PARECER TÉCNICO DE REAVALIÁÇÃO N° 05; de 2015/GGTOX/Ai

Reavalia o ingrediente ativo Tiram em relação à
mutagenicidade,

toxicidade

•reprodutiva, _

desregulação endócrina e neurotoxidade.

I — RELATÓRIO

Este pàrecer visa reavaliar o'ingrediente ativo. Tiram, referente ao processo n°
25351.727230/2012-62, quanto aos . aspectos de mutagenicidade, toxicidade reprodutiva,
neurotoxicidade e quanto à desregulação endócrina. Os argumentos presentes neste parecer
,

permitir"ao concluir quais aspectos são relevantes do pontó de vista regulatórió.
'
,

1. Aspectos legais •da Reavaliação de Agrotóxicos

,

O registrá de' agrotóxicos no Brasif. é regúlamentado pela Lei n° 7.802, de 11 de
julho de 1989 (BRASIL, 1989). No §60 do .Art. 30 dessa Léi, determina-se a proibição do
registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

a)

para os quais o Brasil não disponha de métodos

para desativação de seus componentes, de Modo a
impedir que os seus resíduos rematzescetztes provóqctem
risco ao meio ambiente e à saúde pública;
b)

para os quais não- haja antídoto . ou tratamento

° eficaz no Brasil;
c)
,

que revelem características 'teratogêizícas,

carcinogêfaicas ou mutagênicas, de acordo com os

..

resultados atúalizados de experiênéias da comunidade
científica;
.

.
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d)

.

que provoquéffl distúrbios hor.monais; -danos ao

aparelho réprodutor, de acordo com procedimentos e
'

experiências atualizadas na comtZnidade científica;
e)

que se revelem mais perigosos para o homem do

que os testes de laboratório, cóm animais, tenham podido
demonstrar, segundo' critérios técnicos e científicos
atualizados;
fl

cujas caracter.ísticas causem danos" ao meio

ámbiente.

•

,

~

A reavaliação de agrotóxicos
está prevista no Art.13 do Decreto n° 4.074, .de 04
.

,

de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002), que determina:

Os agrotóxicos, seus componentes e afins que
apresentat em indícios de redução de sua eficiênçia

~

agronómica, alteração dos riscos à saúde humana ou aó
meio ambiente poderão ser reavaliados a qualquer tempo
e ter seus registros mantidos, álterádos, suspensos ou
cancelados.

`

A Portaria do Ministério da Saúde n° 03, de 16 de j aneiro de 1992, regulámenta
como devem ser r,ealizadas as avaliações toxicológicas de produtos agrotóxicos no país e, por
isso, também é essenciál nà reavaliação toxicólógica. Ela determina que a avaliação toxicológica ~
deve detectar possíveis efeitos graves para a saúde que possam impedir o registro e á utilização
de- um determinado agrotóxico (BRASIL, 1992). Portanto, no processo de reavaliação de um
agrotóxico, após a análise de todos os dados e estudos, deve-se avaliar o peso das evidências
obtidas, a relevância para os seres humanos e se •os efeitos se enquadram nas características
legais proibitivas de registro.
Conforme o Art. 31 do Decreto n° 4.074, de 2002 (BRASIL, 2002); é item 1.3 da
Portaria n° 03, de 1992 (BRASIL; 1992), são características proibitivas de registro para
~
agrotóxicos, seus componentes ç afins:
,
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— Ausência de métodos pará a desativação dos compoiìentes, de,modo a
que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos à saúde pública
I, do Art. 31, do .Decreto n° 4.074, de 2002).
,

.

— Ausência de antídoto ou tratamento eficaz (Inciso II, do Art. 31, do Decreto
n° 4.074, de 2002).
—

Evidências científicas, baseadas em dados validados, de teratogênese na

~

espécie humana óu em estudos com pelo menos duas• espéciës de animais de

,

•

,

¡

,

experimentação, que devem incluir uma dose suficientemente álta para
produzir toxicidade materna e umá dose baixa, sem efeito para o adulto ou
para a ninhada (Inciso III, do Art. 31, do Deçreto n° 4.074, de 2002, e item
1.3.4 da Poitaiia n° 03, de 1992).
—

Evidências científicas de -carcinogenicidade para o homem, baseadas em
estudos epidemiológicos validados, efétuádos com o rigor científico da OMS,
em órgãos Regionais e seus Centros especializados; ou evidências çientíficas

~

de carcinogenicidade, baseadas em dados validados; para pelo menos duas
espécies, de animáis de experiinèritáção, com incidência. aumentada de'
tumores malignos: a) em determin.ado local do corpo ou órgão, com tumores
do mesmo tipo; b) em diversas prova's, de preferência com diferentes vias de
administração e com diversas doses; òu c) em grau não usual com referência à

,

,

incidência, sítio, tipo de tumor ou idade de início, sendo que a evidência. é
reforçada quando há relação direta entre o número de animais positivos para
`

tumores e o'aumento das doses (Inciso IV, do Art. 31, do Decretó n° 4.074, de

~

2002; e item 1.3:2 da Portaria n° 031 de 1992).
—

Evidências científicas.de mutagénicidade baseadas em dados validados, com
indução de mutações em; no mínimo, dois testes, um deles para detectar
mutações gênicas (realizado com e - sem ativa.ção metabólica e com um
controle
positivo) e o outro pàrá detectar mutações cromossômicas (Inciso V,
,

.

do Art. 31, do Decreto n° 4.074, de 2002, e item 1.3.3 da Portaria n° .03, de

,

,

~

1992).

—

.

Evidências científicas de. desregulação . endócrina, não existindo dose
,.

'

relevante

sem

efeito

adverso

nos

éxperimentos

com

animãis

de

experimentaç"ao ou no homem. As alterações. devem ocorrer em- todas as
3
•

`~
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doses relevantes testadas e o efeito não deve ser reversível com a interrupçãó
da administiação da substância (Inciso VI, do Art. 31, do Decreto, n° 4.074, de
"

2002, e item 1.3.5 da Portaria n° 03, de 1992).
— Evidências de danos relevantes ao aparelho reprodutòr (Inciso VI, do Art. 31,
.

do Decréto . n° 4.074, de 2002).

.

— Evidências de que ó~ingrediente ativo é rnais perigoso para o homeni do que o'
~

deinonstrado em testes de 'laboratório com animais (Inciso . VII, do Art. 31 do
Decreto n° 4.074, de- 2002).

Mesmo que o ingrediente ativo não se enquadre nas características proibitivas,
após as análises, pode-se concluir pela necessidade de alterações no registro, como exclusão de
algum tipo de aplicação, revisão da Ingestão Diária Aceitável (IDA), exclusão ~le culturas e
alteração do intervalo de segurança, dentre outras medidas.

,

Assim, conforme o estipulado pelo Art. 19 do Decreto n° 4.074/2002 (BRASIL,
2002) e a parti.r da avaliaçãó de todos os aspectos toxicológicos relevantes na reavaliação, podese concluir pela manut'enção do registro do ingrediente ativo sem- altera,ções; pela .alteração da
.

formulação, da dose ou do método de aplicação; pela restrição da produção, da importação, da
comercialização ou do uso; pela proibiçãò ou suspensão da produção, irnportação ou uso; ou
pelo cancelamento do registro.

,

,

.

2. Motivação para a Reavaliação do. Tiram

A reavaliação do ingrediente ativo Trram foi determinada pela Resolução - RDC
~ n° 10, de 22 de fevereiro
de 2008, devido à existência de estudos que demonstraram
"
mutagenicidade, toxicidade reprodutiva e suspeita de desregulação endócrina (BRASIL, 2008a).
Em 31 de dezembro de 2007, foi firmado um contrató entre a Agência Nacional de Vigilância .
Sanitária (Anvisa) e a Fundação Oswáldo Cruz (Fiocruz), no qual a Fiocruz ficou responsável
i

pela elaboração de umá Nota Técriica abordando todos os aspectos toxicológicos relevantes
sobre o ingrediente ativo, a partir de levantamento bibliográfico e análise de estudos dos
documentos técnico-científicos dos produtos técnicos.

.
'

4
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O Art. 91 da Resolução - RDC n° 48, de 07 ~de julho de 2008, que dispõe

,

procedimentos de reavaliação, deterinina que a análise- dos aspectos toxiçológicos .deve
pela Anvisa conjuntamente- com uma instituição reconhecida técnica e cientificamente na área
de toxicologia e que não apresente conflito de interesse com o tema agrotóxico (BRÁSIL,
2008b). No entanto, até júnho de 2015, a Anvisa nãó havia revisado a Nota Técnica da Fiocruz,
estando a análise do processo de reavaliação do Tiram prevista para acontecer entre 2018/2019,
conforme meta do Plano Plurianual do 1Vlinistério da Saúde.
Tendo em vista que, em 22 de junho de 2015, foi determinada judicialmente;
conforme a Ação Civil Pública n° 21371-49:2014.4.01.3400 — 7a Vara Federal/DF, qlie a
reavaliação dó ingrediente ativo Tiram fosse concluída.em 90 dias, a Anvisa iniciou a avaliação
dos endpoints do Tiraril apontados na Nota Técnica de reavaliação elaborada pela Fiocruz.

3. Situação Internacional
Óbserva-se que, de modo geral, o uso do Tiram é permitidó por outras Agências,
sendo que alguns países, como por exemplo, EUA, Canadá ' e• Austrália, e a União Europeia
possuem esse ingrediente ativo previsto nos seus respectivos cálendários de reavaliação ou es^tão
réavaliando ou o reavaliaram recentemente. Um resumo da situação internacional está .disposto
no Quadro 1.

Quadro 1. Situação internacional do'Tiram.
Status regulatório
Uso permitido. Reavaliação concluída em.2004.
Uso permitido.
iJso permitido. Data de validade do registro até 30/04/2017. Paísés com uso
- autorizado: - Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Alemanha,
Uniãó Europeia3 Dinamarca, Estônia, Gréciá, Espanha, França, Croácia, Hungria, Irlanda, Itália,
Lituânia, Letônia, Países Baixos, Polônia; Portugal, Romênia, Eslovênia, Eslováquia
e Reino Unido.
Uso permitido.
India4
Usó permitido
E uador5
Uso permitido.
Jap ã06
Uso permitido.
Canadá'
País
Estados Unidost
Austrália

1

!''ontes: 'EPA, 2004
~

2http://apvma.gov.au/node/10861

europa eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&Ianguage=EN&selectedlD=1953
4http://www.cseindia.org/userfiles/paper pesticide.pdf
5http:(/www agrocalidad gob ec%wp-content/uploads/downloads/2Q14/04/Plaguici%20abril%202014%20Producto pdf
6
http://www.acis.famic.eo.jp/env-/ailist/index.htm
3httn•//ec

.

_ 5
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http://pr=rp.hc-sc.,gc.ca/Is-re/result-

ene.php?p search label=Thiram&searchfieldl=NONE&opératorl=CONTAIN&criterial=&]ojzicfieldl=ÃND&searchfield2=NONE&o
perator2=CONTAIN&criteria2=&loaicfiel d2=AN D&searchfie I d3=NON E&operator3=CONTAIN&cri teria3=&logicfie 1d3=AN D&sear
chfield4=NONF&operator4=CONTAIN&criteria4=&4ogicfield4=AND&p operatordate=%3D&p criteriadate=&p_status rea=REGIS
TERED&p marketina concentrate=MANUF.ACTURING+CONCENTRATE&p marketine technical=TECHNICAL+ACTIVE&p se
archexpdate=EXP

mi71

A United States - Environmental Protection Agency (EPA) considera na
conclusão do Registration Elegibility Decision (RED), publicado em 2004, que o Tiram é
elegível para o reregistro, desde que atenda todas as condições descritas pela EPA. Dentre essas
condições, as empresas registrantes deveriam enviar para a EPA estudos suplementares. para
completar as informações faltantes ou incompletas no RED, revisar todas as bulas de produtos
técnicós e formulados para ficarem de acordo com as normas da Federal Insecticide, Fungicide,
and Rodenticide Act (FIFRA) e remover das bulas de todos os produtos formulados informações
sobre o tratamento foliar em maçãs, no tratamento de sementes de ainendoim e qualquer
instrução pára o uso em gramados, . exceto em campos de golfe. A EPA trabalhou com os
registrantes para reduzir o potencial de exposiçãó a morangos e maçás tratadas com Tiram e,
como resultado,, á empresa registrante solicitou o cancelamento voluntário da cultura .da maçã e
se comprometeu a remover a cultura do morango das bulas, ficando a sua liberação pendente ao _
•
~
recebimento e avaliação das informações adicionais (estudo de néuratoxicidade no
desenvolvimento e estudos de "processamento" do morango) e da reavaliação do risco (EPA;
2004). Apesar de não ter sido encontrada nenhuma publicação após o RED do Tiram, nas bulas
mais,recentes consta a orientação de uso para a cultura do lnorango, indicando que os estudos
necessários para garantir a segurança .do uso do Tirarn nessa cultura provavelmente foram
enviados e avaliados pela 'EPA.

União Europeia

O Tiram está permitido para uso pelos países da União Éuropeia, sendo qué no
país dé Malta a sua autorizáção ainda está em progresso. A Comissão Európeia publicou em
2003 um relatório de reavaliação do Tiram e decidiu que ele cumpre os requisitos de segurança
previstos no artigo 5(1)(a) e(b) da Diretiva 91/414/EEC (EUROPEAN COMISSION, 2003).
Entretanto, esse ingrediente ativo compõe o programa da Comissão Europeia AIR-3 programme,
que tem como objetivo reavaliar os ingredientes ativos cujo registro expira entre 01/01/2 13 e,
~
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31/12/2018. Uma lista com os países membros relatores e co-relatores para
reavaliação de cada agrotóxico foi divulgada através da Regulatión EU 686/2C
França e á. Bélgica os países designados como relator e co-relator, respectivarnente.

