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APRESENTAÇÃO 

 

É um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à 

pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior 

OBJETIVOS 

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 

graduação, mediante sua participação em projetos de pesquisa que introduzam o jovem 

universitário no domínio do método científico 

 

• Qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar o processo de 

formação de profissionais para o setor produtivo 

 

• Estimular pesquisadores a envolver estudantes de graduação no processo de investigação 

científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição. 

 

• A Iniciação Científica é, em essência, um programa de desmistificação cultural, avesso a 

dogmas, destinado a esclarecer e completar a formação intelectual dos alunos. 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DE PLANTAS DO GÊNERO SOLANUM DO ESTADO DE RONDÔNIA E 

PROSPECÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DOS EXTRATOS OBTIDOS 

Orientador: Anselmo Enrique Ferrer Hernández 
Bolsista: Ana Paula Pereira Gonçalves 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil, com quase a terceira parte das florestas tropicais remanescente no mundo, é 

reconhecidamente um dos mais importantes países em diversidade biológica mundial (PRANCE, 

1987). 

Recentemente, não só no Brasil, como também em diversos países do mundo há um grande 

número de vegetais que estão sendo utilizados como fonte alternativa de medicamentos. Os extratos 

e óleos de plantas têm sido considerados como novas fontes de princípios ativos naturais com 

diversos efeitos aplicados, como atividade biológica, tais como fungicida, bactericida, inseticida e 

larvicida. Em função disso estão sendo realizadas diversas pesquisas para a descoberta da função e 

atuação específica dos seus metabólitos secundários e seus respectivos bioativos. O potencial das 

plantas como fonte de pesquisa na busca por novos medicamentos, com novos modos de ação, alta 

seletividade e atividade é pouco explorado, uma vez que, entre as cerca de 250.000 espécies de 

plantas existentes no mundo, somente uma pequena porcentagem tem sido investigada fitoquímica 

e biologicamente (FILHO & BRENSOLIN, 2003). Um fator relevante para o incentivo de pesquisas na 

Amazônia é que segundo Oliveira & Amaral (2004) a floresta amazônica é o maior reservatório 

natural de diversidade vegetal do mundo, possuindo contingente florístico rico e variado em seus 

diferentes ambientes, além de estimar-se que existam entre 55mil e 80mil espécies vegetais na 

Amazônia. 

 A família Solanaceae é representada por aproximadamente 2000 espécies distribuídas em 95 

gêneros, sendo o táxon Solanum o mais representativo, com aproximadamente 1500 espécies e 5000 

epítetos. As plantas que representam este gênero estão distribuídas preferencialmente nas áreas 

tropicais e subtropicais do planeta, sendo a América do Sul, o centro de maior diversidade e 

distribuição. As plantas do gênero Solanum destacam-se pela capacidade de biossintetizar esteroides 

e alcaloides, livres ou na forma de heterosídeos, metabólitos secundários estruturalmente 

diversificados e complexos. Estes compostos, em geral, são de interesse terapêutico, visto que 

apresentam um grande leque de atividades, como citotóxica, anticâncer, anti-inflamatória, 

antiulcerogênica e moluscicida. Além disso, são também responsáveis pela resistência natural das 

espécies em seu ecossistema (PINTO et al, 2011).Através da seleção de espécies vegetais, baseada 
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nos costumes tradicionais, novas análises combinatórias estão sendo desenvolvidos por meio de 

ensaios biológicos, na busca de novos princípios ativos, com a perspectiva de combater o 

crescimento e a proliferação de microorganismos, causadores de patologias. Neste contexto a busca 

por novos princípios ativos torna-se imprescindível, pois conforme (Tortora et al. 2000) no mundo 

microbiano, certas mutações permitem aos organismos se tornarem cada vez mais resistentes aos 

antibióticos ou ficarem mais patogênicos. Com o aumento de novas cepas de microorganismos cada 

vez mais resistente, é de extrema necessidade a busca por novos princípios ativos. Este projeto tem 

como objetivo realizar o estudo fitoquímico e submeter amostras de extratos vegetais do gênero 

Solanum a avaliações antimicrobianas, onde foram selecionadas algumas espécies de Solanum, 

objetivando-se identificar o possível potencial dessas espécies frente às cepas bacterianas 

específicas. 

