeostase nos tecidos que sofrem constante processo de renovação celular 

(GRIVICICH, REGNER, ROCHA, 2007; SAMALI et al., 2010). No entanto, em 

condições que provocam estresse (Ex.: exposição ao FA) a homeostase pode ser 

prejudicada, e as células podem responder a esse desequilíbrio de diversas formas, 

dependendo do tipo e gravidade. Essas respostas podem ser de proteção adequada 

à célula, possibilitando e permitindo sua sobrevivência, ou em condições de estresse 

muito severo, a resposta celular poderá ser a ativação da via apoptótica (SAMALI et 

al., 2010). 

A viabilidade celular pode ser avaliada pela expressão de fosfatidilserina (PS) 

associada a marcadores nucleares, usando citometria de fluxo como método. PS é 

predominantemente observada na superfície da bicamada lipídica, voltada para o 

citosol. Nas células no início da apoptose, onde a membrana celular ainda permanece 

integra, mas sofre uma desorganização, a PS é translocada para a superfície exterior 

na bicamada. O aparecimento de PS na superfície celular é um sinal precoce do início 

do processo apoptótico. Anexina V é uma proteína que se liga a fosfolipídeos e possui 

afinidade por PS e, na presença de íons de cálcio, liga-se covalentemente, podendo 

ser detectadas antes da perda da integridade da membrana. O marcador 7AAD é um 

corante intercalante de DNA, as células em apoptose tardia perdem a integridade da 

membrana plasmática, possibilitando a entrada de 7AAD no núcleo. A detecção 

isolada de Anexina V fluorescente (FITC) indica que as células estão em processo 

apoptotico inicial, ao passo que a coexpressão de anexina V com 7AAD revela células 

em processo de morte avançado. As células duplo negativas são as viáveis. 

   

1.5 Receptor de células T (TCR) 

 

Em casos de reparo incompleto ou inadequado, esses danos podem propagar-

se e promover o surgimento de mutações. As mutações refletem a instabilidade 

genômica induzidas por alterações hereditárias ou adquiridas que resultam em 

modificações fenotípicas celulares. Essas mutações são também consideradas como 

potenciais biomarcadores da carcinogênese, visto que um número de eventos 

mutantes é necessário para converter uma célula normal em uma célula cancerosa 

maligna (BALMAIN, GRAY, PONDER, 2003). 

O TCR é um heterodímero, consistindo em duas cadeias polipeptídicas 

glicosiladas (α/β) unidas por ligações dissulfeto, expresso na superfície celular dos 
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linfócitos T do sangue periférico. Os genes que codificam as duas cadeias estão 

localizados nos cromossomos 14 e 7 respectivamente (ABBAS et al., 2015). 

O TCR α:β é expresso na superfície celular em complexo com o receptor CD3, 

desempenhando papel importante no reconhecimento de antígenos e na transdução 

de sinal. Se a expressão de qualquer dos genes TCR (α ou β) é inativada, o complexo 

TCR/CD3 não pode ser transportado para a superfície da membrana celular, 

comprometendo sua função no sistema imune (ISHIOKA et al. 1997; COSTA, 2009). 

Há relatos que uma única mutação nos genes TCR funcionais resulte na ausência de 

expressão fenotípica do TCR na superfície celular. Kyoizumi et al. (1992) analisaram 

células T mutantes obtidas in vitro sem expressão superficial de TCR/CD3 e 

demonstraram que defeitos nos genes relacionados ao TCR são mais susceptíveis à 

mutagênese do que os genes relacionados ao CD3. 

O ensaio de mutação de receptores de células T (TCR) tem a capacidade de 

detectar mutações somáticas, em geral induzidas por fatores genotóxicos de maneira 

dose dependente, como a exposição crônica ao FA, sendo que suas medições podem 

ser utilizadas como dosímetro biológico para avaliar a dose individual (ISHIOKA et al. 

1997, COSTA et al., 2015). 

 

1.6 Processo Inflamatório 

 

O processo inflamatório é caracterizado por desencadear resposta de fase 

aguda, responsável pela produção de diversos hormônios, proteínas e leucocitose. As 

citocinas, como IL-6, IL-8 e o fator de necrose tumoral (TNF-α) são produzidas no sítio 

inflamatório e possuem papel fundamental na resposta de fase aguda, pois estimulam 

a produção de proteínas (ABBAS et al., 2015). 

 As citocinas/quimiocinas são proteínas solúveis, de baixo peso molecular, 

mediadoras da intensidade e duração da resposta imune, sendo produzidas em 

resposta a diferentes estímulos (ABBAS et al., 2015). São moléculas envolvidas em 

quase todos os processos biológicos, desde a proliferação celular até o envolvimento 

no processo inflamatório, imunidade, migração, fibrose, reparação e angiogênese. 

São consideradas importantes agentes terapêuticos em doenças do sistema imune e 

inflamatórias e vêm sendo utilizadas em muitos estudos para estimular ou inibir a 

inflamação, imunidade e hematopoiese (VILCEK, FELDMANN, 2004). Possuem 

propriedades como secreção breve e autolimitante, ligam-se a receptores de 
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membrana específicos de outras células, exercem efeito autócrino, parácrino ou 

endócrino, podem ser pleiotrópicas (agem em diferentes tipos celulares), redundantes 

(diferentes citocinas possuem mesmas funções) e influenciam na síntese e ação de 

outras interleucinas (ABBAS et al., 2015). 

 Já as doenças e/ou infecções repetitivas estimulam células inflamatórias que 

são capazes de produzir mediadores solúveis, como citocinas/quimiocinas, as quais 

recrutam células ao local da lesão tecidual, liberando EROs e moléculas sinalizadoras, 

potencializando o processo inflamatório, o qual consequentemente resulta em um 

quadro de resposta inflamatória crônica que eventualmente podem levar ao 

surgimento de um câncer (Figura- 4) (FERGUSON, 2010). 

 

Figura – 4: Papel da resposta imune frente a exposição a agentes externos. 

 

 

Fonte: Adaptado: ALBULESCU et al., 2013. 

 

 

A comunicação da rede celular envolvida na inflamação crônica promove a 

proliferação vascular, proporcionando a infiltração de células do sistema imunitário, 

como eosinófilos, neutrófilos, macrófagos e linfócitos. Essa comunicação é bastante 

complexa e envolve diversas citocinas que atuam de forma parácrina e autócrina, 
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resultando na ativação ou supressão de várias vias de sinalização, as quais 

contribuem para a progressão de resposta imune crônica (ALBULESCU et al., 2013).  

É importante ressaltar que a evolução da inflamação é uma resposta não apenas 

do estímulo provocado, mas também devido à senescência e morte celular induzida 

por dano ao DNA, instabilidade genética, modificações epigenéticas e mutações , 

podendo ter relação com eventos carcinogênicos (BARBOSA et al., 2010). 

A exposição ao FA, através de todas as vias de absorção já mencionadas, pode 

ativar componentes do sistema imunológico/inflamatório capazes de modular a 

resposta imune, levando a um desequilíbrio, especialmente naqueles indivíduos 

cronicamente expostos, o que pode acarretar o desenvolvimento de doenças, tais 

como, reações alérgicas, dermatite de contato e asma ocupacional (IARC, 2012). 

Estudos comparando trabalhadores expostos à alta e baixa concentração de FA 

mostraram que os sintomas relacionados a processos alérgicos e níveis de ácido 

fórmico excretado na urina são diferentes nestes grupos (PEFETTI et al. 2016).  

Tendo em vista as diferentes vias de absorção do FA às quais indivíduos 

expostos são submetidos, pode haver ativação do sistema imunológico alterando o 

padrão de produção de citocinas, de modo especial, àquelas envolvidas na resposta 

inflamatória, podendo levar à instabilidade hemodinâmica e/ou distúrbios metabólicos 

(LIN, CALVANO, LOWRY, 2000).  

Diante do exposto, avaliações dos possíveis danos que a exposição ocupacional 

ao FA pode causar à saúde humana são relevantes. Esperam-se que os resultados 

gerados possam contribuir para verificar se ocorrem alterações dos perfis 

inflamatórios e genotóxicos dos indivíduos que fazem uso de alisantes capilares, tanto 

naqueles ocupacionalmente expostos, quanto nos expostos esporadicamente.  
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2. OBJETIVO 

 

Avaliar o impacto sobre a saúde humana frente a exposição a alisantes capilares 

contendo formaldeído em indivíduos ocupacionalmente e esporadicamente expostos. 