~

de reavaliação do Tiram na União Europeia (UNIÃO EUROPEIA; 2012).
J

Canadá
.
•

No'Canadá, o Tiram está incluído no plano de trabalho de reavaliações de abril de

2015 a março de 2016; sendo prevista para esse período a publicaçãó da propósta dè decisão .da
reavaliação (HEALTH CANADA, 2015).

Austrália

,

•

AAustralian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) indicou
i

os ditiocarbamatos para reavaliação, estando entre eles o Tiram. As razões para á indiçação
desses compostos foram as preocupações que eles causam em relação.à saúde humana, ao meio
ambiente e aos resíduos. As listas de prioridades de~ reavaliãção da APVMA são divididas em
quatro grupos, séndo a lista de, prioridade 1 a que possni os mais altos níveis de preocupação. Os
ditiocarbamatos estão na lista de prioridades 2 e no dia 30/06/2015 se encerrou o período de
consulta pública para obter dados que possam ajudar a APVMA a montar um panorama sobre as
~

preocupações associadas áo Tiram (APVMA, 2014).
~

4: Situação Nacional
,

,

.

No Brásil, conformè dados do Sistema dè Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit); ~.
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Tiram é registrado para
aplicação em sementes de algodão, amendoim, arroz, aveia, cevada, ervilha, feijão, 'milho,
pastagèns, soja, sorgo e trigo. Ele também é autorizado pará ,aplicação no solo na cultura da
batata (MAPA, 2015). Estão registrados cinco produtos técnicos à base de Tiram e nove
produtos formulados, .conforme pode ser observádo nos Quadros 2 e 3.
,

_

•

. . ,'
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Quadro 2. Relação dos produtos técnicos à base de Tiram no Brasil,, de acordo com o Agrofit.
Marca Comercial

Registr

Titular de Registro

Mayran Técnico

Masterbor Comércio e Indústria de Produt'os Químicos Ltda.

o
8706

Thianosan Técnico

Taminco do Brasil Produtos Ouímicos Ltda.

1694

Thiram Técnico Crompton

Chemtura Indústria Quíni-ica do Brasil Ltda. - São Paulo

Thirarn Técnico Flexsys

Chemtura Indústria Quím-ica do Brasil Ltda. - São Paulo

Thiram Técnico Uniroyal 950

Chemtura Indústriá Química do Brasil Ltd a. - São Paul'o

3006
7809
1093

Quadro 3. Relação dos produtos formulados ã base de Tiram no Brasil, de acordo com o -Agrofjt
Marca Comercial

Titular de Registro

Rçgistro

Vitavax-Thiram WP

Chemtura Indústria Ouímica do Brasil Ltda. - São Paulo,

2428193

Anchor SC

Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda. - São Paulo

1594

Cherritura lpconazole/Thiram 10/350 FS Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda. - São Paulo
Mayran

2715
Bayer S.A. - São PauloSP
1602
Masterbor Comércio e Indústria de Produtos Químicos Ltda. 187870,
~,

Protreat

Novozymes BioAg Produtos para Agricultura LTDA.

Rhodiauram SC

Bayer S.A. - São Paulo/SP

Derosal Plus

Sementiran 500 SC
Vitavax Thiram 200 SC

3704

3308294
Masterbor Comércio e Indústria de Produtos Quírnicos Ltda.
8106
Chemtura Indú stria Química do Brasil Ltda. - São Paulo

.0 Quadro 4 indica o volume de vendas de produtos à base de Tiram declárado pelas
empresas para o 20 semestre de 2014.

Quadro 4. Dados de comercialização do 2P semestre de 2014 dos produtos técnicos (PT) e formulados
(PF) registrados no Brasil.

Produto
Total PT

(kg)
Total PF
.(kg)
Total(kg)

Venda Nacional

Quanti,dade
Importada

Quantidade
Exportada

Produção
Nacional

Cliente/Qtde

Indústria/Qtde

Revenda/
Qtde

58.800,00

0,00

0,00

o

5-8.800,00

0,00

230.442,80

5.800,00

353.433,20

361.441,00

321.268,55

118.144,80

289.242,80

5.800,00

~53.433,20. 361.441,00

380.068,55

118.144,80

Obs.: nao toram encontrados os cia(los cle comercial izaçao cios proclutos cia empresa ENRO Industrial LTDA.

'
J~
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II — ANÁLISE

Z

~n\

1. Genotoxicidade
1.1.Posições de Agências e Comissões Internaciònais
-

Com vistas à inclusão do Tiram no Anexo I da Diretiva- 91/414/EEC, á Comissão
Europeia realizou em 2003 a reavaliação desse ingrediente ativo. Em seu relatório, essa
Comissão confirmou que o Tirarn foi positivo no Teste de Ames; mas apresentou resultados
negativos em estudos in vivo em mamíferos. Assim, concluiu-se que o Tiram não é um agente `

_

genotóxico de relevância para humanos (ÉUROPEAN COMMISSION, 2003).
A Agência de Proteção Ambiental dos Estudos Unidos -- EPA — em documento
que explica a decisão de _reregistro do Tirarri, que data de setembro de 2004, não trata
individualmente do potencial mutagênico desse ingrediente ativo: Ouanto à carcinogenicidade,
no entanto, conclui que os estudos não demonstram qualquer evidência biologicainenté
significativa de potencial carcinogênico e classifica , o produto como "provavelmente não
carcinogênico para seres humanos" (EPA, 2004).
A Agência lnternacional para Pesquisa do Câncer (IARC, na sigla em inglês), em
sua monografia publicada em 1991, considera que o Tiram induziu vários tipos de danos
cromossõmicos e alterou a morfologia de espermatozoides em roedores in vivo, induziu a_ síntese
de DNA .não programada e a troca de cromátides irmãs em culturas de células humanas e foi
genotóxico para bactérias (IARC, 1991). .

.

A Comissão da atualização dos limites de exposição ocupacional do Conselho de
Saúde da Holanda, em, sua reavaliação de 2003, relata que: o Tiram induziu mutações em
linhagens sensíveis de S. typhimacriacm e E. coli e em células de mamíferos em concentrações
citotóxicas; dano ao DNA foi demonstrado em culturas de células de mamíferos, mas resultadõs
mutações letáis
in vivo, o Tir.am induziu
conflitantes• foram obtidos para ~efèitos citogenéticos;
,
.
dominarites e anormalidades -em células germinativas em camundopgos, mas nenhum aumento

-

significativo na frequência-de micronúcleos em células da medula ósséa foi observado depois de ~
repetidas doses orais altas; dados da indução de micronúcleos em células da medula óssea de
camundongos tratados por injeçao intraperitoneal em altas doses foram conflitantes; e danos ao
DNA foram demonstrados em linfócitos de ratos em doses orais altas. Por firri, a Corriissão
concluiu que o Tiram apresenta poténcial genotóxico e mutagênico in vitro e que foram
observados efeitós clastogênicos in 'vivo somente em níveis próximos à dose máxima tolerada
(HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS, 2003):
,
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A Agência de Proteção Ambiental na Califórnia (CaIEPA), em seu documento
sobre a avaliação toxicológica do Tiram; datado de 08/12/1986, inas com várias revisões; sèndo
a última em 2003, ao tratar dos efeitos do Tiram sobre os cromossomos, relata outro ensaio;
além do estudo 5 descrito no Quadro 5, para avaliar o potencial- de indução de aberrações
~
cromossômicas in vitro erri células de ovário de Hamster Chinês (CHO). Nesse estudo, foi
observàdo aumento dose-dependente de aberrações cromossômicas. Todavia, a CaIEPA pondera
que as doses nele utilizadas podem ter sido muito altas e que, aparentemente, os efeitos das
doses utilizadas no estudo preliminar para verificação da citoxicidade não eram reprodutívèis.
Além disso, a Agência argumenta que` no estudo utilizando doses menores até uma dose
considerada citotóxica (estudo 3 descrito no Quadro 5) não houve efeitos adversos. Por
conseguinte, uma vez que os estudos 3'(Quadro 5) e 3(Quadro 6) apresentaram- resultados
negativos, o Tiram não foi considerado como indutor , de mutações cromossômicas (CaIEPA,
2003).

` No documento procedente da ``Joint Meeting on Pesticide Residtces (JMPR) e
disponiliilizado pelo International Programme ón Chemiçal Safety (IPCS) há a seguinte
conclusão: "O Tiram foi mutagênico no teste de Ames, mas não em céluías de mamíferos in
vitro. Uma vez que o Tiram não foi mutagênico in vivo, a reunião concluiu que ele não apresenta
um perigo genotóxico para humanos" (IPCS,1992).

1.2. Genotoxicidade in, vitro
. ,

No Quadro 5, estão listàdos os relatórios de ensaios de genotoxicidade in vitro
conduzidos com o Tíram (ingrèdiente ativo ou produto técnico), submétidos à Anvisa, para
- constarem do processo de rèavaliação.
Quatro dos seis estudos in vitro apresentados no Quadro 5 (DEBETS &
ENNINGA, 1986; POTH, 1990; PUTMAN, 1987a; ROLLA, 2004) foram conduzidos de acordo
' com guidelines internacionalmente reconhecidos. Em dois estudos, nãó- foram citados os
gttidelines utilizados (WETERINGS, 1985; MINE et a1.,1993). Os três estudos de mutação
gênica em células bacterianas apresentaram resultados positivos (POTH, 1990; ROLLA, 2004;
MINE et al., 1993). O estudo para avaliação de mutação gênica èm células de mamíferos
apresentou resultado negativo (DEBETS & ENNINGA, 1986). Por sua vez," o estudo de dano
cromossômico em células de mamíferos apresentou resuítado negativo (PUTMAN, w r
o
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fim; o estudo de genotoxicidade em células somáticas, para avaliação de efeitos
mutagênicos, também apresentou resultado negativo (WETERINGS, , 1985).
Em relação aos estudos- de mutação gênica em células bacterianas, a Fiocruz, em
sua Nota Técnica de . reavaliação do ingrediente ativo Tirám, cita ainda dois estudos com
resultados positivos (ANDRÉS et a1.,1999; CREBELLI et al., 1992). O estudo conduzido por
Crebelli et al. .(1992) foi reâlizado com amostras de .produto técnico a 99,7% de purcza é
apresentou resultados positivos para as cepas TA1535, TA100, WP2 uvrA e TA1950. Já o
estudo conduzido por Andrés et al. (1999) foi realizado com amostras de produto técnico a 98%.
No entanto, nesse estudo foram utilizadas apenas as cepas TA98 e TA100. Além disso, não são
_

apresentados no artigo científico os dados sobre o número de revertentes, limitando os autores a
dizer que o número de revertentes foi de aproximadamente o dobro até a dose de 1 mg/mL.
Assim, a força de evidência, do estudo é baixa. Contudo, considerando os estudos de mutação
gênica em células bacterianas listados rio Quadro 5(POTH, 1990; ROLLA; 2004; MINE et al.,
1993) e aquele conduzido por Crebelli et al. (1992),-não há dúvidas de que o ingrediente àtivo
Tiram indúz mutação gênica pontúal em células bacterianas. Óutros estudos também corroboraìn
esse resultado positivo em procariontes (ANDREWS et al., 1980; CREBELLI et al., 1985;
DONNER et al., 1983; MORIYA et al., 1983; ZDZIENICKA, et al., 1979).
Em relação ao potencial de .mutaçãò gênica em células de mamíferos, a Fiocruz
cita, além . daquele estudo conduzido por Debets e Enninga (1986), um estudo conduzido por .
Paschin e Bakhitova (1985). Ao analisar esse estudo, verifica-se que a amostra utilizada foi de
um produto com pureza de apenas 80% e contendo outros ingredientes, `de modo que esse ,
produto apresenta características de um produtó formulado. Nele, foi ,analisada a indução direta
de mutação em células V79 de Harimsters chineses, e o autor concluiu que o Tiram pode ser
mutagênico para células de mamíferos in vitro, em doses que fornecem clara evidência de
citoxicidade. Todavia, entende-se que o estudo é inadequado para uma conclusão sobre
mutagenicidade do' Tiram, considerando o báixo teor de ingrediente da amostra testada e que o
resultado positivo ficou demonstrado somente em doses citotóxicas, principalmente nas maiores
doses, em que o percentual de sobrevivência das células foi muito baixo.
Bjorge et al. (1996), crn um estudo comparativo . de dano ao DNA induzido
quimicamente em células testiculares de. ratos e humanos, observaram que o Tiram induziu a
quebra simples de cadeia de DNA. Entretanto, conforme foi obsèrvado por Putman (1987a), o
Tiram não induziu dano cromossômico em células de mamíferos, ou seja, no estudo de maior
peso, que verifica danos em nível cromossômico, o.resultado foi negativo. Isso confirma a

`

•
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informação da -Çomissão de atualização dos limites de exposição ocupacional do Conselho de
Saúde da Holanda, que relata que "dano ao DNA foi demonstrado em culturas de células de
mamíferos, mas resultados conflitantes forarri obtidos para efeitos citogenéticos".
A Fiocruz menciona ainda os resultados do estudo in vitro de genotoxicidade,
para avaliação de efeitos não mutagênicos, conduzido por Perocco et al. (1989). Nesse estudo,
foram utilizados linfócitos do sangue periférico de humanos e amostra de Tiram a 98,64 de
pureza, sendo observado um aurnento significativo de síintese não programada de DNA, não
dose-dependente, na presença de ativação metabólica, assim como um aumento na frequência de
troca de cromátides-irmãs na presença de ativação metabólica. Em sua conclusão, o autor sugere
que o risco genotóxico da exposição ao Tiram em humanos merece avaliação adicional e que
outros estudos devem ser conduzidos para melhor entendimento de sua citoxicidade,
mutagenicidade e potencial carcinogênico. O estudo de Pienkowska e Zielenska (1990) também
mostrou a indução de um aumento na frequência de troca de cromátides-irmãs em linfócitos
humanos, muito embora não houvessé caracterização da amostra em relação à sua composição
quali-quantitativa e sua procedência. Esse efeito em cromátides também foi observàdo por
Mosesso et al. (1994) em células de ovários de Hamster Chinês (CHO) e em células epiteliais de
fígado de Hamster Chinês (CHIEL).