 

1.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Conforme Lopes et al.(2006) os extratos e frações de frutos e raízes de Physalis angulata L. 

(Solanaceae) foram ensaiados para encontrar atividade antimicrobiana. Aplicando o método de 

difusão em agar, todas as amostras foram testadas contra Staphylococcus aureus ATCC 6538. O 

extrato etanólico dos frutos apresentou atividade antibacteriana, a qual teve a atividade fototóxica 

estimada em cobaias quando expostas a luz ultravioleta, e não foram observados eritemas. Esses 

dados impulsionaram a pesquisar diferentes formas de obtenção de extratos da planta, com o 

objetivo de preparar formulações com atividade anti-séptica, que possam se apresentar mais 

eficazes e seguras, quando aplicadas no tratamento de doenças infecciosas. 

Nader (2010) estudou o potencial de atividade antimicrobiana in vitro dos extratos de 

algumas plantas endêmicas do Cerrado, tais como Baccharis dracunculifolia, Cochlospermum regium, 

Croton antisyphiliticus, Eugenia dysenterica e Lippia sidoides, frente a estirpes de Staphylococcus 

aureus isoladas de leite de vacas com mastite e de fontes de contaminação envolvidas na 

epidemiologia da mastite bovina. Os extratos foram preparados a partir das partes aéreas e sistema 

radicular das plantas, utilizando os solventes metanol, hexano e clorofórmio, por processo de 

maceração estática. Para avaliação da atividade antimicrobiana foram aplicadas as técnicas de 

difusão em disco, microdiluição em caldo para determinação da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM) e Concentração Bactericida Mínima (MBC). Dentre os extratos que apresentaram atividade 

bacteriostática, o extrato hexânico de Baccharis dracunculifolia destacou-se com CIM de 10 mg/mL 

sobre 45% das estirpes. Enquanto o extrato clorofórmico de Croton antisyphiliticus, com atividade 

bactericida, inibiu a multiplicação de 100% das estirpes de Staphylococcus aureus, com CIM variando 

entre 1,03mg/mL e 4,15 mg/mL. O estudo demonstra ainda, que tais extratos vegetais apresentaram 
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resultados superiores aos obtidos com a gentamicina, princípio ativo muito utilizado no combate à 

mastite bovina,reforçando a importância das plantas medicinais como recurso terapêutico. 

Lôbo (2010) avaliou a atividade antibacteriana e realizou a análise fitoquímica do extrato 

etanólico de duas espécies do semi-árido paraibano, Solanum paniculatum Lam. e Operculina 

hamiltonii (G. Don) D. F. Austin & Staples. As referidas espécies são muito utilizadas pela população 

rural contra verminoses gastrintestinais de ovinos. A prospecção fitoquímica foi obtida a partir dos 

extratos etanólicos para análise dos constituintes químicos existentes nas duas espécies. As análises 

dos extratos indicaram a presença de taninos flobabênicos, flavononóis, flavononas e alcalóides em 

ambas as espécies. A atividade antibacteriana foi determinada inicialmente pelo método de difusão 

em cavidade. A espécie S. paniculatum apresentou atividade contra Staphylococcus aureus (ATCC 

12692), Escherichia coli (ATCC 25922) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), no entanto O. 

hamintonii não demonstrou atividade contra as linhagens bacterianas testadas. 

 

2.0 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa fitoquímica que tem por objetivos conhecer os constituintes químicos de espécies 

vegetais ou avaliar sua presença está sendo realizada no laboratório de fitoquímica da FSL. 

 

 2.1 ENSAIOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISE FITOQUÍMICA 

2.1.1 Coleta do material botânico 

O material vegetal do Solanum palinacanthum Dunal, Solanum subinerme Jacq.,Solanum 

viarum Dunal foi coletado em Fevereiro de 2010 e 02 de Abril de 2011, no município de Candeias do 

Jamari – RO, localizado em área rural, na linha 45 sentido balneário Rio Preto e na linha 655 Km 10.  