 

2.1  Objetivos específicos 

 

  Avaliar no grupo G1 (exposição crônica) comparando-os ao grupo G3 

(controle): 

 

1. Se há indução de dano de DNA (H2AX+) em linfócitos totais circulantes; 

2. Se há alteração da expressão fenotípica do complexo TCR/CD3 em 

linfócitos T+ relacionada à mutação induzida pelo agente genotóxico; 

3. Se há alteração das porcentagens de linfócitos totais em apoptose 

(An+/7AAD+); 

4. Se há alteração dos níveis de citocinas/quimocinas presente no plasma; 

 

  Avaliar no grupo G2 (exposição esporádica) nos momentos pré e pós-

procedimento:  

 

1. Se há alteração da viabilidade de linfócitos totais (apoptose); 

2. Se há alteração dos níveis de citocinas/quimocinas presente no plasma; 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Sujeitos 

 

Foram contatados através de ligações telefônicas os indivíduos 

ocupacionalmente expostos (profissionais cabeleireiros) atuantes em centros de 

estética da região de Botucatu/SP, os quais foram convidados a participar da 

pesquisa, compondo o grupo de indivíduos expostos cronicamente (G1).  
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Já o grupo G2, formado por indivíduos expostos esporadicamente (usuários de 

alisantes capilares) foram informados e convidados de maneira casual pelos 

pesquisadores. 

Além destes, constituíram o grupo G3, indivíduos que nunca foram submetidos 

a procedimentos com alisantes capilares.  

Todos os participantes receberam as informações referentes aos objetivos deste 

estudo, e somente foram incluídos aqueles que consentiram em participar. 

 

Foram recrutados 45 indivíduos, com idade entre 18 e 60 anos, os quais foram 

divididos em grupos da seguinte forma: 

- G1: n=21; indivíduos ocupacionalmente expostos a procedimentos com 

alisantes capilares (profissionais cabeleireiros atuantes há mais de 2 anos); 

- G2: n=14; indivíduos expostos esporadicamente (3 a 4 vezes por ano) a 

procedimentos com alisantes capilares (usuários); 

- G3: n=10: indivíduos nunca expostos a procedimentos com alisantes capilares. 

 

Critérios de inclusão: Indivíduos saudáveis com idade entre 18 e 60 anos, que 

trabalham ou fazem uso de alisantes capilares, com a frequência mínima estabelecida 

para cada grupo de estudo, cientes dos termos e condições dessa pesquisa de acordo 

com as informações por escrito concedidas no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido de acordo com a Resolução 466/12 do CNS – Conselho Nacional de 

Saúde (Apêndices A; B e C). 

Critérios de exclusão: Indivíduos portadores de doenças crônicas ou 

inflamatórias (sarcoidose, lúpus, reumatismos); em uso de anti-histamínicos e/ou 

corticoides, submetidos à radioterapia/iodoterapia; indivíduos que apresentem 

condições de obesidade, tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas.  

O estudo foi aprovado pelo CEP local, sob o Parecer: 1.908.827 (ANEXO A).  

 

3.2  Obtenção das amostras  

 

Foram coletadas amostras de 10mL de sangue periférico, sendo 5mL em tubo 

com anticoagulante etilenodiaminotetracético (EDTA) e 5mL em tubo com 

anticoagulante heparina sódica: 

- G1 (cabeleireiros) - uma amostra em dia de rotina de trabalho;  
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- G2 (usuários/clientes) – duas amostras, sendo: a primeira pré-procedimento de 

alisamento; a segunda após 24 a 30 horas do procedimento de alisamento; 

- G3 (grupo controle) – uma amostra em qualquer momento. 

Imediatamente após a coleta, uma alíquota (100µL) do sangue periférico 

coletado em heparina sódica foi submetido a avaliação da apoptose, 150µL submetido 

ao ensaio de dano de DNA. Uma alíquota do tubo de amostra com anticoagulante 

(EDTA) também foi imediatamente submetida ao ensaio de mutação do TCR. O 

restante da amostra foi centrifugado à 300g para retirada do plasma, o qual foi 

aliquotado e congelado em -80ºC dentro de no máximo 2 horas. Após o congelamento, 

as amostras permaneceram armazenadas por período compreendido de 3 a 4 meses, 

para recrutamento de todas as amostras necessárias para composição do “n” do 

estudo, e realização da avaliação do padrão de citocinas. Após a realização da 

metodologia proposta, todas as amostras restantes foram descartadas.  

 

3.3  Procedimentos 

 

3.3.1 Questionário 

 

Para obtenção de informações sobre idade, histórico de alisamento capilar, uso 

de equipamentos de proteção, possíveis sintomas apresentados, foi aplicado um 

questionário (ficha clínica) previamente padronizado tanto aos profissionais do ramo, 

como aos clientes (Apêndice D e Apêndice E). 

 

3.3.2 Identificação de FA nos alisantes capilares 

 

Foram avaliados alisantes capilares comercializados na região de Botucatu/SP, 

prontos para uso, comumente utilizados por profissionais cabeleireiros participantes 

da nossa pesquisa. 

Para avaliar as amostras quanto à presença de FA, foi utilizado o kit Formhair – 

Macofren®, com a finalidade de determinar semi-quantitativamente concentrações de 

FA acima 0,1% em alisantes capilares. 

O teste consiste na mistura do reagente que em contato com a amostra gera 

uma cor, indicando assim, a presença ou ausência de FA na amostra. Essa tecnologia 

baseia-se na geração de adutos coloridos (cor violeta intensa), que varia de acordo 



36 

 

com a concentração de FA presente na amostra, ou seja, quanto maior a intensidade 

da cor gerada, maior a concentração de FA presente com produto. Já a formação de 

uma cor rosácea ou ausência de cor indica que a concentração de FA presente na 

amostra está abaixo de 0,1%.   

 

3.3.3 Avaliação do dano de DNA 

 

Para avaliar se houve indução de danos genotóxicos nos indivíduos 

cronicamente expostos (G1) comparados com os indivíduos do grupo G3 (controle) , 

uma alíquota do sangue periférico foi submetida imediatamente após coleta a 

marcação de superfície com anticorpo anti-CD3 (FITC) delimitando a população de 

linfócitos T e após foram submetidas aos marcadores contidos no kit Apoptosis, DNA 

Damage and Cell Proliferation, BD PharmingenTM. Para avaliar se houve 

fragmentação de DNA foi utilizado anticorpo monoclonal anti-H2AX, marcado com 

Alexa Fluor 647, e para análise da capacidade de reparo celular foi utilizado anticorpo 

monoclonal Anti- PARP clivada, marcado com PE, avaliados por citometria de fluxo 

com uso do software BD CellQuestPro™.  

Pipetou-se 100µL de amostra coletada com anticoagulante heparina sódica em 

tubos próprios para citômetro. As amostras foram marcadas com os anticorpos 

específicos, assim como os respectivos controles isotípicos para as fluorescencias 

utilizadas, foram incubadas no escuro por 15’. Seguiu-se à etapa de lavagem com 

1mL de wash buffer diluído (1x), centrifugou-se por 5’ a 300g o sobrenadante foi 

descartado. 

Então as amostras receberam 100µL da solução de fixação e permeabilização 

(Cytofix/Cytoperm) e foram incubadas no escuro por 30’ em temperatura ambiente. 

Repetiu-se o processo de lavagem acima descrito. Foi acrescentado 100µL do 

reagente de fixação e permeabilização (Cytofix/Perm Plus®), incubados no gelo por 

10’ protegidas da luz, após incubação as amostras foram novamente lavadas 

conforme descrito.  

As amostras foram submetidas a etapa de re-fixação com 100µL de 

(Cytofix/Cytoperm®) e incubadas por 5’ à temperatura ambiente protegidas da luz, 

sendo novamente lavadas. 

Para marcação intracelular as amostras: tubo "controle isotípico" recebeu 2,5µL 

do anticorpo isotípico anti-IgG (PE) e 2,5µL do anticorpo isotípico anti-IgG (APC) o 
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tubo TESTE recebeu 5µL do anticorpo anti-PARPclivada (PE) e 5µL do anticorpo anti-

H2AX (Alexa Fluor 647), incubados em temperatura ambiente por 20’ no escuro, após 

incubação as amostras foram submetidas a lavagem novamente. 

As células foram ressuspensas em 500µL de isoton filtrado para análise no 

citômetro de Fluxo (BD – FACSCALIBUR®) e para aquisição foi determinado um total 

de 100 mil eventos, com utilização do software CellQuestPro™. 

 

3.3.4 Avaliação da viabilidade celular  

 

Amostras de sangue periférico foram coletadas em tubos contendo heparina 

sódica para avaliação da viabilidade celular e apoptose de linfócitos totais. Uma 

alíquota de 100µL de sangue total foi incubada com tampão de anexina contendo 

cálcio, próprio do kit de Detecção de apoptose Anexina V- FITC. Após 15’ foram 

adicionados 5µL de anexina-V-FITC e 2,5µL de 7-Amino-Actinomycin D (7AAD), 

incubando-se por 15’ no escuro. Então, as amostras foram lavadas com 500µL de 

solução isotônica, centrifugadas a 300g por 5’ e o sobrenadante foi descartado. 