'

1.3. Genotoxicidade in vivo
No Quadro 6 estãò listados os relatórios de ensaios de genotoxicidade in -vivo .
conduzidos com o Tiram (ingrediente ativo ou produto técnico), submetidos à Anvisa, para
constarem do processo de reavaliação.
Três dos quatro estijdós in vivo apresentados no Quadro 6 foram conduzidos de
acordo com giiidelines internacionalmente reconhecidos e apresentaram resultados ne.gativos. A
exceção refere-se ao estudo de Mine et al. (1994), que seguiu o disposto no Manual de Testes
para a Avaliação de Ecotoxicidade de Agentes Químicos do IBAMA e que também apresentou
resultado negativo. Assim, os testes in vivo com propósito de avaliar se a substância teste causa
aberrações estruturais em mitoses das espermatogôneas- de mamífeio (VOLKNÉR, 1990), de
avaliar se a substância teste causa indução de aberrações cromossômicas' estruturais em células
somáticas (PUTMAN, 1987b; MINE et al., 1994) e de detectar mutações somáticas presumíveis
em células fetais após absorção transplacentária da substância teste (VÕLKNER, 1991)

~
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apresenta'ram resulta-dos negativos. Vale.ressaltar
que os estudos 1, 3 e 4 são ensaios in viwi~ ~i
_
mutagénicidade em células somáticas e que o estudó 2 é. um ensaio in vivo de mutagenici
em células germinativas.
Em relação `aos estudos de aberrações cromossômicas estruturais em célúlas
somáticas, a Fiocruz cita ainda os estudos conduzidos por Agrawal et ál. (1997), Paschin é
Bakhitova (1985) e Crebélli et'al. (1992).
Segundo Agrawal et al. (1997), o resultado do estudo foi positivo no teste de
micronúcleo, porém, pondera-se qúe esse estudo não deve ser considerado na avaliação da
mutagenicidade do Tiram, haja vista
, que:
a) o produto testado é um produto formulado com apénas 75% de ingrediente ativo; .

,

b)_ os núrneros de iniczonúcleos observados nos grupos tratados podem estar dentro de
uma faixa espontânea; c) não há dados de controle negativo histórico; e
d) não há úma clara relação dose-resposta.

r

Ao analisar o estudo de Paschin e Bakhitova (1985) verifica-se que -a amostra
utilizada no estudo foi de um produto com pureza de apeuas 80% e contendo outros
ingredientes, . apresentando ássim características de úm produto formulado, como dito
anteriormente. No teste de micronúcleo, foi utilizada apenas uma dose de 100 mg Tiram/kg
(25% da D1,5o i.p.) e três tempos de amostragein: Assim; o resultado apresentado é em função de
três tempos, de amòstragem e não em, função de diferentes doses. O resultado foi positivo, mas,
conforme áfirmado anteriormente, esse estudo de Paschin e BakhitoYa (1985) é considerado
.
,

.

inadequado para uma conclusão sobre o potencial do Tiram para causar danos cromossômicos in

vivo.

.
Já no estudo de Crebelli et al. (1992) o resultado foi positivo em machos e o

estudo pode ser considerado aceitável.
Posto isso, verifica-se que dos estudos mencionados acima que . podem ser
considerados para avaliação do potencial de caus.ar danos ,cr6mossômicos estruturais em células
somáticas, dois apresentaram resultádos negativos (PUTMAN,1987b; MINE et al:, 1994) e um
aprésentou resultado positivo em machos (CREBELLI et ál., 1992).
~
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Tanto o JMPR (IPCS,1992) quanto a. Fiocruz listam o estudo conduzido por
Prasad et al. (1987). Nesse estudo in vivo os autores tiveram o objetivo de testar o Tiram para
seus efeitos nas células germinativas de camundongos, pela análise dos espematócitos derivados
de espermatogônias e pelo ensaio da morfologia dos espermatozoides. Em todas as doses, houve
aumento na frequência de aberrações cromossômicas nos espermatócitos. Além disso, a
frequência de espermatozoides apormais foi aumentada significativamente em todos os grupos.
Os autores concluíram que o Tiram deve ser avaliado em maior detalhe para elucidar o
mecanismo de sua genotoxicidade e seu modo de ação em mamíferos. Todavia, restou
prejudicada nesse estudo a çaracterização da ámostra, ou seja, não foi aprésentado seu grau de
pureza, nem mesmo se se tratava de produto técnico ou formulado. Também não foi citada a
procedência do produto testado. Considerando isso, entende-se que a força da evidência dos
resultados desse estudo é baixa. Nesse estudo, fói citado outro ensaio conduzido por Zdzienicka
et al. (1982). Neste, os autores usaram amostras de Tiram a98% e verificaram um aumento
significativo em espermatozoides com anormalidades, cinco semanas após. o tratamento. Os
autores concluírám que os resultados positivos indicam que o Tiram afeta o desenvolvimento do
éspermatozoide e sugerem um potencial mutagênico deste ingrediente ativo in vivo, mas
também afirmam que essa observação não precisa ser. necessariamente interpretada' como iim
resultado de indução de mutações.
A Fiocruz cita ainda um estudo conduzido por Hemavathi e Rahiman (1993), em
que foram avaliadas -anormalidades na morfologia da acrossoma, cauda .e cabeça de
\

espermatozoides de camundongos machos albinos suíços. Foram encontradas diversas
anormalidades e os autores apresentaram as seguintes discussões:
a) a frequência de espermatozoides anormais é alta e significativa, indicando a
'

acessibilidade dos compostos ou seus-metabólitos aos testículos;
b) as anormalidades observadas nos espermatozoides podem ser devidas às alterações
nos próprios genes que são responsáveis pela espermatogênese ou devido às alterações na
diferenciação durante a expressão gênica envolvendo estágios pós-transcricional e
posteriormente na tradução da mensagem genética;
c) os resultados sugerem que os compostos testados, entre eles o Tiram, podem ser
perigosos para os seres humanos. Porém, até que o mecanismo de indução de espermatozoides
cóm cabeças anormais seja completamente entendido, esses resultados devem ser interpretados
/ ►" "

~
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com cautela. Além disso, vale ressaltar que, no artigó científico qúe relata o estudo,
nenhuma caracterização da amostra testada, nem mesmo se é um produto técnico ou
formulado. Por conseguinte, a força da evidência desse estudo também é limitada.

1.4. Posições de Consultores
Com base nos resultados dos estudos 1, 2, 3 e 4(Quadro 5) e 1, 2 e 3(Quadro 6),
Cardona (2008a), autor do Position Paper sobre o potencial mutagênico do Tiram, preparado
pela Thiram Task Force (TTF) e que consta do processo de reavaliação, conclui que o Tiram,
dentro das condições dos diferentés testes, não mostrou produzir mutações gênicas in vitro nem
demoristrou propriedades clastogênicas ou induziu a síntese não prográmada de DNA em células
de. mamíferos. Esses achados foram suportados pelos resultados dos estudos in vivo, que
mostraram que o Tiram não produziu micronúcleos (mutações cromossômicas) em células
provenientes de medula óssea de camundongos, nerim demonstrou propriedades clastogênicas em
células germinativas de camundongos (espermatogônia) ou mutações gênicas em camundongos
~(mouse spot test). O único achado positivo foi no teste de Ames; que foi limitado a duas dé cinco
linhagens, caracterizado por substituições geneticamente sensíveis de pares de bases. Segundo o
autór, em razão da bateria negativa de ensaios in vitro e in vivo utilizando eucáriontes, o
resultado positivo no teste de Ames é pro'vavelmente específicó para procariontes e de nenhuma
conseqúência para mamíferos. Ele também ressalta que, além'da falta de um efeito em células
somáticas de mamíferos, o Tiram foi testado em camundongos e não provócou efeitos adversos
nas células gérminativas. Além dissó, o autor nota que algumas publicações da literatura
cien'tífica indicam um potencial do Tiram para induzir mutações em células eucariotas, porém,
várias deficiências podem ser identificadas'nòs estudos, o que limita severamente sua validade e
utilidade. São apontadas as seguintes deficiências: os protocolos usados nesses estudos diferem
dos guidelines atualmente recomendados e os métodos utilizados não são confiáveis; os estudos
foram usualmente condiizidos em doses citotóxicas e/ou com substância teste que não foi
caracterizada em relação à pureza e ao perfil de impurezas; os controles positivos não foram
sempre incluídos . e, onde necessário, os resultados não foram confirmados num segundo
experimento.
Em relação aos estudos conduzidos por Mine et a1. (1993) e Rolla (2004),
Heririques (2005),

autor do documento _"Avaliação dos Conhecimentos Atuais sobre a
G~
•

,

.
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Genotoxicidade do Mayram Técnico", que consta do processo, faz as seguintes arguiço".es: a) -os.
estudos realizados mostraram que o Tiram Técnico não foi mutagênico trente às linhagens de :
Salmorcella typhimúrium TA97a e TA98, as quais detectam mutações do tipo frameshift, e na'
TA102; que detecta mutações induzidas por, agentes oxidantes. Entretantó, este produto foi
cápaz de induzir fracamente (em torno de 2 vezes) mutações- de pares de base, na presença e na
ausência de métabolização, nas linhagens TA100 e TA1535; é b) a Salmonella TA1535 não
contém o plasmídeo pKM101, responsável pela maior sensibilidade para a resposta mutagênica
da;linhagem TA100, démonstrando o fraco poder mutagênico do Tiram.

'

Quadro 5— Ensaios irz vitro rèaíizados para avaliação da genotoxicidade do Tiram, que constam do
pro'cesso tle reavaliação.
No

1

*

Tipo do
teste/desfecho
Ensaio para
avaliar a
atividade
mutagênicain
vitro

~

Ensaio para
avaliar o
potencial de
indu ao de
2*
ç
mutações
gênicas in vitro
/ mutação
reversa
Ensaio para
avaliar o
potencial de .
3*' indução de
aberráções

cromossômicas

Microrganismo/
linhagem
celular
Células V79 de
Hamster Chinês

,

S. ty phimnrinm
TA1535,
`
TA1537,
TA1538, TA98 e'
TA100

Protocolo
OECD
476
(1984).

OECD
471

Síntese não
programada de'.
DNA

1986

Pureza

Doses/concentrações

Resultaìlo

Referência

1— 10 µg/L (-S9)
10 — 56 µg/L (+S9)

Negativo

DEBETS &
ENNINGA
(
)

99 7%
'

1,0 —1000 µg/placa
(+S9) — todas as
cépas
1,0 =100
laca
µ~p
(
$9) — menos para a
TA 98
1,0 =1000 µg/placa
-S9 — para a TA 98

Positi.vo
(TA 1535
e TA 100)

" 99,82%

0,003 - 0,023 µg/mL
, (-S9)
0,2— 1,5 µg/mL
(+S9)

Negativo •

100%

0,03 — 10 µg/mL

100%

,

1990

.

1
US-ÉPACélulas de
FIFRA
ovário de
Sec.
Hamster Chinês '
158.135,
(CHO)
84 2

in vitro

4*~

Auo
do
estudo

1987

1986

POTH (1990)

PUTMAN
(1987a)

•

Cultura primária
de hepatócitos
de ratos,machos

.