 

    

Figura 1: Solanum palinacanthum Dunal Figura 2: Solanum subinerme Jacq. 

    Fonte: Ana Paula Gonçalves   Fonte: Ana Paula Gonçalves 
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2.1.2. Identificação do material botânico 

As amostras coletadas das plantas foram identificadas através da comparação de material 

vegetal no herbário Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas, e armazenadas com o 

registro de nº6237; 6238,6235. 

 

                                           Figura 03: Exsicata nº 6237 
                                                   Fonte: Ana Paula Gonçalves 
 

2.1.3 Preparação do material vegetal para sua extração 

O material vegetal passou pelo processo de pesagem, secagem e trituração, até obtenção de 

um pó fino e homogêneo, para extração dos produtos naturais.  

 

2.1.4 Métodos de extração 

O material foi processado por maceração, submetido a um recipiente, adicionando-se o 

solvente onde permaneceu por alguns dias para a extração de seus componentes, posteriormente 

filtrou-se e o produto final foi destilado até xarope. O sólido obtido a partir da maceração foi 

processado por decocção, para extração dos componentes apolares. Em um recipiente adicionou-se 

o solvente e ambos foram aquecidos durante 3 horas, filtrado e o processo foi repetido por mais 

duas vezes.  

 

2.1.5 Método de Extração Continua Sólido-Líquido por Soxhlet 

Na extração por aparelho de Soxhlet o material vegetal foi pesado e colocado em um 

cartucho, adicionou-se um solvente e adaptou a um condensador de bolas. O aparelho foi aquecido 

em placa aquecedora por um período de tempo, até esgotar o material vegetal.  Passado o tempo de 

extração, o extrato obtido foi separado e concentrado, por destilação simples até xarope. 
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2.1.6 Método por Destilação Simples 

Os extratos obtidos foram concentrados utilizando o método de destilação simples. O extrato 

é colocado em balão de destilação e se adapta com um condensador reto. O balão foi aquecido em 

banho maria e o extrato foi destilado até um xarope.   

 

2.1.7 Fracionamento 

O fracionamento é um método de extração líquido-líquido utilizado, pelos pesquisadores 

para separação de componente apolar e polar. Os extratos etanólicos foram tratados com ácido 

acético glacial e água destilada para fazer uma dissolução á 20%. A extração líquido-líquido (ELL) é 

um processo de separação que utiliza as propriedades de miscibilidade dos líquidos. A separação 

entre os extratos é realizada com um funil de separação, onde ambos solventes, não miscíveis, são 

adicionados. Com a agitação do funil de separação, o soluto passa a fase na qual está o solvente com 

maior afinidade. A separação é feita, então, sendo que a fase aquosa é recolhida antes, através da 

torneira do funil. 

 A extração líquido-líquido descontínua é indicada quando existe uma grande diferença de 

solubilidade do soluto nos dois solventes. Com a fase aquosa proveniente da hidrolise foi realizado 

um fracionamento utilizando diclorometano. 

 

2.1.8 Método de separação de glicosídeos 

  

À parte aquosa recolhida do fracionamento, foi aquecida a 60ºC e logo adicionada sobre 

gelo. Foi ajustado o Ph por adição de 400 ml de hidróxido de amônio, para obtenção de um pH=10. A 

solução permaneceu por 2hs em repouso para decantação das partículas sólidas existentes. A 

solução foi filtrada, para a separação do cru de glicosídeos, que logo foi dissolvido adicionando-se 50 

ml de álcool metílico. 

 

2.1.9 Hidrólise do Cru de Glicosídeos 

 A hidrólise ácida do cru dos glicosídeos foi realizada a partir do seguinte procedimento. Foi 

adicionado um volume de ácido clorídrico concentrado e água destilada para fazer a solução 1,5M. A 

solução ácida é aquecida em aparelho de refluxo durante 3 horas à ebulição. Passado o tempo de 

hidrólise a solução fervente é adicionada sobre uma mistura de água e gelo e alcalinizada com 

hidróxido de amônio até pH = 10. A solução é deixada em repouso até a precipitação total dos 

aglicones. Logo o cru de aglicones é separado por decantação ou filtração e o sólido obtido diluído 

com solvente de sua afinidade.  
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2.1.10 Técnica de desorção e adsorção 

O procedimento foi realizado com 6,6g do cru de glicosídeos proveniente da hidrólise ácida, 

o material foi homogeneizado com duas colheres de sílica gel para cromatografia de coluna e 

adicionado em um cartucho preparado com papel toalha, em seguida o material foi levado para o 

aparelho de soxhlet e adicionou-se 100 ml do solvente no qual permaneceu por 4hs em refluxo. Os 

solventes foram utilizados de acordo com sua polaridade. 