Acrescentou-se 1mL de solução de lise (Lyse Solution – BD PharmingenTM), incubou-

se por mais 15’ protegidos da luz. Após hemólise as amostras foram centrifugadas a 

450g por 5’, promovendo a formação de pellet, e o sobrenadante foi descartado. O 

pellet foi ressuspenso em 500µL de solução isotônica para aquisição no citometro de 

fluxo modelo FACSCalibur-BD® 

Para aquisição foi determinado um total de 50 mil eventos com a utilização do 

software CellQuestPro™.   

 

3.3.5 Ensaio de mutação do receptor de células T (TCR) 

 

Foram utilizadas amostras de sangue periférico colhidas em EDTA. Uma alíquota 

de 100µL de sangue total foi submetida a marcação com o kit-Multitest, contendo os 

anticorpos: anti-CD45 (PerCP); anti-CD3 (FITC); anti-CD4 (APC) e anti-CD8 (PE), 

incubada no escuro por 15’. Acrescentou-se 450µL de solução de lise (Lyse Solution 

– BD PharmingenTM), incubados por mais 15’ no escuro e posteriormente adquiridas 

no citometro de fluxo modelo FACSCalibur-BD®.  

Para aquisição foi determinado um total de 20 mil eventos na população de 

linfócitos CD4+, com a utilização do software CellQuestPro™. 
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3.3.6 Determinação de citocinas/quimiocinas  

 

Para avaliar o padrão de citocinas/quimocinas pró e anti-inflamatórias nos 

momentos propostos nos indivíduos dos grupos G1, G2 e G3 foi realizada 

quantificação de citocinas com kit CBA Human Inflammatory Cytokines Kit (IL-1β, IL-

6, IL-8, IL-10, TNF-α e IL-12p70) e o Kit CBA Chemokines (ILP-10, MCP-1, MIG, 

RANTES) seguindo as instruções do fabricante, utilizando-se uma alíquota de plasma 

preservado a -80ºC. 

No ensaio de CBA (Cytometric Bead Array) cada uma das beads fluorescentes 

(PerCP) é conjugada com anticorpo específico (exemplo: anti-IL-8) e a detecção de 

ligação entre anticorpo e a proteína de interesse é feita por anticorpos de detecção 

conjugados com fluorocromos PE (fluorescência distinta das beads), fornecendo sinal 

de fluorescência proporcional à quantidade de citocinas/quimiocinas presente na 

amostra, avaliados por citometria de fluxo com uso do software BD CellQuest™.  

As amostras foram avaliadas em citômetro de fluxo modelo (FACSCalibur-BD®), 

constituído de 4 detectores de fluorescência. Os dados foram analisados com uso do 

software FCAPArray®. 

 

3.3.7 Análises Estatísticas 

 

 Os testes estatísticos serão realizados utilizando-se o software GraphPad 

Prism®. A comparação entre os grupos será realizada através do teste U de Mann-

Whitney. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism, 

e o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a normalidade das variáveis 

(paramétricas e não paramétricas). 

As variáveis dependentes avaliadas não apresentaram distribuição normal, 

portanto para estas, utilizou-se o teste de Wilcoxon (IL-8 G2 - pré versus pós; Anexina 

V- G2 - pré versus pós). Para as variáveis independentes sem distribuição normal, 

utilizou-se o teste de Mann Whitney (IL-8 G1 versus G3; H2AX G1 versus G3), 

enquanto que para aquelas que passaram no teste de normalidade, utilizou-se o Teste 
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T não pareado (TCR- G3 versus G1). O intervalo de confiança adotado foi de 95% 

(p<0,05). 

Segundo os pressupostos estatísticos, as variáveis com distribuição normal 

foram representadas pela média e desvio padrão, enquanto que as variáveis que não 

apresentaram distribuição normal foram representadas através da mediana e semi-

amplitude interquartílica (percentil 25% e percentil 75%). 

 

4.1 Análise dos Questionários 

 

Analisando os questionários padronizados para profissionais cabeleireiros e para 

os indivíduos expostos esporadicamente (usuários de alisamentos), foi possível 

identificar:  

Com relação a percepção quanto a presença de FA nos produtos alisantes 

capilares utilizados pelos cabeleireiros: dos 21 cabeleireiros abordados, 18 (86%) 

afirmaram ter conhecimento sobre a presença de FA em seus produtos e apenas 3 

(14%) desconheciam essa informação (Gráfico – 1). Embora os produtos não tenham 

qualquer identificação sobre presença de FA no rótulo, os profissionais acreditam que 

tenha justamente pelas características de odor e irritação de olhos, nariz e garganta. 

Além isso, o resultado satisfatório do alisamento obtido reforça a percepção que o 

produto contenha FA.  

 

Gráfico – 1: Percepção dos cabeleireiros quanto a presença de FA nos alisantes 

capilares. 
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 Contrariando as recomendações oficiais estabelecidas pelos órgãos 

reguladores nacionais e internacionais (OSHA, 2009; OMS, 2000; ANVISA, 2013), 

muitos cabeleireiros continuam utilizando produtos de alisamento capilar contendo 

diferentes concentrações de FA, conscientemente ou não. Segundo eles, a maioria 

dos representantes de vendas assegura a ausência de FA nos produtos vendidos por 

eles. Os profissionais cabeleireiros sentem-se lesados enquanto consumidores por 

adquirirem produtos irregulares, pois faltam informações para eles se basearem 

quanto aos produtos que de fato são livres de FA e legalizados para utilização.  

É importante ressaltar também que alguns fatores contribuem para o consumo 

de produtos irregulares como: a desinformação dos riscos, a busca por produtos de 

menor preço e melhores resultados em todos os tipos de cabelos, o poder aquisitivo 

do público atendido, o nível de conhecimento e formação técnica dos profissionais,  a 

falta de denúncia aos orgãos de fiscalização, tanto por parte dos profissionais como 

dos usuários, visto que os resultados satisfatórios dos alisamentos os levam, de certa 

forma, a serem coniventes com o uso dos produtos, em detrimento dos riscos aos 

quais estão submetidos. 

 Em relação as medidas de segurança, os profissionais e seus estabelecimentos 

foram avaliados quanto a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e 

coletiva (EPCs): constatou-se que 86% dos profissionais fazem uso de luvas durante 

os procedimentos de alisamentos capilares e 14% não o fazem; apenas 38% utilizam 

algum tipo de máscara de proteção (Gráfico - 2), sendo mais utilizado o modelo de 

TNT simples, o qual não oferece qualquer nível de proteção para produtos químicos 

voláteis.  A legislação brasileira (ANVISA, 2009) determina ser imprescindível a 

utilização de EPIs por profissionais que manipulam produtos contendo FA em sua 

composição, sendo recomendado o uso de máscaras faciais inteiras com filtros 

substituíveis para vapores orgânicos. Dentre os profissionais entrevistados, apenas 3 

(14%) do total de profissionais faz uso da máscara recomendada. Não são praticadas 

medidas de proteção ocular. Aos usuários, em geral, são fornecidas toalhas úmidas 

para cobrir nariz e boca durante o procedimento, com intuito de minimizar odor e 

irritação. 
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Gráfico – 2: Uso de EPIs e EPCs na rotina de trabalho dos profissionais. 

 

 

 

Em nossos resultados também foi demonstrado que 86% dos salões abordados 

apresentaram inadequações nos sistemas de ventilação. Tendo em vista a elevada 

toxicidade do FA e que os cabeleireiros utilizam produtos que contêm diferentes 

concentrações do mesmo, vários profissionais compartilham o mesmo ambiente 

maximizando a liberação de partículas de FA, o risco de contaminação do ar torna-se 

lesivo aos indivíduos que se mantém no recinto, inclusive aqueles indiretamente 

expostos (exemplo: manicures, outros cabeleireiros, clientes presentes para outras 

finalidades, crianças, etc.). Como maioria dos salões de beleza não tem sistema de 

exaustão, contam apenas com a circulação de ar corrente e alguns fazem uso de 

ventiladores posicionados diretamente a frente dos usuários na tentativa de maximizar 

a dissipação dos vapores gerados durante o alisamento. 

TAKKOUCHE et al. (2009) relatam em seu estudo a relevância do uso de 

exautores para trocas de ar e remoção de partículas reduzindo a concentração de FA 

no ambiente, visando a redução da exposição aos potenciais agentes cancerígenos 

durante a rotina de trabalho. 

 Diante  da abordagem dos sintomas, apenas 3 (14%) dos profissionais 

relataram serem assintomáticos. A irritação foi o sintoma mais frequente entre os 

profissionais cabeleireiros (Gráfico - 3), sendo as irritações ocular (86%), nasal (76%) 

e bucal (76%) as que mais se destacaram. Também foram relatados: lacrimejamento 

(62%), enxaqueca (52%), processos alérgicos (43%), coceira (14%) e náusea (14%).   
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Gráfico – 3: Sintomas relatados pelos profissionais cabeleireiros. 