_

1985

Ensáio para
avaliar o
"potencial de
S. typhimurinm
OECD
indução de
TA97a TA98,
5
'
471
2004
99,39%
mutações
TA100; TA102 e
(1997)
gênicas in vitro
TA1535
/ mutação
reversa
Ensaio para
avaliar o
potencial de
S. typhimurium
indu o.de
6
~
TA97a, TA98,
1993
99%
mutações
TA100 e TA102
gênicas in vitro
/ mutação
reversa
*Os estudos 1, 2, 3 e 4 foram considerados pela Fiocruz. . 1141ji~

Negativo

~TERINGS
(1985)

Positivo

ROLLA
(
)
2004

Positivo ,

MINE et al.
(1993)

6,25; 12,50; 25; 50;
75; 100 e 150

µg/placa

25; 45; 80; 150 e 270
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Quadro 6 — Ensaios liz vivo realizados para avaliação dá genotoxicidade do Tiram, que constam do proc
de reavaliação.
N"

Tipo do
teste/desfecho
Ensaio
aval*iar
potencial

Animal/
linhagem
celular

Protocolo

Anó do
estudo

Pureza

Doses/
concentrações

Resultaàx)

0,

0X
Referênciú~Z-

para
o
de

indução
de
OECD 484
98,7%
75 e 750
VOLKNER
Negativo
mutações
em
Camundongos
(1986)
1991
93 8%
mg/kg p-c(1991)
Í
células
somáticas
iii
vivo
(Mouse
Soot Test)
para
Ensaio
avaliar
o
potencial
de
ilOdução
de
VOLKNER
75, 250 e 750
Camundoá90s
OECD 483
Negativo.
1990
99,7%
2*
~berrações
mg/kg p.c.
(lggó)
espermatogônia
(1986)
cromossômicas
in
-vivo.
em
células
germinativas
para
. Ensaio
avaliar
o
Eritrâcitos
pbtencial
de
policromáticos
.
US-EPAdano
PUTMAN
38,189 e 377
provenientes de
Negativo
FIFRA, Sec.
1987
99,8%
cromóssômico
(1987b)
g/kg p.c."
medula óssea de
li?
158.135, 8.4-2
vivo
em
cartiundongos CD-1
camúndongos,
(machos e fêmeas)
(indução
, de
micronúcleos)
Ensaio
para
avaliar
o
potencial
Eritrócitos
de
15,89; 31,77 e
dano
policromáticos
MINE'et al
Negativo
63,54 mg/kg
4
cromossômico
provenientes de
1994
99%,
(1994)
p.c.
in
vivo
em
medula õssea de
camundongos
camundongos
(indução
de
inicronúclecis)
0 estudo 1 aparece na lista.do IPCS-, mas não foi listado pela Fiocruz. Os estudos 2 e 3 fora.m consíderados pela
Fiocruz.
1

uiscussao e conciusao

Aprec iando os dados acima expostos e cbnsiderando que a avaliação -do peso da
evidência significa analisar em conjunto todas 'as i'nformações disponíveis'e que este é
influenciado por fatores como a qualidade dos esíudós, a consistência dos resultados, o nível da
significância estatística paraas diferenças entre os grupos e a p'resença ou a ausencia de viéses e
fatores de confundimento, pode-se inferir que:
a) há evidência suficiente de que. o Tiram induz mutação gênica em células bacterianas;,

Sf
I
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b) o Tiram parece não induzir mútação gênica em células de mamíferos in vitro,
'

considerando o maior grau de convicção nos resultados do estudo que produziu o
desfecho negativo;
c) o Tiram não induziu dano cromossômico em células de mamíferos in vitro;
.

•

,

d) são conflitantes os resultados dos estudos de genotoxicidade em células somáticas, para
avaliação de efeitos não mutagênicos,,utilizando distintas linhagens celulares;
e) o Tiram não demonstróu induzir mutações gênicas in vivo no teste para detecção de
mutações somáticas presumíveis em células fetais;
f) são conflitantes os resultados dos estudos de dano cromossômico in vivo em células
somáticas, com dois estudos com resultados negativos e um estudo com resultado
positivo, não levando em conta os estudos considerados inadequados;
g) o Tiram parece afetar o desénvolvimento de espermatozoides, ainda que o grau de
convicção nos resultados dos estudos seja baixo, mas isso não evidencia necessariamente
que esse ingrediente ativo induz mutáções; e
h) o Tiram não causou aberrações estruturais em mitoses das espermatogôneas de
mamífero.
Dessa forma, de acordo com os artigos analisados, os estudos apresentados pela

'

TTF e os estudos presentes nos dossiês de produtos técnicos aportados .na Anvisa, em relação
ao endpoint mutações gênicas, verifica-se resultado positivo in vitro, ainda que somente em
células procariontes, mas negativo in vivo, ainda que somente no Moacse Spot Test, a partir do
qual se presumem mutações somáticas. Assim, para uma maior convicção sobre o potencial do
Tiram em causar mutações gênicas em humanos, poderia ser conduzido o estudo de mutação
gênica em células sornáticas e germinativas, de acordo com o guideline OECD n° 488.
Ouantó ao ëndpoint danos cromossôniicos, verifica-se que in vitro o resultado foi
negativo, mas há resultado positivo in vivo, ainda que outros estudos sejam negativos. Assim,
considerando' que o número de estudos bem conduzidos é pequeno e que há conflito de
resultados, julga-se imprescindível que esse efeito in vivo seja melhor avaliado. Além disso, para
uma compreensão mais precisa • a respeito do mecanismo de indução das possíveis .
anormalidades, novos estudos bem conduzidos sobre a morfologia de espérmatozoides poderiam
ser conduzidos.
Posto isso, a partir dos dados apreciados até aqui, considerando o peso da
evidência, pode-se concluir apenas que o Tiram induz mutação gênica in vitro. portanto, não '

•
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possívél ,afirmar qúe o Tiram se enquadra no disposto no Inciso V, .Art. 31 do
4.074/2002 e na Alínea c, § 60, Art. 31da Lei n° 7.802/1989.

2. Toxicidade Reprodutiva
2.1 Tóxicidade sobre a fisiologia reprodutiva

,

2.1.1 Posições de Agências e Comissões Internacionais

Na avaliação de elegibilidade para a renovação de registro do ingrediente ativo
Tiram, realizada péla EPA, em 2004, foram analisados dois estudos de toxicidade reprodutiva
multigeracionais em- ratos (YORK, 1991; TURCK, 1997); que revelaram -que os efeitos
observados nos ariimais parentais foram limitados ao decréscimo no peso, corporal ou no gánho
de peso (EPA, 2004). A mesmá conclusão de que o Tiram não causou efeitos reprodutivos foi
anteriormente publicada pela EPA da Califórnia após revisão de suas avaliações iniciais,
levando em consideração os mesmos estudos citados acima (CaIEPA, 2003).
O Conselho , de Saúde . da Holanda .(HEALTH COUNCIL OF THE
NETHERLANDS, 2003) considerou, , a partir de estudos de literatura aberta, qúe o Tiram
induziu. infertilidade ein ratos- machos ,que receberam 132 mg/kg p.c:/dia do ingrediente ativo
(pureza não determinada) na dieta, por pelo menos 13 semanas antes de acasalarem com fêmeas
não tratadas. Os animais não foram capazes de fertilizar
as fêmeas e o exame microscópico
~

-

revelou hipoplasia testicular, degeneração tubular e espermátides atípicas no epidídimo.
Entretanto, também constatou que houve uma alta mortalidade dos machos (70%) que
receberam esta dose do. ingrediente ativo. Ò NOAEL desse estudo foi 58 rrig/kg p.c./dia
(SHORT et al., 1976).
Em estudos com camundongos, foram constatadas anormalidades espermáticas
após a administração
~ de Tiram por injeções intraperitoniais ou gavagem (ZDZIENICKA et al.,
1982; PRASAD et - al., 1987). Outro estudo com camundongos qúe 'receberam o ingrediente
ativo pela via intraperitoneal mostrou' que, um mês após o tratamento, houve um aumento
significativo, relacionado à dose, nas anormalidades- espermátiGas obsérvadas, tais comó:
espermatozoides , com acrossoma dobrado para cima ou para baixo ou sem acrossoma . e
anormalidades de cabeça (cabéças duplas,. cabeças amorfas, microcefalia ou macrocefalia)
(HEMAVATHI & RAHIIVIAN, 1993). Por outro lado, camundongos B6C3F1 tratados com
Tiram (pureza 99%), também pela via intraperitoneál, não apresentaram efeitos sobre o peso
corporal, peso dos, testículos, morfologia espermática ou atividade das enzimas testiculares
,
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específicas. Os autores concluíram que,- sob as condições do estudo, o Tiram não cáusou
citòtoxicidade. sobre• a difèrenciação das espermatogônias ou sobre os estágios tardios dosespermatócitos das gônadas de camundongos (TRAINA et al., 1994).
Em dois estudos com ratos que receberam Tiram por gavagem, duranté 90, e 360
dias, respectivamente, houve aumento da'rnortalidade, relacionado à dose, assim como redução
no ganho de peso, alterações espermáticas, do peso testicular e das enzimas testiculares. O
NOAEL foi 5 mg/kg p.c./dia nos dois estudos (MISHRA et al., 1993; 1998). O efeito sobre ó
.sistema reprodutivo feminino também foi avaliado em ratas tratadas com 30 ou 96 • mg/kg
•

•

~

p.c./dia de Tiram, por períodos de 14.dias a 4,5 semanas antes do acasalarnento com ratos não
tratados. O número de implantes e-filhotes foi reduzido no grupo de 30 mg/kg p.c./dia e houve
um atraso na fase de diestro do ciclo estral no grupo de. 96 mg/kg p.c. (SHORT et al., 1976).
Outro estudo conduzido para investigar
o mecanismo
dos efeitos agudos do Tiram ,sobre
o
,
'
,
' controle hormonal da ovulação em ratas concluiu que a substância é capaz de bloquear o pico de
hormônio luteinizante (LH) e subsequentemente inibir a ovulação, se administrado durante um
pèríodo'sensível antes da inibição do pico. De acordo com os autores, é mais provável que o
Tiram iniba a síntese de noradrenalina pela supressão da atividade de dopainina-0-hidroxilase,
causando , também uma diminuição no hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) e
indiretamente uma diminuição na liberação de LH (STOXER et al., 1993). Os mesmos autores
demonstraram atraso na ovulação, sem alteração no número'cle oócitos liberados ou no número
de implantes, após tratamento de fêmeas com Tiram, assim como atraso no desenvolvimento dos
embriões vivos (STOKER et al., 1996). Também déstacaram que os efeitos sobré a reprodução
ocorreram em doses que'causaram toxicidade materna:
A

A partir da anáiise de estudos de literatura a,berta, a IARC considerou que o
- Tiram reduziu a fertilidade de ratos machos e prolongou a fase de diestró do ciclo estral das
fêmeas, conforme. estudo publicado por Short, em 1976, (IARC, 1991), enquánto a avaliação do
JM.PR, em 1992, considerou que o Tiram não foi tóxico reprodutivo para ratos (IPCS, 1992),
tendo em vista os resultados do estudo de toxicidade reprodutiva em duas gerações (YORK,
,

1991).

w~

20

SIA, Trecho 05, Área Especial 57, Bloco D, Subsolo, CEP 71250-050 - Brasília/DF — toxicologia~visa. ov.br.—
Fone: 3462.6508 / FAX: 3462.5726

0

2.1.2 Posições de Consultores
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Um Positión Paper, de 20 de junho dé 2008, sobre a toxicidade reprodutiva e"d
potencial de desregulação endócrina do Tiram foi apresentado pela TTF (PICCIRILLO, 2008).
No documento; o autor relata a análise de três estudos publicados na literatura sobre o potenc,ial
do ingrediente ativo em interromper o pico pré-óvulatório de LH em ratas ovarioectomizadas,
que desencadeia as fases finais do folículo e de maturação de oócitos. Apesar de não
especificado nos artigos, o autor do Position Paper infere que os grupos avaliados em cada
estudo compreendiam apenas 5 a 8 ratas. Estes animais, após tratamento pela via intraperitoneal,
em doses iguais ou maiores do que 50 mg/kg p.c., apresentaram uina supressão no piço de LH,
que resultou em um atraso de 24 horas na ovulaç"áo, sem alterar o número de oócitos liberados
(STOKER et al.; 1993; 2ó01).
Em outro estudo; as fêmeas. tratadás foram acasaladas com machos não tratados e
houve um decréscimo no tamanho das ninhadas e um aumento nas perdas pós-implantação
(STOKER et al.; 1996). Os autores do estudo -sugeriram que o atraso de 24 horas na ovulação
alterou a habilidadé dos oócitos de tornarem-se fertilizados, causando os efeitos sobre o tamanho
da ninhada e as perdas pós-implantação.

_

Baseado nòs resultados desses estudos; .seria espérado que os mesmos efeitos
fossem observados nos estúdos reprodutivos çom exposição contínua, dos ratos, por longos
períodos, à substância 'teste. Entretanto, ao analisar dois estudos reprodutivos multigeracionais,
apresentados na ocasião da .solicitação de registro do Tiram, Piccirillo (2008) relatou que no
primeiro estudo de reprodução em ratos (YORK, 1991), conduzido com 26 machos e 26 fêmeas,
expostos a 0, 30, 60 ou 180 ppm de Tiram, não houve diferenças relacionadas ao tratamento de
machos é fêmeas em relação aos índices de fertilidade, de gestação, intervalo médio entre
cópulas e duração da gestação, em nenhum dos cinco acasalamentos que ocorreram no estudo;
assim como não_ houve diferença no número médio de nascidos vivos ou natimortos nas
gerações FO ou F1, qua.ndo comparados ao controle.
Foi também relatado no Position Paper que não houvè efeitos sobre os pesos
absoluto .e relativo dos testículos ou sobre o exame microscópico dos órgãos reprodutivos de
machos e fêmeas. Além disso, as avaliações espermatogênicas dos machos FO e F1 de todos os
grupos tratados evidenciaram a presença de espermatozoides com morfologia e motili-dade
normais. O NOEL para toxicidade reprodutiva foi 180 ppm, á dose mais alta utilizada no estudo.