 

2.1.11 Cromatografias de Camada Fina  

Os extratos obtidos foram analisados através da cromatográfia de camada fina, utilizando 

placas de vidro de 5x10, e como fase estacionária Silicagel GF254 (5-40 µm). As placas 

cromatográficas foram preparadas utilizando 1 grama de silicagel e 4ml de água destilada. A silicagel 

é colocada em um balão pequeno de 50 ml e se adiciona à água conforme a quantidade adequada, o 

balão é fechado e agitado durante 30 segundos aproximadamente e logo o material é espalhado 

sobre a placa de vidro até formar uma camada fina e uniforme. A placa ficou em repouso para secar 

a temperatura ambiente e logo é ativada na estufa á 100 ºC.  

As amostras de cada extrato foram adicionadas à placa, utilizando um tubo capilar e 

colocados dois pingos de cada amostra na cromatoplaca. Depois de secar as amostras, a placa é 

colocada em uma câmara cromatográfica e deixada correr até uma distância de 8 cm, 

aproximadamente. Logo as placas são sacadas da câmara, deixando secar á temperatura ambiente e 

colocadas em uma câmara reveladora com iodo, para detectar as manchas existentes na placa. 

     

2.1.12 Identificação de Metabólitos Secundários Presentes nos Extratos  

a) Reconhecimento de Alcalóides 

Adicionou-se 2 ml de solução etanólica a 2 ml de HCL (10%), aqueceu a mistura por 10 

minutos. Aguardou esfriar e filtrou-se. Em seguida o filtrado foi dividido em três tubos de ensaios e 

adicionado a estes algumas gotas dos reativos: Dragendorff, Mayer, Wagner. A precipitação do 

material para roxo a laranja evidenciou a presença do teste indicando positivo.  

Reagente de Mayer: Misturaram-se 1,36g de Cloreto de mercúrio II, 60 ml de água e 5g de Iodeto de 

potássio, em 10 ml de água. Diluiu-se a 100 ml. 

Reagente de Wagner: Dissolveram-se 1,27g de iodo e 2g de iodeto de potássio em 5 ml de água e 

completou-se o volume para 100 ml com água. 
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Reagente de Dragendorff: Solução A: dissolveu-se 1,7g de nitrato de bismuto (III) e 20g de ácido 

tartárico em 80 ml e água. Solução B: dissolveu-se 16g de iodeto de potássio em 40 ml de água. 

Reagente: misturaram-se partes iguais de A e B. 

 

b) Reconhecimento de Glicosídeos Cardiotônicos 

A 2,0 ml de solução do extrato foi adicionado 3,0 ml de solução de acetato de chumbo a 10% 

e 2,0 ml de água destilada. Esquentou-se a mistura em banho-maria durante 10 minutos. Em seguida, 

o extrato foi filtrado e agitado com 10,0 ml de clorofórmio, separando a fase clorofórmica em 4 

tubos de ensaio. Após a evaporação do clorofórmio, obteve-se a formação de resíduos nos tubos, os 

quais foram acrescidos dos seguintes reagentes: 

Reagente de Kedde: Solução A: Ácido 3,5-dinitrobenzóico a 3% em metanol. Solução B: Hidróxido de 

potássio a 5,7% em água. Coloração rosa ou azul-violeta ao visível indica cardenólidos, os 

bufadienólidos não reagem. A cor se atenua em poucos minutos. Reagente: misturaram-se partes 

iguais de A e B 

Reação de Keller-Killiani: Ácido acético glacial, Solução de cloreto férrico III a 2% e ácido sulfúrico 

concentrado. Colorações intensas é resultado positivo.  