 

 

É notadamente significativa a capacidade que a exposição ao FA tem sobre as 

mucosas e vias aéreas superiores. Um estudo experimental realizado em laboratório, 

Flo-Neyret et al. (2001) constataram que a exposição a elevadas concentrações de 

FA promove a diminuição da atividade mucociliar, que é a principal defesa do 

organismo contra a poluição atmosférica. Hollund et al. (2001) estudaram 355 

cabeleireiros, demonstrando que os sintomas respiratórios mais comumente referidos 

foram rinite (39,9%), rouquidão (19,7%), tosse (18,8%) e dispneia (9,7%). Neste 

mesmo sentido, estudos vêm demonstrando a prevalência aumentada de doenças 

respiratórias em profissionais cabeleireiros (IWATSUBO et al., 2003), sendo que 

esses indivíduos correm maior risco de desenvolver processos alérgicos, tais como, 

asma ocupacional (MOSCATO, GALDI, 2006), urticária de contato, eczema de mão e 

sintomas de rinite (FOSS-SKIFTESVIK et al., 2017).  

Os indivíduos expostos esporadicamente compreenderam "n" de 14, com 31 

anos em média. A média de procedimento anual (MPA) foi de 3,6, sendo que o tempo 

médio de duração (TMD) de cada procedimento foi de 2,8 horas e tempo médio de 

exposição (TME) foi de 5 anos (Gráfico – 4).  
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A exposição dos indivíduos esporádicos foi responsável por causar sintomas de 

irritação em olhos, nariz e garganta em todos os indivíduos abordados, sugerindo um 

quadro de exposição aguda. 

 

Gráfico – 4: Média de exposição dos usuários aos alisantes capilares. 

 

 

MPA - Média de procedimento anual; TMD - Tempo médio de duração; TME - Tempo de 

exposição em anos. 

Nos profissionais (Gráfico – 5) a média de alisamento por dia foi 1,6, sendo o 

valor máximo de 4 procedimentos diários, com tempo médio de duração de 3 horas 

para cada procedimento e a média de tempo em que estão expostos foi 8 anos, 

caracterizando exposição crônica.  

 

Gráfico – 5: Média de exposição dos profissionais cabeleireiros 

 

QAD- quantidade de alisamento diário; MDA- Média de duração por alisamento; MEA- Média de 

exposição em anos. 
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4.2 Avaliação de FA presente nos alisantes capilares 

 

Para avaliação quanto à presença de FA nos alisantes capilares, solicitamos aos 

profissionais amostras dos produtos que utilizavam em seus estabelecimentos. Dentre 

os profissionais participantes apenas 7 consentiram em fornecer amostras de seus 

produtos, totalizando 10 amostras. Dos produtos prontos para uso que foram testados, 

90% (Figura- 5) apresentaram concentrações de FA acima do estabelecido pela 

legislação, de acordo com a Resolução 15 de 2013 (ANVISA, 2013).  

 

Figura – 5: Teste semi-quantitativo para detecção de FA acima de 0,1%. 

 

  

Conforme descrito na bula do kit o tubo controle contém apenas água e o reagente de detecção 

de FA, os demais tubos contém produto de alisamento, sendo a cor violeta indicativa da presença de 

FA, e a intensidade da cor é proporcional a concentração de FA.  

 

Apesar dos riscos e proibições há uma variedade de produtos vendidos para 

salões de beleza que contém concentrações excedidas de FA em sua composição. 

Quanto às avaliações de rótulo não havia menção de presença de FA, assim como, 

os produtos comercializados apresentavam registro na ANVISA. Estas observações 

corroboram com os dados reportados por CRIPA et al. (2015), que avaliando dez 

(n=10) produtos comercializados no estado do Espírito Santo, encontraram oito (80%) 

com presença de FA em concentrações muito acima do permitido, excedendo em até 

92,5 vezes (18,5% de FA) o limite preconizado (0,2%). De acordo com o estudo, os 

CONTROLE PRODUTO 1 PRODUTO 2 PRODUTO 3 PRODUTO 4 PRODUTO 5 
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produtos eram identificados no rótulo com uma diversidade de nomenclaturas para as 

substancias ativas alisantes, sem relatar a presença de FA. 

É importante salientar que o kit utilizado para avaliação da presença de FA em 

alisantes capilares não detecta os produtos gerados após o aquecimento. É sabido 

que muitos alisantes presentes hoje no mercado podem conter outras substâncias que 

após reação com o calor liberam FA, exemplo disso é o ácido glioxílico, um 

tamponante que quando aquecido libera formol. Assim sendo, resultados negativos 

para FA em forma livre nos alisantes não indicam necessariamente ausência de FA, 

visto que procedimentos de alisamentos se utilizam necessariamente de aquecimento 

dos fios. Fiscalizações realizadas pela ANVISA em 2013, veiculadas na mídia, 

mostraram que muitos profissionais cabeleireiros não têm conhecimento que o FA é 

também um subproduto do ácido glioxílico, tendo sido recomendando o alisamento 

com esse composto até mesmo para gestantes e crianças. Estudos realizados pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mostraram que quando aquecidos, os 

produtos alisantes contendo ácido glioxílico liberam mais FA do que o permitido pela 

OMS. 

Em avaliações de produtos utilizados para alisamento nos EUA a OSHA 

encontrou níveis significativos de FA em muitos produtos populares, apesar de serem 

rotulados como FA livre (OSHA, 2010).   

Outra problemática envolvendo a questão de saúde atrelada ao uso de alisantes 

capilares é o fato de que muitos deles são falsificados, envasados ou adulterados de 

forma clandestina, possibilitando a presença de compostos químicos não notificados 

no rótulo do produto que são considerados nocivos à saúde, além da adição de FA 

acima dos valores também relatados nos rótulos. As apreensões deste tipo de 

produtos são frequentemente veiculadas pelos meios de comunicação em nível 

regional e nacional. 

 

4.3 Reparo de DNA 

 

No ensaio de dano ao DNA (H2AX) foram avaliados 16 indivíduos 

ocupacionalmente expostos ao FA (G1) comparando-os com indivíduos nunca 

expostos (G3), pareados por idade, avaliando linfócitos totais (Figura – 6). 
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Figura – 6: Dot plot representativo da seleção da população de linfócitos totais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de gate representando a dispersão celular em FSC versus SSC utilizando 

delimitando a população de linfócitos totais. 

 

 Abaixo representamos a diferença de expressão de H2AX entre indivíduo 

controle (G3) (Figura – 7), com 0,12% de positividade em linfócitos, versus indivíduo 

ocupacionalmente exposto (G1) com 0,44% de linfócitos expressando H2AX. 

 

Figura – 7: Aumento da expressão de H2AX em cabeleireiros expostos ao FA. 

 

Gráfico de histograma demonstrando através do recurso overlay (sobreposição dos espectros),  

a expressão de H2AX, indivíduo controle (linha em azul) versus profissional cabeleireiro (linha verde).  

 

O gráfico - 6 demonstra a análise realizada da média de intensidade de 

fluorescência para o marcador H2AX dos indivíduos controle (G3) versus indivíduos 

ocupacionalmente expostos (G1). As análises de H2AX demonstraram diferença 
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significativa entre os indivíduos expostos comparados aos não expostos, com médias 

de 1,593± 2,527e 3,361± 4,139 respectivamente (p= 0,0414). 

 

Gráfico – 6: H2AX dos grupos G1 versus G3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As marcações com o anticorpo anti-PARP clivada não foram demonstradas, pois 

não houveram diferenças significativas entre os grupos. 

Indivíduos não expostos ao FA demonstraram baixos níveis de danos de DNA, 

dano basal, resultado da renovação celular normal, enquanto indivíduos expostos ao 

FA apresentaram índices mais elevados de danos de DNA, caracterizados pelo 

aumento da expressão de H2AX, histonas já descritas como sendo responsáveis pelo 

reparo desses danos (SCHURMAN et al., 2012). Nossos resultados corroboram com 

a literatura, pois neste mesmo sentido autores como COSTA et al. (2015) e LADEIRA 

et al. (2011) também demonstraram danos de DNA causados pela exposição a FA 

utilizando outras metodologias, como o ensaio cometa neutro, teste de micronúcleos, 

entre outros. A exposição ao FA leva à diminuição da enzima GSH, principal enzima 

responsável pela metabolização de agentes genotóxicos, essa diminuição leva ao 

acúmulo de EROs e que pode gerar instabilidade do DNA, provocando rupturas de fita 

única e dupla (DSBs).   
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A mensuração de H2AX por marcação de imunofluorescência (ex.: citometria de 

fluxo) é considerada uma metodologia sensível e precisa para detecção de DSBs, pois 

trabalhos conseguiram identificá-la após baixas doses de irradiação (menores que 

100mGy), ao passo que técnicas de citogenética tem sensibilidade limitada a doses 

mais elevadas, acima de 1Gy. Além disso, as técnicas de citogenética necessitam das 

células ativamente ciclando, e maior tempo é consumido para os ensaios. Outra 

vantagem é que na análise de focos de H2AX não há necessidade de lise celular em 

altas temperaturas, conforme requerido em outra metodologia muito utilizada para 

avaliar dano de DNA, o teste Cometa (TANAKA et al., 2007). 