~
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No segundo estudo de reprodução em ratos (TURCK, 1997), os animais foram
expostos ao Tiram nas doses de 0, 20, 60 ou 180 ppm, com a produção de dúas ninhadas por
geração. Este estudo confirmou os resultados observàdos no estudo anterior, não sendo
observados efeitos sobre os parâmetros reprodutivos avaliados e o NOEL também foi 180 ppm.
Além destes, um estudo de neurotoxicidade no desenvolvimento em ratos, nas dóses de 0, 20, 45.
ou 90 ppm, não mostrou efeitos sobre o número de ninhadas, tamanho das ninhadas, relação de
filhotes macho-fêmea, viabilidade dos nascidos vivos ou índices de lactação. Também não
houve diferenças na média de dias para a separação prepucial ou abertura vaginal entre os
animais tratados e os controles (FULCHER, 2005).
O autor do Position Paper considera que o.s estudos submetidos na ocasião do
registro do Tiram foram bem conduzidos e clararnente demonstraram que o ingrediente não
afetou o desempenho reprodutivo dos ratos. Além disso, menciona que o efeito sobre o pico de
LH, visto nos estudos de Stoker e colaboradores (1993; 1996; 2001), não parecè ser relevante
sob condições normais de expósição e em populações máiores de ratos, assim como os .
resultados dos estudos reprodutivos apresentados claramente demonstraram que a homeostase
androgênica e estrogênica foi mantida nas populações avaliadas.

i

Também foi apresentado um documento, datado de março de 2014, com uma ,
revisão crítica dos éstudos sobre reprodução e desenvolvimento, desenvolvidós pelas empresas e
apresentados nós dossiês de registro dos produtos técnicos de Tiram. Nesta análise, Lemonica
(2014) relata que no estudo realizado em duas gerações sucessivas em ratos (YORK, 1991) não
houve alterações nos parâmetros de fertilidade, índices de acasalamento, produção de
espermatozóides em machos e ciclicidade e ovulação em fêmeas de nenhum dos grupos
expostos para a produção de todas as gerações filiais, de forma que o NOEL para reprodução foi
a maior dose testada, 180 ppm. O NOEL para a toxicidade sistêmica, segundo a autora da
revisão, seria 30 ppm, pois foi a única dose em que todas as gerações não apresentaram .
' diminuição do consumo de ração e redução no ganho de peso em relação aos controles. Já no
estudo de Túrck (1997), nas doses de 0, 20, 60 ou 180 ppm, foi proposto um NOEL sistêmico de
~ 20 ppm, correspondente a 1,44,7 mg/kg p.c./dia para machos e 1,6-1,8 mg/kg p.c./dia para
fêmeas, tendo em vista a redução significativa no peso corporal e na ingestão dé ração nos
animais adultos de ambas as gerações expostas à dose de 180 ppm e no peso corporal da
segunda geração exposta à dose intermediária, ou seja, 60. ppm. Quanto à' reprodução, o
tratamento não exerceu efeito sobre os índices de fertilidade, acasalamento, número e sobrevida
dos filhotes e índice de filhotes macho-fêmea, que foram semelhantes ao grupo controle. A esar
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disto, a autora da revisão destacou que houve a perda de uma ninhada com 13 filhotes, cau3á~

~

diminuiÇão na viabilidade dos filhotes F2b do grupo de 20 ppm. Esse efeito não, foi considera
como rélacionado , ao tratamento e.o índice de v.iabilidade do grupo após o 40 dia pós-natal foi
semelhante ao dos demais grupos, incluindo o controle. Além disso, houve. diminuição da
fertilidade em todos os grupos da geração .F1 para produzir 172b, mas isso não foi considerado
efeito do tratamentó, pois também ocorreu no grupo controle e não alterou outros parâmetros de
,

fertilidáde ou a espermatogênese dos machos que inão produziram ninhadas. A solução
encontrada para suprir o número dé, ninhadas insuficientes foi um terceiro acasalamento de F0,
produzindo ninhadas F1c. O NOEL para efeitos reprodutivós foi 180 ppm, correspondente a
12,2-14,9 mg/kg p.c./dia para os machos e 14-16,4 mg/kg p..c./dia para as fêmèas, uma vez que
foi considerádo que não houve efeitos sobre os parâmetros reprodutivos em nenhuma dás doses
testadas.

_

/

I

No estudo de 'neurotoxicidade no desenvolv'imento em. ratos, no qual os animais
foram expostos a 0, 20, 45 e 90 ppm de Tiram, com puréza de 99,6%, os autores concluíram que
,

~

- o NOAEL para os efeitos maternos foi - 45 ppm (3,8-9,2 'mg/kg p.c./dia), tendo em vista

alterações sobre a ingesta e o peso corporal na dose de 90 ppm. Não houve alteração dos
parâmetros reprodutivos, como o número de implantações e o número e sobrevida dos filhotes,
que também foiam avaliados nesse estudo. Assim, de acordo com os èstudos analisados, a
autora da revisão concluiu que o Tiram não apresentou interferência na reprodução de machos e
fêmeas de ratos.

.

2.2 Toxicidade no desenvolvimento
,

2.2.1 Posições de Agências e Comissões Internacionais
A EPA, em sua análise pará a renovação de registro do ingrediente ativo, relatou

que não - houve aumento da suscetibilidade dos filhotes após exposição uterina e perinatal ao
ingrediente ativo Tiram, em dois estudos de toxicidade reprodutiva.de duas gerações. Assim
como na geração parental, os efeitos observados limitaràm-se ao decréscimo no peso corporal e
no ganho de peso dos ánimais (YORK, -1991; TURCK; 1997). Entretanto, tatnbéin cita em seu
relatório que o Tiram causou vários efeitos no desenvolvimento, com malformações fetais
severas, corno: defeitos. do sistema nervoso central (SNC), protrusão da língua é fenda palatina,
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após a- exposição uterina à substância, em doses que não causararn toxicidade materna (EPA,
2004).

A EPA solicitou a apresentação de um estudo de neuròtoxicidade no
desenvolvimento, com base no peso da evidência dos ãchados sobre o SNC, citados acima, no
estudo de toxicidade no desenvolvimento em ratos realizado por Giurgea, em 19781, embora
esse estudo tenha sido considerado inapropriado, após revisão pela Agência (QUANG, 1987), e
dos efeitos neurotóxicos observados nos estudos de neurotoxicidade aguda e subcrônica (EPA,
2004). O estudo . foi apresentado (FULCHER, 2005), não sendo cónstatada toxicidade no
desenvolvimento.
A mesma conclusão foi publicada pela EPA da Califórnia, que relatou um
possível efeito teratogênico do Tiram (CaIEPA, 2003), a partir dos estudos apresentados para o
registro do ingrediente ativo. O relatório descreve que os ratos apresentaram aumento da
incidência da 13a costela reduzida, fetos menores e aumento de ossificação esquelética
,incompleta (TESH et al., 1988a), mas que não houve evidências de teratogenicidade no estudo
realizado em coe)hos (YORK, 1992).
-

A Comunidade Europeia, após avaliação, relatou um atraso no desenvolvimento
em ratos; com diminuição significativa do peso corporal médio dos filhotes em doses tóxicas
maternas. A apresentação de estudos adicionais foi considerada desnecessária (EUROPEAN
COMMISSION, 2003).
Assim como no caso dos efeitos reprodutivos, o Conselho de Saúde da Holanda
também considerou vários artigos científicos de literatura aberta para avaliação dos efeitos do
Tiram no desenvolvimento (HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS, 2003). Em um
dos estudos com ratos, camundongos e coelhos, o Tiram (pureza não determinada) causou a
mortalidade de 67% dos animais na mais alta dose testada, redução no consumo de alimentos e
no ganho de peso durante a gestação e diminuição no tamanho das ninhadas. As anomalias fetais
observadas incluíram crânio abobadado, hidrocefalia, esternébra não ossificada e ossificação

supraoccipital incompleta. Entretanto, os achados foram considerados um resultado da
toxicidade materna (SHORT et al., 1976).

~

Camundongos NMRI que receberam a substância teste (pureza não determinada),
por gavagem, dos dias 6 a 17 de gestação, apresentaram um decréscimo no número de fetos
'vivos ao nascimento e um aumento na frequência de reabsorções precoces e tardias no grupo de
alta dose. Também houve aumento na frequência de malformações fetais, com dose

1

Referéncia citada no relatório da EPA (QUANG, 1987).

v

'
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dependência, caracterizadas por costelas onduladas, fenda palatina, ossos distorcidci~.
micrognatia. Um atraso no desenvolvimento fetal foi observadó no grupo de alta dose. Em~'t~,~cd
experimento paralelo para determinar a fase mais suscetível do desenvolvimento embrionário ao
Tiram, duas cepas de camundongos foram tratadas com a substância durante dias específicos da
gestação, Os camundongos NMRI foram -mais suscetíveis à indução de fenda palatina e os
camundongos SW foram mais suscetíveis à indução de costelas onduladas, sendo o final do
desenvolvimento embrionário e início do desenvolvimento fetal a fase mais suscetível (ROLL,
1971). No estudo de Short et al., 1976, as anomalias observadas no grupo de alta dose incluírám
hidronefrosé, crânio colapsadó; parede atrial espessa, esternébra mal alinhada e presença de
material fibroso entre a lente"e a retina. Não houve tratamento estatístico dos dados e os autores
não consideraram as altérações como um efeito teratogênico do Tiram.
Também foram considerados os estudos apresentados para o registro do
ingrediente ativo. Em um estudo erri ratos, Tesh et al., 1988a, observaram imaturidade fetal e um
aumento na incidência da 13a costela reduzida, efeitos também considerados pelos autores como
relacionados à toxicidade materna. Nos estudos realizados com coelhos, os parâmetros
reprodutivos, tais como o número de locais de implantação, número de reabsorções, número e
distribuição de fetos vivos e natimortos não foram afetados pelo tratamento, assim como não
foram observados efeitos no desenvólvimento após tratamento com Tiram (TESH et al., 1988b;
YORK, 1992).
Em resumo, o Conselho de Saúde da Holanda considerou que os efeitos sobre a
reprodução e o desenvolvimento ocorreram em doses que causaram toxicidade materna.

'

A IARC (IÁRC, 1991) considerou que o tiram causou embrioletalidade e
embriotoxicidade em ratos e hamsters e malformações em camundongos e hamsters, levando em
consideração os artigos publicados ein literatura aberta, publicados por Robens (1969), Róll
(1971), Matthiaschk (1973) e Short et al. (1976).

'

Em 1992, a avaliação do JMPR considerou que o Tiram não foi teratogênico para
ratos e coelhos (IPCS, 1992), conforme resultados dos _ estudos do dossiê toxicológico do
ingrediente ativo (TESH et al., 1988a, 1988b; YORK, 1992).

~
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2.2.2 Posições de Consultores
Um Position Paper, de 19 de junho de 2008, sobre o potencial teratogênico do Tiram foi apresentado pela TTF (CARDONA, 2008b). O documento aponta qúe estudos de
litératura científica aberta propõem que o Tiram é émbriotóxico e tóxico no•desenvolvimento de
camundongos e hamsters. Muitos destes estudos são mais antigos que os estúdos apresentados
pelas empresas detentoras do registro da substância teste e não foram réalizados sob Boas
Práticas de Laboratório (BPL) ou de acordo com guidelines infernacionálmente,aceitos. Além da
utilização de outras espécies que não as preferenciais para a realização dos estudos de
teratogenicidade, digam-se ratos (roedores) e coelhos (não-roedores), a pureza da substância
teste não foi reportada em vários estudos. Adicionalmente, os efeitos adversos relatados
ocorreram em doses excessivamente altas, que também provocaram toxicidade materna. Ao
comparar as doses utilizadas nos estudos de literatura, > 125 mg/kg p.c./dia em hamsters e> 179
mg/kg p.c./dia em camundongos, não seria inesperado que uma toxicidade materna significativa
fosse vista, de forma que não é possível atribuir se os efeitos observados estão diretarnente
relaciorlados a uma propriedade intrínseca do Tiram. O Pòsition Paper aponta que os estudos
apresentados pela TTF para investigar o potencial teratogênico do Tiram ém ratos e coelhos
foram conduzidos de acordo com protocolos internacionalmentc aceitos e sob as diretrìzes de
BPL. As amostras utilizadas foram caracterizadas e apresentaram púreza acima de 98%. Os
níveis de dosagem foram selecionados em estudos preliminares para escolha das doses: 0; 7,5;
15 e 30 mg/kg p.c./dia para ratos, e 0; 1; 2,5 e 5 mg/kg p.c./dia para coelhos. Em ambos os
estudos, o tratamento não afètou o número de implantações, de reabsorções e de filhotes vivos,
nem as perdas pré ou pós-implantação. No estudo em ratos, a dose mais alta reduziu o peso
médio fetal, em associação com uma alta incidência de fetos pequenos e um leve atraso no
de~senvolvimento. Nas duas maiores doses, houve aumento na ificidência da 13a costela
rudimentar reduzida, em relação ao controle, mas este aumento, além de ter sido maior na.dose
média, é considerado uma variação comum que geralmenfe está associada com o retardo no
crescimento, resultante da toxicidáde materna. O NOAEL de toxicidade materna foi < 7,5 mg/kg
p.c./dia, com basc na redução do ganho de peso das mães em todos os níveis de dose. O NOAEL
de toxicidade fetal foi 15 mg/kg p.c./dia, tendo em vista a redução do peso fetal médio e a alta
incidência de fetos pequenos na dose mais alta. O NOAEL para toxicidade no desenvolvimento
foi 7,5 mg/kg p.c./dia, devido à incidência de fetos com a 13' costela reduzida nas duas maiores
doses. O Tiram não foi considerado teratogênico neste estudo.