Reagente de Liebermann-Burchard: Misturou-se 10 ml de anidrido acético e duas gotas de ácido 

sulfúrico concentrado. Resultado positivo verde, azul esverdeado, roxo a azul. 

Reagente de Salkowski: Ácido sulfúrico concentrado. Coloração indo do amarelo para o roxo é um 

resultado positivo. 

 

c) Reconhecimento de Taninos 

Na realização de todos os ensaios foram utilizados 2,0 ml da solução etanólica e adicionado 

5,0 ml de água destilada. Após a adição o extrato ficou em repouso, sendo a seguir filtrado. Nesses 

ensaios, foram acrescidos os seguintes reagentes: 

Solução de cloreto férrico: Preparou-se uma solução 10% de cloreto férrico III em água destilada. 2 

gotas de solução de cloreto férrico III a 10%. 

Coloração azul indica possível presença de taninos hidrolisáveis, e coloração verde de taninos 

condensados.  

Gelatina: Preparou-se uma solução 1% de gelatina Merck em água destilada. 2 gotas de Gelatina. 

Solução de acetato de chumbo: Preparou-se uma solução de acetato de chumbo 10% em água. A 

presença de um precipitado corado indica positivo  para  reação 

 

d) Reconhecimento de Derivados Antracênicos Livres 
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Utilizou-se 2,0 ml da solução metanólica e 5,0 ml de clorofórmio, agitando-o. Deixou-se em 

repouso por 15 minutos. O extrato clorofórmico foi utilizado para a realização do ensaio. Colocou-se 

1,0 ml do extrato clorofórmico num tubo de ensaio e acrescentando 1 ml de solução aquosa de 

hidróxido de sódio a 5%, com posterior agitação. Coloração roxa em fase aquosa indica a presença de 

antraquinonas (Reação de Borntraeger). 

Reagente de Bornträger: Preparou-se uma solução de Hidróxido de sódio a 5% em água. 

 

e) Reconhecimento de Flavonóides 

Colocou-se em um tubo 2 ml da solução metanólica, alguns fragmentos de Mg que agregou-

se as paredes do tubo, algumas gotas de HCL diluído. A precipitação de material amarelo indica teste 

positivo. 

 

f) Reconhecimento de Saponinas 

A 2,0 ml da solução metanólica adicionou-se 5 ml de água fervente. Esfriou-se, agitou-se em 

seguida vigorosamente e deixou em repouso por 20 minutos. Transcorrido o tempo foi considerada 

positiva as amostras com formação de espumas. 

 

g) Reconhecimento de Triterpenos e/ou Esteróides 

Colocou-se 2,0 ml da solução metanólica, em tubo de ensaio adicionado 5,0 ml de 

clorofórmio. Após filtração, o extrato foi dividido em duas porções. Em cada um dos tubos 

realizaram-se as reações de Liebermann-Burchard e Salkowski. Os triterpenos desenvolvem 

coloração estável e os esteróides desenvolvem coloração mutável com o tempo. 

 

2.2 ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS 

Foram utilizadas cepas padrões neste estudo que estão descritos na tabela nº 1. 

Os microorganismos utilizados neste estudo foram escritos na tabela abaixo 

Tabela 1: Microorganismos e ATCC. 

 Escherichia coli 

 Klebsiella  pneumoniae 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Proteus mirabilis 

 Staphylococcus, aureus 

 Candida  albicans 

ATCC 25922 

ATCC 13883 

ATCC 27853 

ATCC 25933 

ATCC 25923 

ATCC 10231 
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Os testes microbiológicos foram realizados no laboratório de microbiologia da FSL. O meio de 

cultura utilizado para a propagação in vitro da suspensão bacteriana foi o Caldo BHI (Brain Heart 

Infusio) os microorganimos foram suspendidas num inoculo de 3 mL de caldo de BHI e incubadas a 

37ºC em estufa. Esse procedimento foi repetido por quatro dias, visando um crescimento adequado. 