O potencial genotóxico do FA é um dos fatores de risco mais importantes capaz 

de promover o aparecimento de efeitos em longo prazo, como câncer ou alterações 

em nível reprodutivo, podendo danificar direta ou indiretamente o DNA e a 

probabilidade desse dano genético originar um efeito tangível na saúde do indivíduo 

depende de sua natureza, da capacidade da célula em reparar e, ou, amplificar esse 

dano, das possibilidades da célula expressar ou não essas alterações e ainda, da 

capacidade do organismo de reconhecer e suprimir a multiplicação de células 

anormais (SILBERGELD, 2001). 

 

4.4   Viabilidade celular 

 

A viabilidade celular foi realizada nos três grupos aqui estudados, G1 – 

ocupacionalmente expostos; G2- expostos esporadicamente em dois momentos (pré 

e pós-exposição); G3 – indivíduos nunca expostos a alisantes capilares contendo FA.  

 

Figura – 8: Perfil de análise da apoptose de linfócitos totais. 

 

  

R1 

A B 
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Perfil de viabilidade linfocitária observada em indivíduos expostos ao FA. 9A) Gate na região de 

linfócitos totais. 9B) Viabilidade celular: quadrante inferior esquerdo contem a população de células 

viáveis (7AAD-/An-) = 96,30%; quadrante inferior direito - células em início de apoptose (An+/7AAD-) = 

3,64%; quadrante superior esquerdo - células em morte avançada (7AAD+/An-)= 0,05%; quadrante 

superior direito - população celular em apoptose avançada (7AAD+/An+)= 0,02%. 

 

Não se observaram diferenças entre G1 versus G2; G2 versus G3. No entanto, 

ao avaliar G2 comparando os momentos pré e pós alisamento capilar observamos 

diferença significativa (Gráfico – 6), com mediana de 0,35 (percentil 0,19 e 0,93) e 

0,74 (percentil 0,45 e 3,53) respectivamente (p= 0,0313).  

 

Gráfico – 7: Avaliação de apoptose de linfócitos em usuários pré e pós alisamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esses resultados nos levam a inferir que na exposição aguda possam estar 

ocorrendo eventos celulares em resposta à agressão de maneira mais acentuada do 

que o observado na exposição crônica. Talvez, por uma ineficiência de detectar a 

injúria após frequentes exposições, diminuindo as taxas de apoptose. 

Foi realizada cinética de viabilidade celular de um indivíduo exposto 

esporadicamente (gráfico 7). O momento "1" refere-se a amostra pré-exposição ao FA 

onde apenas 0,2% da população de linfócitos totais eram positivas para anexina-V; 

após 24h foi coletada nova amostra do mesmo indivíduo, havendo aumento de 

apoptose de linfócitos totais (6,67%); no terceiro momento (após 62h da exposição) 

observou-se um declínio das células em apoptose (0,3%), tendendo a voltar ao estado 

basal (pré-exposição). 
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Gráfico – 8: Cinética de apoptose linfocitária em um indivíduo exposto 

esporadicamente. 

 

 

 

Momentos- pré, pós 24h, e após 62h da exposição ao FA de um indivíduo exposto esporadicamente. 

 

Os resultados encontrados demonstraram que a exposição ao FA, pode induzir 

morte celular, possivelmente como um mecanismo de reparo, removendo células 

afetadas pelo FA. Isso ocorre, pois, a exposição a FA promove o estresse oxidativo. 

Trabalho de Zhang et al. (2013) demonstrou que o estresse oxidativo é capaz de 

induzir a senescência prematura e a perda da função de células tronco, seu aumento 

pode induzir inflamação e subsequentemente a apoptose das células. 

 

 

4.5 Mutação do receptor de células T (TCR) 

 

O ensaio de mutação do receptor de células T, foi realizado no grupo G1 – 

indivíduos ocupacionalmente expostos comparando com os indivíduos do grupo G3 – 

controle.  

Modificamos a técnica descrita por Kyoizumi et al. (1992) que padronizaram a 

quantificação de células com mutação para TCR, de modo a determinar mutações em 

indivíduos expostos a radiação nuclear.  

A técnica original parte do isolamento de células mononucleares com uso de 

gradiente de densidade, seguindo à cultura celular para posterior quantificação. 

Adaptamos a técnica para uso direto em sangue periférico, acrescentando anti -CD45, 
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distinguindo a população de linfócitos CD45+high. As proximas etapas foram de acordo 

com a descrição de Kyoizumi.  

 

Figura – 9: Estratégia de aquisição e análise das células T CD3-/CD4+. 

 

 

Figura 10: A) Linfócitos do sangue periférico marcados com anti-CD45-PerCP (FL3), CD3-

FITC (FL1), CD4-APC (FL4). B) R1 refere-se à população de linfócitos totais CD45+, e R2 linfócitos  

T CD3+/CD4+. 

 

  

 10C: R2 representa a população linfócitos T CD3-/CD4+ de um indivíduo controle. 10D: 

população T CD3-/CD4+ de profissional cabeleireiro. 

 

Este perfil da frequência de células T mutadas acima representado permite 

observar as diferenças nas porcentagens das populações de células T mutadas no 

indivíduo controle, com 0,09% T CD3-/CD4+ (figura 10C), e o indivíduo 

ocupacionalmente exposto com 0,67% de células mutadas T CD3-/CD4+ (figura 10-

D). 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 



52 

 

As análises de quantificação da frequência de células T mutantes (Mf-TCR) 

demonstraram diferença significativa (Gráfico 7) entre o grupo G3 comparado ao 

grupo G1, com média de 0,18 ± 0,12 e 0,28 ± 0,12 respectivamente (p= 0,0430). 

 

Gráfico – 9: Frequencia de mutação de TCR em linfócitos totais (CD3-/CD4+), 

G1 versus G3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados demonstram a eficácia da padronização da técnica de 

quantificação da frequência de células T mutantes (Mf-TCR) realizada em nosso 

laboratório. 

Os indivíduos ocupacionalmente expostos demonstraram maior porcentagem de 

mutação em células T que os indivíduos do grupo controle. Isso pode ser resultado da 

maior frequência da formação de adutos oriundos do metabolismo exacerbado de FA, 

a qual os cabeleireiros estão expostos. A mutação do TCR pode ter origem tanto 

durante o metabolismo de FA, quanto na sobrecarga das vias de reparo, tornando os 

mecanismos de reparo insuficientes para demanda de danos frequentes (crônico). 

Esse desequilíbrio pode promover injúrias às células vivas, levando ao distúrbio 

hemodinâmico celular. Também pode ocorrer replicação deste DNA lesionado, 

levando a instabilidade genômica e podendo culminar em carcinogênese.  

De acordo com a metanálise realizada por Takkouche et al. (2009), os 

cabeleireiros têm maior risco que a população geral em desenvolver câncer de bexiga, 

laringe, pulmão e mieloma múltiplo. Em pesquisa realizada por COSTA et al. (2013) 
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foi demonstrado troca de cromátides irmãs em trabalhadores expostos ao FA. Além 

disso, estudos relataram que FA é capaz de diminuir porcentagem de subpopulações 

de linfócitos T, mas sem alterar significativamente a quantidade de linfócitos B 

(HOSGOOD et al., 2013). Diante dos nossos resultados é possível inferir que os 

estudos que observaram diminuição de células T talvez tenham influência de células 

T mutadas, visto que para identificação de células T é padrão o uso de anticorpo anti-

CD3, e esta marcação será prejudicada nas células T mutadas, pois são linfócitos T 

negativos mas para CD3.  

Diversas pesquisas têm relatado o aumento da frequência de mutações no gene 

TCR em diferentes situações de exposições, que de acordo com ISHIOKA et al. (1997) 

essa detecção não é possível imediatamente após a exposição, sendo necessários 

vários meses para a expressão do fenótipo mutante. Contudo, indivíduos que 

interromperem a exposição deixaram de expressar essa mutação, pois a meia-vida 

da maioria das células mutadas é aproximadamente de 2 a 3 anos (TAOOKA et al., 

2006). 