~

(~
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No estudo em coelhos, o NOAEL para toxicidade materná foi 2,5 mg/k
tendo em vista reduções significativas no peso corporal materno na dose mais alta
Nn AM çbrn tnv;t-;rinrlp fPf-Al -

nrn n tmije-;rinAP tin Aí-c~mIxAmpintn fn; > Ç ir-nor/k-

baseado na ausência de, toxicidade fetal. em todos os níveis de dose. Em um segundo estudo em
coelhos, com as d.oses de 0, 1, 5 e 10 mg/kg p.c./dia, não houve toxicidade materna, ao contrário
do, primeiro estudo. Além disso, também não houve toxicidade fetal, de forma que este estudo
suporta os resultados do primeiro e mostra que o Tiram, não é tóxico no desenvolvimento em
coelhos.
Na revisão crítica dos estudos sobre reprodução e degenvolvimento, Lemonica
(2014) afirma que o estudo. de teratogenicidade em ratos, conduzido. por Tesh (1988a), apesar de
antigo, foi conduzido de acordo com os protocol.os adequados e a metodologia vigente à época,
com resultados bem apresentados. As doses foram escolhidas em um estudo preliminar (TESH,

1986) que propôs a não utilização de doses maiores do que 40 mg/kg p.c./dia, de fórma que as
1
doses aplica'das foram 0; 7,5; 15 e 30 mg/kg p.c./dia. Os autores do estu.do não própuseram um

NOAjEL para toxicidade materna, em função de uma redução marginal, mas estatisticamente
significativa, no peso corporal das mães. Entretanto, os mesinos autores consideraram, o efeito
sem significância biológica e a autora da revisão considera que o NOA-EL foi 7,5 mg/kg p.c./dia.
Também. expressa que a discussão dos resultados encontrados foi feita com base na incidência
de alterações observ adas sobre os fetos, quando á unidade experimenial analisada deyeria ser a'
ninhada. Essa incidência foi apresentada no documento, após análise dos da,dos brutos do estudo
i
pela autora da revisão' què, concluiu que as duas maiores doses administr-adas resultaram' em
toxicidade materna, caracterizada pela redução do peso corporal e do ganho de peso durante o
período de tratamento, justificando a incidência de anomalias, baixo peso ao nascer e fetos
pequenos nas ninhadas. Em relação a este. último efeito, com exceção da dose mais alta, a
incidência apresentou-se dentro dos limites de controle histórico do laboratório (0-16,9%). Nas
doses mais altas tambéni fo i observado aumento na Incidência de 13a costela reduzida.
Entretanto, às alterações fetais observadas foram consideradas como efeito decorrente das
alterações maternas e classificadas como variações ou retardo de desenvolvimentó, concluindo
que o Tiram não causou malformações mesmo em doses tóxicas às mães(LEMONICA, 2014).
Em relação aos estudo.s de teratogenicidade em ceielhos (TESH, 1998b; YORK,.

1992 não foram determinadas doses precisas como NOEL, pois na maior ~dose do primeiro
estudo, 5 mg/kg p.c./dia, as maes apresentaram uma leve redução no ganho de peso, e no
segundo estudo, as, mães qiie receberam a dose de 10 mg/kg p.c./dia não apresentaram efeitos.
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Quanto aos efeitos fetais, no primeiro estudo houve aumento na incid.ência de fetos pequenos
nas mães que receberam a menor e a maior dose, ou , sej a, sem dose-.dependência, assim como
sém significância estatística e sem incidir no peso médio dos filhotes; houve aumento na
incidência de fetos com dentes incisivos apènas erupcionados, em 5 ninhadas do grupo de
5 mg/kg p.c./dia, e ern uma ninhada do grupo controle. O efeito estava dentro dos limites do ,
controle histórico do labora~ório, não foi associado com, a diminuição de peso fetal e,
consequentemente; não. foi considerado como efeito do tratamento. No segundo estúdo, os fetos
não apresentaram alterações ém nenhuma das doses testadas, de forma que o NOAEL para
efeitos fetais foi > 10 mg/kg p.c./dia, o mesmo NOAEL da toxicidade materna. A conclusão da
autora da revisão foi de que a exposição ao Tiram não resultou em efeito teratogênico para as
espécies testadas (LEMONICA, 2014). _

2.3 Discussão e Conclusão ,
`Em função da complexidade dos estudos de toxicidadé reprodutiva e de
toxicidade no desenvolvimento , a serem analisados e o tempo exíguo determinado pára a
conclusão da reavaliação, foi dada prioridade de análise aos principais estudos presentes no
processo de reavaliação e na literatura aberta qué foram citados na Nota Técnica da Fiocruz óu
citados por outras agências e instituições internacionais em suas aváliações ,por mostrarem
indícios de toxicidade reprodutiva. Entretanto, cábe ressaltar que, devido ao pouco tempo
concedido judicialmente, não foi possível analisar todos ós estudos disponíveis.
Em relação às conclusões de outras - agências ou instituições internacionais,
convém destacar que as análises realizadas pela Holanda e pela IARC levaram em consideração
vários estudos publicados na literatura aberta. A maioria destes estudos foi refutada pela TTF,
com base na ausência de vários parâmetros, como caracterização da amostra, boas práticas de
laboratório e outros.
Em sua revisão, Lemonica (2014) expressa que os vários estudos de reprodução
analisados traduziram com fidedignidade que o Tiram, mesmo em doses tóxicas, não. alterou os
parâmetros reprodutiv.os de machos e fêmeas expostos e que as análises histopatológicas
realizadas não demonstraram alterações na produção de gametas ou em órgãos reprodutivos, -.
concluindo que a exposição ao ingrediente ativo não comprometeu a reprodução dos animais e
não resultou em efeito teratogênico para as espécies testadas.
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Com base nos documentos analisados duranté a presente análise, pode-se c pg ir ~
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que existem diferentes interpretações dos mesmos estudos. Enquanto. algumas agências e~q CO
instituições oonsideram qué o Tiram afeta a reprodução e causa efeitos . teratogênicos, outrós consíderam os efeitos decorrentes da toxicidade materna è não classificam o ingrediente ativo
como tóxico reprodutivo ou tóxico no desenvolvimento. A maioria dos estudos são antigos e
vários estudos de literatura aberta são questionáveis; o que resulta em um peso da evidênçia
baixo para chegar a uma conclusão.
Dos dois estudos de toxicidade reprodutiva apresentados à Anvisa, ãpenas. o
estudo de York (1991) foi analisádo, podendo-se concluir que o Tiram não foi tóxico
reprodiitivo aos .ratos. O outro estudo (TURCK, 1997) não foi revisado detalhadamente, mas de
acordo _com o Position Paper (CARDONA, . 2008b) e a revisão _(LEMONICA; 2014)
apresentados pela TTF; assim como . as conclusões dos relatórios de váriàs agências
'

internacionais, os resultados confirmam as conclusões dó primeiro estudo.

Os estudos de toxicidade no desenvolvimènto também não foram analisadós em
sua totalidade, mas pode-se constatar que o estudo de.teratogenicidade em ratos (TESH, 1988a)
foi um estudo bèm conduzido, apresentando. resultado negativo.
~Em relação aos estudos de literatura aberta, foi' analisado o estudo de_`Short et al.
(1976); considerado pelo Conselho de Saúde da Holandá e pela IARC pára classificar o,
ingrediente ativo como teratogênico. Nesse estudo, os áutores verificararri que o Tiram reduziu a
capacidade dos ratos rríachos em émprenhar as fêmeas e produziu .ciclós éstrais anormais nas
ratas. No entanto, esses parâmetros reprodutivos forarri afetados sornente nas doses mais altas,
sendo verificados sinais dé toxicidade nos animais adultos, , tais como mortalidade,
comprometirnento do crescimento e redução do consumo de alimentos.

-_

Esses mesmos autores também relataram que o Tiram aumentou a incidência de
anormalidades fètais em ratos, tais como crânio abobadado, hidrocefalia leve ou acentuada,
estérnebra não ossificada e supraoccipital incompletamente ossificada. Porém, .as doses de
Tiram que causaram toxicidade évidente foram aquelas que produziram anormalidades nos
fétos. Cabe aind'a ressaltar qué os resultados relatados foram expressos pela razão "fetos
afetados/fetos inspecionados", não sendo possível analisar o número de~ ninhadas afetadas erri
relação ao número de ninhadas inspécionadas e, por conseguinte, prejudicando um exame mais
apropriado da relevância da incidência das anormalidades. Posto isso, não se pode concluir que
nesse estudo de Short et al. (1976)_ ficou demonstrado que o Tirám causa efeitos sobre a
fisiologia reprodutiva`ou no desenvolvimento embriofetal.

X
,
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De acordo com Robens (1969), outro estudo considérado pela IARC, o Tiram
demonstrou ser teratogênico em hanlsters. Todavia, os resultados desse estudo 'não são
confiáveis, haja vista que nele os resultados tarribém foram expressos pelo percentual de fetos
com malformações; não sendo possíveí analisar o númeró de ninhadas afe•tadas .em relação ao
~

número de ninhadas inspecionádas. Vale ressaltar que a unidade experimental nesse tipo de
.
estudo deve ser a ninhada. Além disso, não é possível avaliar a toxicidade materna, pelos dados
disponíveis no artigo.

~

Dessa maneira, considerando os . estudos anali$ados em função do tempo
determinado, não é' possível concluir que o Tiram é tóxico reprodutivo para ratos e tóxico no
desenvolvimento de ratos, coelhos, camundongos ou hamsters, não se enquadrando nas
,

•

•

'

carácterísticas proibitivas dè registro expressas no Artigo 31 do Decreto n° 4.074/2002
(BRASIL, 2002) e no item 1.3 dá Portaria n° 03/1992 (BRASIL, 1992).

3. Efeitos endócrinos
3.1 Posições
de Agências e Comissões Internacionais
!

\

Conforme a European Chemiçals Agency; os éstudos que poderiam sinalizar
problemas relácionados ao sistema endócrino , não demonstraram alterações endócrinas ou
reprodutivas, exceto diminuição dos pesos abs61uto é relativo do ovário direito em um estudo de
carcinogenicidade. Além disso, não houve alterações na tireoide, em órgãos do sistema
reprodutor masculino ou ém outros órgãos do sistema reprodutor feminino (EUROPEAN
CHEMICALS AGENCY, 2015).
Uma avaliação mais recente, requerida pelo Registration, Ev.aluation,
Aacthorisation and Resti-iction of Chemicals (REACH), foi féita pela Agência Qúímica da
Suécia, que concluiu que os dados atuais não são suficientes para uma conclusão acertada sobre
o potencial de desregulação endócrina do Tirarn (SWEDISH CHEMICALS AGENCY, 2015).
A mesma conclusão foi divulgada anteriormente pela EPA, a partir dos estudos
- disponíveis para a avaliação de elegibilidade do Tiram para a renovação dò registro (EPA,
2004). Por outro lado, ainda podem surgir novas informações, uma vez que esse ingrediente
ativo. faz parte da lista de substâncias que serão avaliadas no Endocrine Disruptor Screening
Program. Esse programa tem por ' objetivo determinar se a substância possui potencial de
.
~
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interagir com o sistema endócrino, assim como a nécessidade da realização de testes ~
para uma classificação (EPA, 2012).

3.2 Posição de consultores

Foi submetida . à Anvisa, pela TTF, uma avaliação sobre o pofencial de
desregulaçãó endócrina do ingrediente ativo Tiram. De àcordo com esse documento, foram
revisados estudos de múltiplas gerações, de neurotoxicidade no desenvolvimento dé diferentes
espécies e estudos de literatura abertà para avaliar o potencial de desregulação endócrina do
ingrediente ativo (MOSTERT & DUFT, 2015).
Segundo a TTF, os estudos derivados da literatura científica revisados pela
Fiocruz, na Nota Técnica enviada à Anvisa; possuem falhas graves e não deveriam ser utilizados
para análise dè risco. Serido assim, a TTF conclui. que essa revisão não inclui qualquer
informação nova e confiável que altere a classificação de risco do Tiram (PICCIRILLO &&
KOENIG, 2015).

`

Aó considerar o parecer apresentado pela TTF em resposta . à reavaliação do
ingrediente Thiram (MOSTÉRT & DUFT, 2015) e o Position Paper, de 20 de junho de 2008,\
sobre a toxicidade reprodutiva e o potencial de desregulação endócrinà do Tiram (PICCIRIL .LO,
2008), dois estudos reprodutivos de duas gerações e um estudo de neurotoxicidade no
desenvolvimento foram analisados pela TTF. Õs estudos de dúas gerações. em ratos (YORK,
1991; TURCK, 1997), não apresentarám indícios que sugerissem efeitos de desregulação
endócrina. O estudo de neurotoxicidade no desenvolvimento (FULCHER, 2005) não apresentou
efeitos sobre o número de ninhadas, tamanho de ninhadas, razão entre sexos, viabilidade de
nascidos vivos e índices de lactação em qualquer concentração dó Tiram. Também não houve
alterações no dia médio de separação prepucial ou abertura da vagina. Um animal .apresentou
enegrecimento da hipófise, não havendo relevância estatística para o estudo.
Conforme já relatado no item de toxicidade reprodutiva, dois estudos de Stoker et- '
al. (1993; 2001) indicaram o potencial do Tiram em desregular o pico pré-ovulatório do LH.
Nesses estudos, foi apontado que o Tiram, na dose de 50mg/kg, suprimiu o pico de LH em ratas

Long Evans, provocando atraso de 24 horas na ovulação. Em outro estudo, foi constatada
diminuição no tamanho das ninhadas e auménto nas perdas pós-implantação - (STOKER et al.,
1996). Os autores sugeriram que o atraso na ovulação alterou a habilidade dos ovó itos em
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serem fertilizados, causando o eféito na implantação é no tamanho das ninhadas. Considerando
esses estudos, seriam esperadas alterações em estudos reprodutivos de longa duração, o que não
foi observado. De acordo com a TTF, os. três estudos analisados mostraram a manuténção da
homeostasé, que não há toxicidade reprodutiva e que a' desregulação do pico de LH não parece
relevante sob condições normais de exposição e em populações maiores de ratos.
Em outro estudo dos mesrnos autores (STOKER et al., 2003), foi aplicada uma
única dose intraperitoneal de 50 nig/kg de Tiram em fêmeas de ratos, o que suprimiu o pico de'
LH e, consequentemente, atrasou a ovulação ,em 24' horas. O número de ovócitos liberados não
foi alterado. No entanto, houve diminuição do tamanho das ninhadas e aumento das perdas pósimplantação. Os autores elaboraram a hipótese de que a função dos ovócitos estaria afetada pelo
atraso na ovulação e, para testá-la, foram examinados ovócitos,. zigotos-e embriões de duas
células, busçando evidência de fertilização e polispermia. Também foi avaliada a presença e a
localização de grânulos corticais, , responsáveis pelo bloqueio à pólispermia, em ovócitos e
zigotos. De acordo coìn o estudo, houve aumento significativo de polispermia, assim como um
padrão anormal de exsudato de grânulos corticais, e um aumento de dez vezes no número de
espermatozoides no espaço perivitelinó. Os autores concluíram que, havendo relação de
polisperania com . poliploidia, `desenvolvimento anormal e morte embrionária prematura, a
polispermia explicaria o desenvolvimento anormal' e a diminúição do tamanho das ninhadas
observada anteriormente.
Em todos os estudos de Stoker e colaboradores citados' acima, a via de exposição
foi intraperitoneal, o que não equivale às vias de exposição às quais os seres humanos estão
submetidos. Isso foi apontado pela TTF, que citou um trecho da Joint UK-DE afirmando que
estudos toxicológicos que utilizem rotas parenterais geralmente, não são apropriadós e que seus ~
resultados não deveriam se sobrepor àqueles de estudos cujas rotas de administração sejam mais
relevantes (MOSTERT & DUFT, 2015).
Também foi analisado um estudo subcrônico de 13 semanas em ratos (KEHOE,
1988), no qual as principais alterações encontradas foram, basicamente, hematológicas e
gástricas, não sendo observadas alterações endócrinas e reprodutivas ou outras que explicassem
possíveis efeitos nesses sistemas, exceto diminuição no ganho de peso. Entretanto, nem todos os
dados *fornecidos seguiram o guideline específico, principalmente quanto à estabilidade das
amostras de 50 ppm, em relação ao armazenamento. O 1=,OEL estabelecido foi 500 ppm,
enquanto o NOEL experimental foi 50 ppm.