 

2.2.1 Teste de Sensibilidade Por Disco Difusão 

Para análise microbiológica, culturas bacterianas desenvolvidas foram diluídas até obter-se 

uma suspensão microbiológica cuja turvação foi comparada com a escala padrão no 0,5 de Mac 

Farland, correspondendo à concentração de 108 Unidades Formadoras de Colônias, por mililitro 

(UFC/mL) e foram semeadas em placa de 14 cm com 30 ml de ágar MH e Sabouraud, o qual é 

recomendado pela OMS para a realização das provas de sensibilidade, como os antibiogramas. A 

seguir, discos de papel de filtro esterilizados (medindo 0,6mm) foram impregnados em triplicata com 

as concentrações previamente estabelecidas dos extratos etanólico e foram colocados sobre a 

superfície do ágar inoculado. Antes de incubar na estufa à 37ºC por 24 horas, as placas ficaram à 4ºC 

por 15 minutos para garantir a difusão dos produtos naturais. Como controle positivo para bactérias 

foi utilizado Ceftazidima 10mg para a levedura o controle positivo foi o fluconazol 25mg e como 

controle negativo o solvente etanol na maior concentração. Após a incubação por 24 horas foram 

observados os halos de inibição das amostras bacterianas, os diâmetros dos halos foram 

determinados em milímetros (mm) para a determinação da CIM (Concentração Inibitória Mínima, 

menor concentração capaz de inibir o crescimento de microrganismos).  

 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 PREPARAÇÕES DO MATERIAL VEGETAL  

O material vegetal foi processado ate a obtenção de um pó homogêneo, os seguintes 

resultados podem ser observados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 Rendimento do material vegetal seco e moído das espécies estudadas 

ESPECIE ORGÃO MATERIAL INICIAL 

(g) 

MATERIAL SECO E MOÍDO 

(g) 

S. palinacanthum Dunal 

Frutos 1.321,03g 131,60g 

Folhas 561,47g 164,66g 
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Talos 213,73g 63,41g 

S.subinerme Jacq  
Folha 607,46g 141,18g 

S.subinerme Jacq coleta 
02/04/11 

Folha 943,01g 400g 

S.subinerme Jacq. coleta 
02/04/11  

Fruto 474,19g 200g 

S.subinerme Jacq. coleta 
02/04/11  

Talos 184,15g 62,6g 

S.subinerme Jacq. Coleta 
55B 26/02/11 

Raíz 140,0g 46,03g 

 

De acordo com o processamento do material vegetal seco e moído, obteve-se quantidade 

adequada para o estudo dos componentes desta espécie.  

 

3.2 ENSAIOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISE FITOQUÍMICA 

 

3.2.1 Resultados da Preparação dos Extratos Etanólicos 

           Os extratos dos talos, folhas e frutos das espécies trabalhadas foram obtidos pelos métodos 

de extração sólido-líquidos de maceração, decocção e aparelho de Sohxlet. Após serem 

concentrados até xarope, por destilação simples, obtiveram se um volume final padrão, com cerca 

de 100 ml por extrato. Posteriormente os extratos foram rotulados de acordo com a espécie vegetal 

trabalhada, o órgão da planta e o método extração, utilizado conforme ilustrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 Extratos obtidos por diferentes métodos de extração 

ESPÉCIE VEGETAL  ORGÃO VEGETAL MÉTODO DE 

EXTRAÇÃO 

CÓDIGO DO EXTRATO 

Solanum palinacanthum D. Folha Soxhlet ESB2 

Solanum palinacanthum D. Fruto Decocção EDB1 

Solanum palinacanthum D. Fruto Maceração EMB1 

Solanum palinacanthum D. Folha Decocção EDB2 

Solanum palinacanthum D. Folha Maceração EMB2 
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Solanum palinacanthum D. Talo Soxhlet ESB3 

Solanum subinerme J. Folha Soxhlet ESH2 

Solanum subinerme J. Raíz Decocçao EDF5 

Solanum subinerme J. Raíz Maceração EMF5 

Solanum subinerme J. Fruto Soxhlet ESF1 

Solanum subinerme J. Talo Soxhlet ESF3 

Solanum subinerme J. Folhas Macerado EMF2 

Solanum subinerme J. Talo Macerado EMF3 

Solanum subinerme J. Fruto Macerado EMF1 

Solanum viarum D. Folha Decocção EDD2 

 

3.2.2 Resultados do Fracionamento dos Extratos Etanólicos  

O extrato etanólico das folhas do Solanum subinerme Jacq. por soxhlet (ESH2) foi fracionado 

a partir de 90 ml adicionado em um funil de decantação de 1000 ml de capacidade, juntamente com 

40 ml de ácido acético glacial e 160 ml de água destilada para fazer a solução á 20% em acido acético. 