O teste de mutação do gene TCR tem sido empregado em diversos estudos de 

biomonitoramento humano para detectar os efeitos genotóxicos provocados por 

diversos tipos de exposição, nomeadamente exposição a radiações (bomba atômica, 

eventos acidentais, radioterapia e iodoterapia), uso de tabaco, exposição 

quimioterápica e contaminação por minérios (MEI, et al. 1996, UMEKI et al. 1997; 

SUZUKI, et al. 2001, KUBOTA et al. 2000, KUNUGITA, et al. 2007, COELHO et al. 

2011). Os estudos de exposição ocupacional incluem a exposição a chumbo (CHEN, 

et al. 2006; GARCÍA-LESTÓN, et al. 2010), alguns agentes quimioterápicos como 

vincristina e metotrexato (SAWADA, et al. 1998; HONGPING, et al. 2005; JIANG, et 

al. 2008; SAMY et al. 2016) além do uso de pesticidas (COSTA et al. 2011; GILL et al. 

2016).  

 

4.6 Perfil inflamatório 

Os perfis de citocinas (IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α) e quimiocinas (IL-

12p70/ILP-10, MCP-1, MIG e RANTES) foram avaliados em todos os grupos 

participantes da pesquisa (G1; G2 e G3). Foram comparados G1 X G3, G2 pré x pós-

exposição e G1 x G2 pós. Os valores de quimiocinas estão representados na tabela 

abaixo (Tabela – 3):  
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Tabela – 3: Dosagem de quimiocinas plasmáticas nos grupos avaliados. 

 

Os dados de citocinas não estão representados, em virtude do baixo número de 

amostras detectáveis, impossibilitando a avaliação de desempenho dos grupos de 

estudo. 

Vários fatores podem ter influenciado nestes resultados inesperados, como: 

  O tempo estabelecido para coleta das amostras de sangue, tempo que 

talvez tenha sido insuficiente para as células liberarem os fatores solúveis 

estimulados pela exposição ao FA.  

  O método utilizado para dosagem de citocinas/quimiocinas detecta 

concentrações em pg/mL. Como obtivemos muitos resultados indetectáveis, 

acreditamos que possivelmente o uso de método de maior sensibilidade em 

escala de fentogramas talvez possam ser mais adequados às quantificações 

plasmáticas. 

Os resultados obtidos das quantificações de quimiocinas não apresentaram 

diferenças significativas entre os grupos. No entanto, podemos observar uma 

tendência de aumento da citocina IL-8 em G1 (cabeleireiros), apresentando mediana 

de 0,74 (percentil 0,0 e 2,8) e em G3 (controle) mediana de 0,55 (percentil 0,0 e 1,3), 

sendo p= 0,25 (Gráfico – 8A). O mesmo perfil obteve-se comparando os indivíduos de 

G2 nos momentos pré e pós-exposição, com mediana de 1,4 (percentil 0,0 e 3,6) e 

1,1 (percentil 0,0 e 4,8) respectivamente (p= 0,46) (Gráfico – 8B). 

As variáveis com distribuição normal foram representadas pela média e desvio padrão,  enquanto 

que as variáveis que não apresentaram distribuição normal foram representadas através da 

mediana e semi-amplitude interquartílica (percentil 25% e percentil 75%) 
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A) B) 

Gráfico – 10: Perfil de IL-8 nos grupos expostos ao FA. 

 

 

A citocina IL-8 é membro da família das quimiocinas, está relacionada a diversos 

mecanismos da resposta imunológica, tem como principal função a quimiotaxia de 

neutrófilos, os quais estão relacionados com resposta inflamatória. A expressão de IL -

8 é influenciada por diversos estímulos, principalmente aqueles que desencadeiam 

estresse celular, como por exemplo, a produção exacerbada de EROs. Sua secreção 

é fortemente controlada em células normais e é indetectável em sistemas saudáveis, 

no entanto, a expressão aberrante está intimamente relacionada com diversas 

patologias, incluindo o câncer (MENIAILO et al., 2017). 

Valores aumentados de IL-8 em indivíduos expostos ao FA dá-se pelo fato de 

que essa citocina está diretamente ligada a resposta inflamatória do sistema 

respiratório. Estudo de VARELLA & FORTE, 2001, demonstrou aumento na 

expressão de IL-8 em indivíduos com rinite alérgica e pólipo nasal, sendo um 

importante biomarcador de resposta tardia a alergia, por essa citocina estar presente 

na mucosa nasal.  Além disso, MAZA et al., 2012, observaram aumento de IL-8 

induzida pela secreção das células epiteliais pulmonares frente a determinados 

patógenos e agentes químicos. Considerando que exposição ao FA causa 

principalmente manifestações nasais, asma e problemas crônicos pulmonares, a 

tendência de elevação de IL-8 observada nesse trabalho se justifica.  

Além disso, estudos avaliando populações ocupacionalmente expostas ao FA, 

como trabalhadores de laboratórios anatomopatológicos, indústrias químicas, 
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compostos de madeira, entre outros, têm abordado os efeitos adversos sobre a 

imunidade levando a alterações nas subpopulações de linfócitos e níveis de citocinas 

(BAJ et al., 1994; POIRIER et al., 2012). Pesquisa realizada em médicos residentes 

expostos a resíduos de gases anestésicos, demonstrou aumento significativo da 

citocina pró-inflamatória IL-8 (CHAOUL et al., 2015). 

As respostas inflamatórias das vias aéreas superiores são mediadas 

principalmente por IL-8 e neutrófilos, sendo que os neutrófilos produzem altas 

concentrações de mieloperoxidase, induzindo EROs, potencializando o dano tecidual, 

promovendo a ativação de um ciclo vicioso (LINO-DOS-SANTOS-FRANCO, et.al, 

2011).  

Essas alterações podem potencializar uma doença pré-existente e/ou promover 

o comprometimento de respostas inflamatórias levando ao aparecimento de alergias 

e infecções. 
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5. CONCLUSÕES 

 

- As avaliações de presença de formaldeído em produtos prontos para uso 

comercializados em Botucatu/SP e região foram positivas em 90% das amostras; 

 

- As análises dos questionários aplicados aos cabeleireiros evidenciaram o risco 

quanto ao uso dos alisantes capilares, devido à falta de utilização de equipamentos 

de proteção, ao desconhecimento da procedência dos produtos utilizados e do risco 

à saúde, aos sintomas relatados com alta frequência. 

 

- Quanto à expressão da proteína H2AX, observou-se diferença significativa no 

grupo de exposição crônica comparados ao grupo controle, sugerindo que a 

exposição ao FA leva ao aumento do dano de DNA;  

 

- Podemos observar também aumento da morte celular nos indivíduos expostos 

esporadicamente no momento pós-exposição comparando com momento pré-

exposição, inferindo que a exposição aguda leva ao aumento da renovação celular 

desses indivíduos;  

 

- Quanto à mutação do TCR, observou-se diferença significativa no grupo de 

exposição crônica comparado ao grupo controle, sugerindo que a exposição crônica 

ao FA sobrecarrega as vias de reparo celular e promove o surgimento de mutações, 

podendo em última instância levar ao câncer.  

 

- Das citocinas e quimiocinas avaliadas observou-se o aumento de IL-8, tanto 

nos indivíduos expostos esporadicamente quanto nos expostos cronicamente 

comparados com o grupo controle, demonstrando associação positiva quanto à dose 

de exposição; 
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6. Perspectivas futuras 

 

Orientações de práticas mais seguras nos salões de beleza, como: 

 

 Informações aos profissionais sobre os riscos da exposição ocupacional; 

 

 O uso de equipamentos de proteção que efetivamente tragam maior segurança 

à população exposta;  

 

 Medidas educativas para usuários esporádicos e profissionais no sentido de 

conscientização para redução de danos futuros. 

 

Sensibilização dos órgãos regulamentadores, quanto:  

 

 A necessidade de fiscalização de produtos cosméticos contendo FA em 

concentrações acima dos limites preconizados; 

 

 Informar a disponibilidade do teste que recentemente foi padronizado para 

detecção de FA em cosméticos, de forma simples, acessível e com baixo custo; 
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7. APÊNDICES 

7.1 Apêndice A- Termo de consentimento livre e esclarecido – profissionais da beleza 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
RESOLUÇÃO 466/2012 

 
(Participante maior de 18 anos – profissionais da beleza) 

 
CONVIDO, o Senhor (a)__________________________________________________ 

portador do RG:______________________________, residente na: ___________________ 
___________________________________________________________________________

para participar do Projeto de Pesquisa intitulado “ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO 
INFLAMATÓRIA E GENOTÓXICA EM INDIVÍDUOS EXPOSTOS A ALISANTES CAPILARES 

CONTENDO FORMALDEÍDO”, que será desenvolvido por mim Luana Aparecida Barbosa, 
CRBM: 26721 – habilitada em Patologia Clínica, com orientação dos profissionais Profa Dra. 
Márjorie de Assis Golim (orientadora) e Prof. Dr. Jaime Olbrich Neto (co-orientador) da 

Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. 
 