~
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Caroldi e De Paris (1995), ao estudar os eféitos do Tiram .sobre a
catecolamina nas adrenais e sobre a atividade da dopamina (3-hidroxilas,
demonstraram que o íngrediente ativo provoca alterações .nos níveis séricos de dopamina em
ratos, assim como dé'adrenalina. Entretanto, a dose oral utilizada foi bastante alta (100,mg/kg) e
a outra dose, além de alta (400 rng/kg), foi administrada por via intraperitoneal.
Também foi citado que o Tiram está listado em uma base de dados de
desregulação. endócrina publicada pelo Jóint Reseárch Centre of the European Commission,
com base em um estudo, que segundo a TTF foi atribuído de maneira ambígua a Kehoe, 1991.
Nesse estudo, foram relatados um aumento do'hormônio estimulante da tireoide (TSH), inibição
de LH e redução de tiroxina (T4). No entanto, o autor do parecer considera que esta afirmação
não pode ser aceita, relatando qúe tais parâmetros não foram realmente avaliados em nenhúm
estudo desse autor. Em complementação, cita que. as células foliculares da tireoide não
apresentararn eféitos adversos após a exposição ao T3ram e que a supressão do pico de LH, em
outros estudos, ocorreu após exposição intraperitoneal, via. considerada não relevanté para
humanos.
,
A TTF alega 'também que o Tiram não faz parte do grupo dos etileno
bis[ditiocarbamatos] e por isso seu metabolismo não géra etilenotioureia (ETU), metabólitó
responsável pela toxicidáde à tireoide. Em rélatório de uma orgãnização de pesquisa contratada
não foram encontrados resíduos de ETU em peras fracionadas que receberam aplicação de
Tiram, sendo que todas as concentraçõés aferidas estavam abaixo do limite de detecção. As
perás foram processadas em suco, suco pasteurizado e purê cozido, não sendo encontrãdòs
resíduos de ETU em nenhuma das situações (ANADIAG, 2014).
Um estudo de Flippiri et al. (2009) analisou os efeitos na tireoide a partir da
exposição ao Tiram e a ele combinado com substâncias moduladoras da tireoide. O Tiram foi
administrado via oral nas concentrações de 6,25; 12,5; 25; 50; 100; 200; 400 e 800 mg%kg

0

p.c./diá a fêmeas de ratos ,Long Evans por quatro dias consecutivos. No dia seguinte após a
,
última dose, os animais foram sacrificados e a concentração sérica de T4 foi medida. Os pesos
~

corpóreos sofreram redução significativa a partir de 50 mg/kg p.c./dia e os valores de T4
sofreram redução a 75-80% dos níveis do grupo controle a partir dessa dose. A dose efetiva
(ED50) para redução de T4 foi estimada ern 250 mg/kg p.c./dia, que é semelhante à máxima dose
tolerada (MTD), uma vez que houve redução do peso a partir de 50 mg/kg p.c./dia. Os autores
afirmaram què o Tiram é inibidor da tireóperoxidase (TPO); mas não apresentaram evidências
ou medições de T3, inclusive citando um artigo de Marinovich et al. (1997), qüe deinonsitrgu
.
,
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que o Tiram não afeta a atividade da TPO. Adicionalmente, os estudos¡crônicos e subcrônicos
não mostraram alteráções na hipófise ou na tireoide, o que indica uma redução de T3 e T4
- insuficiente para alterar o eixó hipotálamo-hipófise-tireoide.
Em mais um estudo de Kehoe (1991a); o Tiram foi administrado, através da dieta,
a ratos CrI:CD(SD)BR. O peso da tireoide não foi aferido e os pesos absoluto e relativo das
gônadas não sofreram alteraçáo, não havendo também alterações microscópicas nas gônadas,
glândulas sexuais acessórias, glândulas mamárias ou na hipófise. Entretanto, foram encontrados
~

sinais como esteatose e atrofia acinar multifocal no pâncreas e hipertrofia de ductos biliares. A
tireoide apresentou um . aumento na incidência de hiperplasia e adenoma das células C
(parafoliculares), não havendo incidência de carcinomas. Não houve alterações nas células
foliculares, secretoras de .T3 e T4. Os achados nas células parafoliculares não apresentaram
dose-résposta. Além disso, os níveis de cálcio sérico não sofreram alteração quando comparados
aos grupos controle, mesmo com as alterações apresentadas nas células C secretoras de
calcitonina. O NOEL considerado nesse estudo foi 30 ppm.
No estudo em cães da raça Beagle (KEHOE, 1990), que receberam doses de 0,
75, 250 e 500 ppm, correspondentes a 0; 1,9/2,1; 6,2/6,7 e 10,6/11,8 mg/kg p.c./dia para

machos/fêmeas, respectivamente, os pesos absoluto e relativo das gônadas e da tireoide não
foram afetados.-Os níveis de TSH, de T3 e T4 não foram aferidos. A análise histópatológica de, '
adrenais; hipófise, tireoide, glândulas mamárias, gônadas e próstatà não mostraram alterações.
As alterações foram, basicamente, hematológicas e de peso. O NOEL não foi estabelecido,
enquanto o NOAEL foi 250 ppm ou 6,2/6,7 mg/kg p.c./dia para machos/fêmeas,
respèctivamente.
Da mesma forma, outro estudo em cães (KEHOE, 1991b), que receberam a dose
de 0, 30, 90 ou 250 ppm, mostrou que os pesos absoluto e relativo da tir.eoide e das gônadas não
foram afetados pelo Tiram. A análise histopatológica de adrenais, tireoide, hipófise, glândulas
mamárias, gônadas e próstata não mostrou alterações. Os níveis de TSH e de T3 e T4 não foram
determinados. O NOEL em machos não foi determinado, enquanto nas fêmeas foi 30 ppm (0,90
mg/kg p.c./dia). O LOEL para machos foi 30 ppm (0,84 mg/kg p.c./dia) e para fênleas foi 90
ppm (2,54 mg/kg p.c./dia).
Weppelman et al. (1980) investigaram os efeitos da ,administração de Tiram em
galinhas, nas concentrações de 60, 125, 250 e 500 ppm, com doses estimadas de 4,2; 8,8; 17,5 e
35 mg/kg p.c./dia, respectivamente. Em doses iguais ou superiores a 125 ppm, a produção de
ovos foi interrompida após dois dias, havendo atrofia de ovário após sete diás de exposição:
~y
ü0
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Esses efeitos foram totalmente revertidos em até três semanas após o fim da exposição.
formás de reverter os efeitos foram a injeçãó de hormônio folículo estiínulante (FSH)
GnRH. O autor atribuiu ao Tiram uma possível inibição da dopamina (3-hidroxila;
'paralelismo ao efeitó do Dissulfiram, anteriormente relatado por Goldstein .et. al. (1964), que
associaram a inibição- dessa enzima por essé ingrediente ativo, levando a uma redução na
secreção de GnRH. Em outro estudo, Serio et al. (1984) sugerem uma provável inibição in vitro
da enzima e uma corrélação à inibição in vivo da conversão de dihidroxifenilalanina (DOPA)
,

para noradrenalina em galinhas. Entretanto, de acordo com a TTF, essas relações de causa e
efeito são inconclusivas, assim como não se pode estabelecer um modo de ação do Tiram sobre
o sistema endócrino. Além disso, os efeitos do fúngicida sobre a fertílidade ocorreram em doses
que suprimem o desenvolvimento do peso .corpóreo dos animais.
A conclusão da TTF. avalia que as doses necessárias para a ocorrência de
qualquér resposta endócrina são snperiores ao LOAEI, para toxicidade geral, que o potencial
para inibição do LH não é visualizado nos 'estudos crônicos, assim como alterações em qnalquer
hormônio sexual, e que não há indícios de desregulação em glâ'ndulas endócrinas nos estudos
avaliados. Assim, o Tiram não possuiria atividade relevante " de desregulação endócrina com relação à saúde'humana.
~

•

,

,

.3.3 Discussão e Conclusão
Pelw análise dos estudos e da documentação encaminhada ,pela TTF, percebe-se
que há questiónamentos em relação à confiabilidade dos' dados e ,à adequação
dos estudos aos
.

,

protocolos. Boa parte da resposta enviada aponta inadequações dos estudos que indicavam o
poténcial de desregulação endócrina do Tiram, o que envolve ausência,de certificado de análise,
de.BPL, de discussão sobré a relevância dos dados, de confirmaçáo de dose-resposta, de vias de
exposição relevantes ao ser humano, assim como indisponibilidade de acesso a álguns estudos
de literatura aberta .citados na Nota Técnica da Fiocruz.

-

Ainda de acordo com .a TTF, os estudos considerados adequados não indicam
atividadé 'endócrina do Tiram. Uma atividade (anti)estrogênica ou (anti)androgênica poderia
afetar a razão sexual, o número de reabsorções tardias ou o número de perdas pós-implantação.
No entanto, a administração de Tiram afetou apenas o peso de fetos em ratos, o que parece
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consequência da diminuição de peso maternó, e causou apenas redução- do ganho de peso
materno, sem diminuição do peso corpóreò em coelhos.
Nos estudos de toxicidade reprodutiva em ratos e no desenvolvimento em ratos e
-

coelhós, avaliados pela Anvisa (TESH et al., 1988a; 1988b; York, 1992), nãó foram observadás
alterações que indicassem potencial de desregulação endócriiia pelo Tiram. A mesma conclusão
vale para os estudos de toxicidade subcrônica e crônica em ratos e cães (KEHOE et al., 1988;
1990; 1991a; 1991b).

Conclusões semelhantes podem ser verificadás nos documentos de avali'ação para
o registro do Tiram ou,-mais recentemente, para a avaliação requerida pelo REACH, nos quais a
EPA (EPA, 2004) e a Agência Química da Suécia (SWEDISH CHEMICALS AGENCY, 2015),
respectivamente, alegam que os dados atuais não são suficientes para uma conclusão acertada
sobre o po'tencial de desregulação endócrina do Tirám.'
A ausência ou inadequação de estudos que comprovariam ou não o caráter de
desregulação endócrina do Tirám impede'uma decisão regulatória sobre o tema, de forrrna que
seria necessária a realização de éstudos toxicológicos crônicos de acordo com os protocolos
vigentes, que atualmente contemplam parâinetros para avaliaç"ao desse endpoint, e a realizáção
de estud-os voltádos diretamenté à análise de desregulação endócrina.
De acordo com a,Portaria n° 03/1992 (BRASIL3, 1992), o impedimento de registro
ocorre quando .um agrotóxico com poteiìcial de ação hormonal apresenta efeito- adverso em
todòs os níveis administrados em animais de laborátório; ou no hómem,,oú quando a alteração
hormonal ocorre em todas as doses testadas, ou ainda quando o efeito nãò é reversível ao sè .
interroinper a administração oú exposição à súbstância. Dessa forma, conclui-se que ó Tiram

,

não se enquadra nessa característica impeditiva de registro, uma vèz que pelas análises contidas
neste parecer verificou-se que nenhumá das condições de.scritas na Portària para caracterizá-lo
cómo um desregulador eridócrino foi atendida.
Diante da incerteza a r.espeito da toxicidade endócrina do Tiram, -sugerimos que,
.

caso surjam novos indícios a respeito desse endpoint, seja avaliada a necessidade de uma nova
reavaliação.

,

~

,
.,

o
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5. Neurotoxicidade
Embora á neurotoxicidade não seja. uma característica impeditiva de registro, ela
foi apontada na, Nota técnica da Fiocruz como um dos endpoints de importância na avaliação de
toxicidade do Tiram. Por esse motivo, essa característica também foi análisada pela Anvisa
durante o processo de reavaliação.
O Tiram pertence à família dos ditiocarbamatos, amplamente utilizados como
fungicidas. Apesar de sua baixa toxicidade, os ditiocarbamatos são conhecidos pór provocar
umà grande variedade de efeitos neurocomportamentais, incluindo: ataxià, paralisia dos
membros posteriores, hemiparesia, convulsão, comportamento anormal e alterações ,
neuropatológicas no cérebro (MILLER, 1982). Os ditiocarbamatos tarnbém foram relatados
como indutores de uma síndrome extrapiramidal permanente assemelhada ao parkinsonismo
(HOOGENRAAD, 1988).
O estudo de neurotoxicidade águda apreséntado à Anvisa testou as doses de 5,
150 e 600 mg/kg p.c. e utilizou 15 ratos Sprague Dawley%sexo/grupo. O Tiram foi administrado
em dose única átravés de gavagém e todos os animais foram eutanasiados no 160 dia pós- .
exposição. Foram avaliados: sinais clínicos de toxicidáde; peso corporal; parâmetros funcionais,
atividade inotora, achados de necropsia, peso cerebrál e histologia neuropatológica (DRISCOL'L
& HURLEY, 1993a).
As doses de 150 e 600 mg/kg\ p.c. causaram alterações neurológicas, 2,5 horas,
após a exposição, desapareçéndo éntre o dia 7 e 14 do estudo, exceto pela redução da
temperatura corporal, que permaneceu báixa durante todó o teste: As alterações evidenciàdas
após a administração das doses de 150 e 600 mg/kg p.c. foram çlaros sinais de neurotoxicidade
relacionada ao Tiram, embora tenhain sido transitórios. A partir dos .dados observados, ó
NOAEL do désse estudo foi 5 mg/kg p.c. (DRISCOLL & HURLEY, 1993a).
A Anvisa também avaliòu um estudo subcrônico (90 dias) de neurotoxicidade, no
qual foram testadas as doses de 0, 30, 125 e 500 ppm. Os três grupos tratados apresentaram
redução rio consumo de alimento, porém esse efeito pode ser atribní.do, ao menos em parte, à
,

palatabilidade do Tiram. Os "animais tratados . com a dose de 30 ppm não demonstráram.

.

•

alterações significativas. Na dose de 125 ppm, houve rediição d.o peso corporal e do consi.imo

i

ì

dietético, porém somente as fêmeas apresentaram aumento relativo do peso cerebral e alterações
comportamentais, como excitação e aumentò da número de recuos, sendo que essas alterações
ocorreram apenas durante a 8a semana do teste. Já os grupos expostos à dose de 5 0 ppm
37
.
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apresentaram redução do peso corporal, do consumo dietético e as mesmas álterações
comportamentais observadas na dose de 125 ppm. Foi observada também redução do peso
cerebral, com aumento do peso cerebral relativo (DRISCOLL & HURLEY, 1993b).
Apegar de os achados de alteração comportamental em machos terem sid6
consistentes, o seu significado em fêmeas não foi claro. Isso ocorreu devido ao comportamento
típico da espécie ($prague Dawley@) utilizada no teste, pois nas condições'do estudo os machos
tendem a apresentar menor atividade do que as fêmeas. Dessa forma, as alterações~ relacionadas
ao aumento do número de recuos e da excitação das fêmeas podem ser biologicamente
questionáveis. No estudo, não foram relatados achados patológicos nos animais testados nem
alterações da atividade inotorá relacionados ao tratamento coín Tiram. 0 ingrediente ativo
testado não mostrou evidências de causar alterações funcionais ou morfológicas no sistema
nervoso sob as condições de exposição do teste, com exceçao a excitação observada nos animais
tratados com 500 ppm (DRISCOLL & HURLEY, 1993b).
Em 2004, a EPA mencionou no RED que os efeitos nd desenvolvimento
observados em aúimais de laboratório tratados com Tiram incluíram severas malformações
fétais, havendo alterações no SNC, como protrusão da língua'e fenda palatina, após a exposição
in utero ao ingrediente ativo em doses que não causaram toxicidade materna (EPA, 2004). Esses
1
dados forani suportados por um estudo não publicado de toxícidade no desenvolvimento em
ratos, realizado por Giurgea, 19781.
No entanto, em uma publicação anterior (QUANG, 1987), a Àgência relata que o
referido estudo não apresentou os materiais e métodos de forma completa, que o aumento
significativo Oa incidência de ossificação reduzida na dose de 12,5 mg/kg p.c.Mia -demonstrou
toxicidade no desenvolvimento e que as doses.de 25, 50 e 100 mg/kg p.c./dia causaram evidente
toxicidade materna.Foram relatadas também pelos revisores da EPA as seguintes deficiências
nos procedimentos e no relatório desse estudo:
1
- 0 relatório estava com a página 3 faltando, de modo que não foi possível
garantir que essa página continha todas as informações- necessárias a respeito dos animais, das
condições de alojamento e da formulação e administração do material testado;
0 relatório não documentou medidas de garantia de qualidade;
- Os valores de consumo dietético foram geralmente relatados em pares,
sugerindo que esse tenha sido o método de alojamento dos animais, uma vez que as condições
de alojamento não foram descritas no relatório. Embora os avaliadores da EPA tenham julgado

Referência citada no relatório da EPA (QUANG, 1987).

e
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que isso não. tenha .alter.ado substancialmente os resultados, os registros das fêmeas não pre~l s ~a
podem não ter sido removidos de forma precisa das análises de consumo de alimento;
- Registros individuais das observações clínicas não foram relatados;

.

- O exame fetal n"ao foi detalhado de acordo com os achados positivos para cada
- feto. Isso torna impossível agrupar os achados em classificaçõés diferentes ou correlacionar os
achados de necropsia com os achados esqueléticos ou viscerais;
- O peso corporal das fêmeas expostas a 12,5 mg/kg p.c./dia foi notadamente
inferior,, ao grupo controle no dia 0 da gestação. Segundo os revisores da EPA, a partir dos
efeitos observados nessa dose, é possível acreditar que essa deficiência não afete a interpretação
'

globa-1 desse estudo. Contudo, procedimentos de rerandomização ou randomização estratificada '
baseada no peso poderiam evitar essa disparidade inicial observada entre os grupos; e
- Foram encontrados vários registros discrepantes em duás tabelas do estudo. Em
particular, um feto com protrusão de- língua foi relatado no grupo exposto a 12,5 mg/kg p.c./dia;
contudo, a proporção de. fetos e de ninhadas afetadas foi tabulada como 0%.
Os revisores da EPA relataram qué não foi possível definir, um NOÁEL para esse
estudo, pois foram obsérvados atrasos no desenvolvimento esquelético em todas as doses

,

testadas (12,5; 25; 50 e 100- mg/kg p.c./dia): Eles também não aceitaram ò estudo para satisfazer
as exigências da EPA em relaçãò ao estudo de
teratogenicidade em ratos, fazendo . a
~
•
.
recomendação dé que fosse realizado um novo estudo de teratogenicidade em ratos expostos ao
Tiram, porém coin doses inferióres a 12,5 mg/kg p.c./dia.
Considerando que a EPA avaliou o referido estud.o, julgando-o como inapto para
sustentar que o Tiram não séja teratogênico, e solicitou novos estudos, entende-se que a.Agência '
tenha incluído no RED a ocorrência de severas malformações fetais no sistema nérvoso central .
em animais de laboratório apenas como um efzdpoint que deveria ser levado em consideração
nos- próximos estudos avaliados pela Agência. A EPA solicitou a aprèsentação de um estudo. de
neurotoxicidade no desenvolvimento, com base no peso da evidência dos achados sobre o SNC
descritos por Giurgea (1978)1 e dos efeitos neurotóxicos observados nos estudos de
neurotoxicidade
aguda e subcrônica (EPA, 2004). No entanto, não foi
éncontrada neiihuma
~
.
.
publicação da EPA após o RED, referente à análise do estudo solicitado. ~
Por outro lado, a Anvisa analisou esse estudo sobre neurotoxicidade no
desenvolvimento (FÚLCHER, 2005), -realizado com as doses de 20,45 e 90 ppm. As doses de .
1

Referênciã citada no relatório da EPA (QUANG, 1987).
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20 e 45 ppm não causaram efeitos adversos observáveis, enquanto na dose de 90 ppm foi
. observada toxicidade materna (palidez da pele e/ou nos olhos durante a 2a e a 3a semana de
lactação) e toxicidade na prole (filhotes com peso inferior aó grupo controIe, menor gánho de .
peso até o desrriame e prejuízo no -desemperiho das fêmeas no teste do labirinto aquático de
Morris, duránte os dias
, 61/62 de idade). Os animais tratados com a dose mais alta não tiveram
álterações morfológicas, não foram observadas alterações comportamentais e riem qualquer
efeito em longo prazo sobre a atividade motora, com éxceção das fêmeas F1, que tiveram
prejuízo no teste de aprendizado e memória. Assim, o NOAEL 'estabelecido nesse estudo para
neurotoxicidade em ratos foi 45 ppm (3,8-9,2 mg/kg p.c./dia).
Em`resumo, no estudo de neurotoxicidade- no desenvolvimento em ratos foram
observadas apenas alterações funcionais do sistema nervoso, em doses que causaráin toxicidade
materna, não sendo constatadas malformações .fetais nesse sistema.

-

k
' 4.1 Discussão e Conclusão

De acorda com os- estudos ápresentados - à Anvisa e com as informações
divulgadas por outras Agências, fica claro que o Tiram possui efeito neurotóxico sobre

,

ànimais de laboratório, sendo que nos estudos
agudos ás alterações foram transitórias, coìn
,
exceção da diminuição da temperatura corporal. Nos demais experimentos, foram observadas /
principalmente alterações funcionais como: excitação, aumento do n.úmero de recuos e
prejuízo no teste do labirinto aquático de Morris. Durante os estudos, nenhum animal
~ morreu
, .
.
.
devido à exposição ao Tiram., A partir dessas análises, o NOAEL para alterações de .
neuro'toxicidade estabelecido para o Tiram é 30 ppm (1,5 mg/kg p.c./dia), para exposição
subcrônica.
. Apesar de existirem outros valores de NOAEL para neurotoxicidade decorrente
da exposição agúda ao -Tiram, como por exemplo, 60 mg/kg p.c., estabélecido pelá Comissão
Europeia (EUROPEAN COMMISSION, 2003), no estudo de neurotoxicidade aguda
analisado pela Anvisa, o NOAEL foi 5 mg/kg p.c., o que podé ser explicado pelo intervalo
muito amplo entre as doses inter.mediárias (5 mg/kg p.c. e 150 mg/kg p.c.) utilizadas no
estudo aportado nesta Agência.
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Convém destacar mais uma vez que, segundo. o Decreto 4.074/200~
2002), a neurotoxicidade não, está enquadrada dentro, das características que
registro de-um ingrediente ativo.

' III — CONCLUSÃO DA REAVÁLIAÇÃO

Confornie mencionado anteriormente, para uma tomada de decisão deve-se
avaliar o peso da evidência,' o que significa analisar em conjunto todas as informações
dis.poníveis, levando em consideração fatores como a q.ualidade dos estudos, a consistência dos
resultados, o nível de significância estatística para as diferenças entre qs grupos e a presença ou
anusência de viéses e fatores dè •confundimento, entré outros.
Ássim, considerando a argumentação apresentada na Nota Técnica de reavaliação
do Tiram pela Fiocruz, á revisão bibliográfica, a análise dos dossiês aportados pelas -émpresas
detentoras de registros de produtos à base de Tiram e diante das determinações da legislação
brasileira, conclui-se que:
a) Em relação ao potencial dé causãr efeitos genotóxicos, considerandó o
peso da evidência, confirma-se, que o Tiram causa mutações gênicas in ~

vitro, mas in vivo não fica confirmado. Já as mutações cromossômicas
,
não são confirmadas nem in vitro, nem in vivo.
.
b) Não é possível concluir que o Tiram é tóxico réprodutivo pára ratos,•

_

considerando o peso da evidência, umá véz .que não houve alteração dos
parâmetros reprodutivos de machos .e fêmeas expostos ao ingrediente
"

..

ativo. "
c) No que diz réspeito à toxicidade nõ desenvolvimento, não ~é possívei,
com base no peso da evidência, concluir qué o Tiram é teratogênico para
qúaisquer das espécies testadas.
d) Não é possível afirmar, com base no peso dá evidência, que o Tiram é um
desregulador endócrino, pois foi verificada qiie nenhuma das condições
descritas na Portaria n° 03/1992, para assim caracterizá-lo, foi atendida.
É importante relembrar que apesar de o Tiram"causar neurotoxicidàde, esta não é
nrna carácterísticá irripeditiva de registro, de acordo com a legislaçao atual.

~
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Ressalta=se que os documéntos dos especialistas consúltores da TTF também
apontam para essas mesmas conclusões. Isso significa dizer que as empresas detentoras de
registros de - prodiitos à básé de Tiram sustentam que esse ingrediente ativo' não apresénta caraçterísticas proibitivas de registro, de acordo corn a législação brasileira.
•
~
~
~
Em resumo, frente à escassez de evidências substanciais e das lacunas deixadas

+

pelos estudos já .realizados com o Tiram, não é possível afirrnar que este ingtediente ativo é
_
mutagênico, tóxico reprodutivo, teratogênico ou desregulador endócrino, motivações qiie deram
origem a Jessa reavaliação. Portanto, o Tiram não se enquadra nas condições • proibitivas de +
.
~
.
registro expressas no Art. 3°, § 60 da Lei n° 7:802/1989, nó Art. 31 do Decreto n° 4.074/2002 e
no item -133 dã Portaria n° 03/1992.
Diante do exposto, sugerimos a manutenção dos registros dos produtos -à base do
ingrediénte ativo Tiram para as culturas e formas de uso atualmente aprovadas. .
Brasília, 08 de outubro de 2015.
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