Estou estudando a característica da inflamação e as alterações genéticas em 
profissionais expostos ao risco do contato com formol. Para que eu possa ter um resultado 

nesse momento preciso coletar 10ml do seu sangue que será realizado os seguintes exames 
(Dosagens de citocinas; Avaliação do dano de DNA; Teste de mutação do receptor de célula 

T). O risco com a coleta de sangue será a picada da agulha e uma mancha roxa que se aparecer, 
desaparecerá bem rapidamente. 

 
Além disso o(a) Senhor (a) responderá um questionário que levará uns 10 minutos de 

duração.  
 

Seu benefício em participar será conhecer a sua condição quanto à inflamação e 
toxicidade para genes em função do contato com o formol. Os benefícios também serão para 

futuros pacientes, após os pesquisadores terem o conhecimento dos resultados da pesquisa.  
 

Fique ciente de que sua participação neste estudo é voluntária e que mesmo após ter 

dado seu consentimento para participar da pesquisa, você poderá retira-lo a qualquer 
momento, sem qualquer prejuízo. 

 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será elaborado em 2 vias de igual 

teor, o qual 01 via será entregue ao Senhor (a) devidamente rubricada, e a outra via será 
arquivada e mantida pelos pesquisadores por um período de 5 anos após o término da 

pesquisa. 
 

Qualquer dúvida adicional você poderá entrar em contrato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa através dos telefones (14) 3880-1608 ou 3880-1609 que funciona de 2ª a 6ª feira das 

8.00 às 11.30 e das 14.00 às 17horas, na Chácara Butignolli s/nº em Rubião Júnior – Botucatu 
- São Paulo. Os dados de localização dos pesquisadores estão abaixo descrito: 
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Após terem sido sanadas todas minhas dúvidas a respeito deste estudo, CONCORDO 
EM PARTICIPAR de forma voluntária, estando ciente que todos os meus dados estarão 
resguardados através do sigilo que os pesquisadores se comprometeram. Estou ciente que os 
resultados desse estudo poderão ser publicados em revistas científicas, sem no entanto, que 
minha identidade seja revelada. 
 
 
 
 
 
 
Botucatu,__/___/______ 
 
 

 
 

_______________________   _________________________ 
          Pesquisador         Participante da Pesquisa 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Nome Luana Aparecida Barbosa 
Endereço: Av. Prof. Mario Rubens Guimaraes Montenegro, S/Nº Campus da UNESP (Hemocentro de Botucatu)  
Telefone: (014) 3811-6041 ramal 231 

Email: luanabarbosa2013@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nome Profa. Dra. Márjorie de Assis Golim 
Endereço: Av. Prof. Mario Rubens Guimaraes Montenegro, S/Nº Campus da UNESP (Hemocentro de Botucatu) 

Telefone: (014) 3811-6041 ramal 231 

Email: marjorie@fmb.unesp.br 
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7.2  Apêndice B - Termo de consentimento livre e esclarecido – usuário/cliente 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

RESOLUÇÃO 466/2012 
 

(Participante maior de 18 anos – usuário/cliente) 
 

CONVIDO, o Senhor (a)___________________________________________________ 
portador do RG:_______________________________, residente na: ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
para participar do Projeto de Pesquisa intitulado “ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO 
INFLAMATÓRIA E GENOTÓXICA EM INDIVÍDUOS EXPOSTOS A ALISANTES CAPILARES 
CONTENDO FORMALDEÍDO”, que será desenvolvido por mim Luana Aparecida Barbosa, 
CRBM: 26721 – habilitada em Patologia Clínica, com orientação dos profissionais Profa Dra. 
Márjorie de Assis Golim (orientadora) e Prof. Dr. Jaime Olbrich Neto (co-orientador) da 
Faculdade de Medicina de Botucatu –UNESP. 
 

Estou estudando a característica da inflamação e as alterações genéticas em clientes 
que fizeram uso de produtos para alisamento capilar e expostos ao risco do contato com 
formol. Para que eu possa ter um resultado nesse momento preciso coletar 10ml do seu 
sangue que será realizado os seguintes exames (Dosagens de citocinas). O risco com a coleta 
de sangue será a picada da agulha e uma mancha roxa que se aparecer, desaparecerá bem 

rapidamente. Serão coletadas duas amostras, sendo a primeira pré-procedimento de 
alisamento; e a segunda após 24 a 30 horas do procedimento de alisamento.  

 
Além disso o (a) Senhor (a) responderá um questionário que levará uns 10 minutos de 

duração.  
 

Seu benefício em participar será conhecer a sua condição quanto à inflamação e 
toxicidade para genes em função do contato com o formol. Os benefícios também serão para 
futuros pacientes, após os pesquisadores terem o conhecimento dos resultados da pesquisa.  
 

Fique ciente de que sua participação neste estudo é voluntária e que mesmo após ter 
dado seu consentimento para participar da pesquisa, você poderá retira-lo a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo. 
 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será elaborado em 2 vias de igual 
teor, o qual 01 via será entregue ao Senhor (a) devidamente rubricada, e a outra via será 

arquivada e mantida pelos pesquisadores por um período de 5 anos após o término da 
pesquisa. 
 

Qualquer dúvida adicional você poderá entrar em contrato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa através dos telefones (14) 3880-1608 ou 3880-1609 que funciona de 2ª a 6ª feira das 
8.00 às 11.30 e das 14.00 às 17horas, na Chácara Butignolli s/nº em Rubião Júnior – Botucatu 
- São Paulo. Os dados de localização dos pesquisadores estão abaixo descrito: 
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Após terem sido sanadas todas minhas dúvidas a respeito deste estudo, CONCORDO 
EM PARTICIPAR de forma voluntária, estando ciente que todos os meus dados estarão 
resguardados através do sigilo que os pesquisadores se comprometeram. Estou ciente que os 
resultados desse estudo poderão ser publicados em revistas científicas, sem, no entanto, que 
minha identidade seja revelada. 
 
 
 
 
 
 
Botucatu,__/___/______ 
 
 

 
 

_______________________   _________________________ 
          Pesquisador         Participante da Pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Luana Aparecida Barbosa 
Endereço: Av. Prof. Mario Rubens Guimaraes Montenegro, S/Nº Campus da UNESP (Hemocentro de Botucatu)  

Telefone: (014) 3811-6041 ramal 231 
Email: luanabarbosa2013@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Profa. Dra. Márjorie de Assis Golim 
Endereço: Av. Prof. Mario Rubens Guimaraes Montenegro, S/Nº Campus da UNESP (Hemocentro de Botucatu) 

Telefone: (014) 3811-6041 ramal 231 
Email: marjorie@fmb.unesp.br 
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7.3 Apêndice C- Termo de consentimento livre e esclarecido – grupo controle 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
RESOLUÇÃO 466/2012 

 
(Participante maior de 18 anos – grupo controle) 

 
 

CONVIDO, o Senhor (a)___________________________________________________ 
portador do RG:________________________, residente na: __________________________ 
___________________________________________________________________________ 

para participar do Projeto de Pesquisa intitulado “ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO 
INFLAMATÓRIA E GENOTÓXICA EM INDIVÍDUOS EXPOSTOS A ALISANTES CAPILARES 

CONTENDO FORMALDEÍDO”, que será desenvolvido por mim Luana Aparecida Barbosa, 
CRBM: 26721 – habilitada em Patologia Clínica, com orientação dos profissionais Profa Dra. 

Márjorie de Assis Golim (orientadora) e Prof. Dr. Jaime Olbrich Neto (co-orientador) da 
Faculdade de Medicina de Botucatu –UNESP. 

 
Sua participação nesta pesquisa se dará por ser uma pessoa saudável, sem nenhum 

tipo de doença. Todos os dados que obtivermos com sua participação serão utilizados 
meramente para compararmos com os dados de outros participantes que fazem uso de 

alisantes capilares contendo formol, os quais farão parte deste estudo. 
 

Estou estudando a característica da inflamação e as alterações genéticas em pessoas 
expostas ao risco do contato com formol que não é o seu caso. Para que eu possa ter um 
resultado nesse momento preciso coletar 10ml do seu sangue que será realizado os seguintes 

exames (Avaliação do dano de DNA e Teste de mutação do receptor de célula T). O risco com 
a coleta de sangue será a picada da agulha e uma mancha roxa que se aparecer, desaparecerá 

bem rapidamente. 
 

Além disso o(a) Senhor (a) responderá um questionário que levará uns 10 minutos de 
duração. 

  
O Senhor (a) não terá nenhum benefício em participar desta pesquisa, pois como já 

explicamos seus dados serão meramente para comparar com os dados de pessoas que fazem 
uso de alisamento com formol. 

 
Fique ciente de que sua participação neste estudo é voluntária e que mesmo após ter 

dado seu consentimento para participar da pesquisa, você poderá retirá-lo a qualquer 
momento, sem qualquer prejuízo. 

 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será elaborado em 2 vias de igual 

teor, o qual 01 via será entregue ao Senhor (a) devidamente rubricada, e a outra via será 

arquivada e mantida pelos pesquisadores por um período de 5 anos após o término da 
pesquisa. 
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Qualquer dúvida adicional você poderá entrar em contrato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa através dos telefones (14) 3880-1608 ou 3880-1609 que funciona de 2ª a 6ª feira das 
8.00 às 11.30 e das 14.00 às 17horas, na Chácara Butignolli s/nº em Rubião Júnior – Botucatu 
- São Paulo. Os dados de localização dos pesquisadores estão abaixo descrito: 
 

Após terem sido sanadas todas minhas dúvidas a respeito deste estudo, CONCORDO 
EM PARTICIPAR de forma voluntária, estando ciente que todos os meus dados estarão 
resguardados através do sigilo que os pesquisadores se comprometeram. Estou ciente que os 
resultados desse estudo poderão ser publicados e revistas científicas, sem no entanto, que 
minha identidade seja revelada. 

 

 

 

Botucatu,__/___/______ 
 

 
 

 
_______________________   _________________________ 

          Pesquisador         Participante da Pesquisa 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nome Luana Aparecida Barbosa 
Endereço: Av. Prof. Mario Rubens Guimaraes Montenegro, S/Nº Campus da UNESP (Hemocentro de Botucatu)  
Telefone: (014) 3811-6041 ramal 231 

Email: luanabarbosa2013@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
Nome Profa. Dra. Márjorie de Assis Golim 

Endereço: Av. Prof. Mario Rubens Guimaraes Montenegro, S/Nº Campus da UNESP (Hemocentro de Botucatu)  
Telefone: (014) 3811-6041 ramal 231 
Email: marjorie@fmb.unesp.br 
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7.4 – Apêndice D- Ficha clínica dos profissionais cabeleireiros  

     

 

 

 

UNESP
 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho” 
Hemocentro de Botucatu - HC – FMB 

LABORATÓRIO DE CITOMETRIA DE FLUXO 
Av. Prof. Mario Rubens Guimaraes Montenegro, S/Nº Campus da Unesp –Botucatu CEP: 18.618-687 /FAX (14) 3811-6041 

E-mail: citometria@fmb.unesp.br 

 

FICHA CLÍNICA / PROFISSIONAIS CABELEIREIROS 

PROJETO: ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO INFLAMATÓRIA E GENOTÓXICA EM INDIVÍDUOS 

EXPOSTOS A ALISANTES CAPILARES CONTENDO FORMALDEÍDO 

 
Nome:____________________________________________________________________________ 

 
RG:________________ Data de Nascimento:___________ Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 
 

Tipos de Alisamento que costuma realizar:_______________________________________________ 
  
De acordo com seus conhecimentos prévios, quais destes tipos de alisamento possui formol? 

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ____
_________________________________________________________________________________ 

 
Quantos procedimentos, em média, você realiza semanalmente: _____________________________ 
 

Tempo médio de duração por alisamento: _______________________________________________ 
 
Há quanto tempo trabalha com alisantes capilares:_________________________________________  

 
Realiza outros tipos de procedimento capilar (ex. tintura, descoloração, etc.)? Se sim, qual? Média 
por semana? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Sintomas e ocorrências (durante e após os procedimentos de alisamento capilar): 

 
(    ) Lacrimejamento 

(    ) Irritação (ocular, nasal ou bucal) 

(    ) Coceira 

(    ) Dor de cabeça 

(    ) Náusea 

(    ) Teve diagnóstico de doença aguda e/ou crônica adquirida após inserir alisantes capilares na rotina d e 

trabalho? Se sim qual? ________________________________________________________________________ 

(    )  Infecção recente? Se sim, qual? ____________________________________________________________ 

(    ) Sintoma recorrente? Se sim, qual? ___________________________________________________________ 

(    ) Tabagismo 

(    ) Etilismo 

(    ) Tatuagem? Data da realização da última? _____________________________________________________ 

(    ) Outra: Especificar:________________________________________________________________________ 
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Algum processo alérgico? Qual? Quando iniciou? Faz tratamento? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Faz uso de Equipamento de Proteção Individual? ___________________________________________________ 

Se sim, qual (is)? ____________________________________________________________________________ 

 

O Local de Trabalho apresenta Equipamento de Proteção Coletiva (Exaustor)? Se sim, qual (is): 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Quanto ao uso de bebidas alcóolicas: 

 

1. O (A) Sr. (a) costuma ingerir bebidas alcóolicas? Se sim, em quais dias da semana?  

_______________________________________________________________________________________ 

2. Quais tipos de bebidas alcóolicas? _______________________________________________________ 

3. Alguma vez o (a) Sr. (a) sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?  

(  ) NÃO       (  ) SIM 

4. As pessoas o (a) aborrecem porque criticam o seu modo e beber? 

(  ) NÃO       (  ) SIM 

5. O (A) Sr. (a) se sente culpado (a) (chateado consigo mesmo) pela maneira como costuma beber? 

(  ) NÃO       (  ) SIM 

6. O (A) Sr. (a) costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? 

(  ) NÃO       (  ) SIM 

 

Adaptado CAGE Questionnaire* 

*Marques ACPR, 2002, Ribeiro M, et al. Projeto Diretrizes: Abuso e Dependência do Álcool. Associação Bras. Psiquiatria. 2002. p. 1 
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7.5 – Apêndice E- Ficha Clínica dos usuários de alisamento capilar 

     

 

 

 

UNESP
 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho” 
Hemocentro de Botucatu - HC – FMB 

LABORATÓRIO DE CITOMETRIA DE FLUXO 
Av. Prof. Mario Rubens Guimaraes Montenegro, S/Nº Campus da Unesp –Botucatu CEP: 18.618-687 /FAX (14) 3811-6041 

e-mail: citometria@fmb.unesp.br 

 

FICHA CLÍNICA / USUÁRIO DE ALISAMENTO CAPILAR 

PROJETO: ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO INFLAMATÓRIA E GENOTÓXICA EM INDIVÍDUOS 

EXPOSTOS A ALISANTES CAPILARES CONTENDO FORMALDEÍDO 

 

Nome:____________________________________________________________________________ 
 

RG:_____________________ Data de Nascimento:___________ Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 
 
Tipo de Alisamento:_______________________________________Quantidade/Ano:_____________ 

 

Tempo médio de duração por Alisamento (horas): ______________ 

 

Há quanto tempo faz uso de alisantes capilares:___________________________________________ 
 

Faz algum outro tipo de procedimento capilar? Se sim qual?  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sintomas e ocorrências (durante e após os procedimentos): 

 
(    ) Lacrimejamento 

(    ) Irritação (ocular, nasal ou bucal) 

(    ) Coceira 

(    ) Dor de cabeça 

(    ) Náusea 

(    ) Tatuagem? Se sim quando foi realizada a última? ________________________________________________ 

(    ) Doença aguda e/ou crônica? Se sim, qual? _____________________________________________________ 

(    )  Infecção recente? Se sim qual? ______________________________________________________________ 

(    ) Sintoma recorrente? Se sim qual? ____________________________________________________________ 

(    ) Tabagismo 

(    ) Etilismo 

(    ) Tatuagem? Data da realização da última? ______________________________________________________ 

(    ) Outra: 

Especificar:_________________________________________________________________ _________________ 

 

Apresenta algum processo alérgico? Qual? Quando iniciou? Faz tratamento? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Quanto ao uso de bebidas alcóolicas: 
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1. O (A) Sr. (a) costuma ingerir bebidas alcóolicas? Se sim, em quais dias da semana?  

_______________________________________________________________________________________ 

2. Quais tipos de bebidas alcóolicas? _______________________________________________________ 

3. Alguma vez o (a) Sr. (a) sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?  

(  ) NÃO       (  ) SIM 

4. As pessoas o (a) aborrecem porque criticam o seu modo e beber? 

(  ) NÃO       (  ) SIM 

5. O (A) Sr. (a) se sente culpado (a) (chateado consigo mesmo) pela maneira como costuma beber? 

(  ) NÃO       (  ) SIM 

6. O (A) Sr. (a) costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? 

(  ) NÃO       (  ) SIM 

 

Adaptado CAGE Questionnaire* 

*Marques ACPR, 2002, Ribeiro M, et al. Projeto Diretrizes: Abuso e Dependência do Álcool. Associação Bras. Psiquiatria. 2002. p. 1 
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8. ANEXO A: Parecer Consubstanciado do CEP 
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