Logo adicionou 100 ml éter de petróleo. A fase aquosa foi separada através da torneira do funil e a 

fase e etéreo pela parte superior do funil de separação. Este procedimento foi repetido por nove 

vezes até eliminar os pigmentos e gorduras da solução. A realização desse procedimento separou-se 

dois tipos de componentes, que se classifica como extrato etanólico polar, e extrato etéreo. 

O extrato etanólico dos frutos (EDB1) e folhas de Solanum palinacanthum Dunal por 

decocção (EDB2), foi adicionado 90 ml de extrato em um funil de separação com capacidade de 1000 

ml, em seguida foi adicionado 40 ml ácido acético glacial e 160 ml água destilada, ficando a solução a 

20 % em ácido acético, e fracionado de acordo com o procedimento já explicado, utilizando 100 ml 

éter de petróleo. O extrato etéreo obtido do fracionamento dos talos foi destilado e concentrado e 

analisado por cromatografia de camada fina. 

O extrato etanólico dos frutos (EMB1) foi utilizado 40 ml de extrato o restante do 

procedimento foi o mesmo das folhas de Solanum palinacanthum Dunal por maceração (EMB2), foi 

adicionado 90 ml de extrato em um funil de separação com capacidade de 1000 ml, em seguida foi 

adicionado 40 ml ácido acético glacial e 160 ml água destilada, ficando a solução a 20 % em ácido 
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acético, e fracionado de acordo com o procedimento já explicado, utilizando 100 ml éter de petróleo. 

O extrato etéreo obtido do fracionamento dos talos foi destilado e concentrado e analisado por 

cromatografia de camada fina. 

O extrato etanólico dos talos (ESB3) de Solanum palinacanthum Dunal por soxhlet, foi 

adicionado 61 ml de extrato em um funil de separação com capacidade de 1000 ml, em seguida foi 

adicionado 40 ml ácido acético glacial e 160 ml água destilada, ficando a solução a 20 % em ácido 

acético, e fracionado de acordo com o procedimento já explicado, utilizando 100 ml éter de petróleo. 

O extrato etéreo obtido do fracionamento dos talos foi destilado e concentrado e analisado por 

cromatografia de camada fina. 

O extrato etanólico das folhas (ESB2) de Solanum palinacanthum Dunal por soxhlet, foi 

adicionado 90 ml de extrato em um funil de separação com capacidade de 1000 ml, em seguida foi 

adicionado 40 ml ácido acético glacial e 160 ml água destilada, ficando a solução a 20 % em ácido 

acético, e fracionado de acordo com o procedimento já explicado, utilizando 100 ml éter de petróleo. 

O extrato etéreo obtido do fracionamento dos talos foi destilado e concentrado e analisado por 

cromatografia de camada fina. 

O fracionamento dos extratos eliminou os pigmentos e gorduras existentes, e facilitou a 

separação dos componentes polares dos extratos etanólicos. Os extratos desengordurados foram 

hidrolisados para a quebra das ligações glicosídicas entre o aglicão e os açucares. Na Tabela 4 podem 

ser observados os resultados obtidos no fracionamento. 

 

Tabela 4 Resultados obtidos no fracionamento dos extratos do Solanum subinerme J. e Solanum 

palinacanthum D. Nota: Quantidade de éter de petróleo utilizado e volume do extrato 

EXTRATOS EXTRATO 

(ml)  

SOVENTE ETER 
DE PETRÓLEO 

(ml)   
 

VOLUME FINAL DE 
ETER DE PETRÓLEO  

(ml) 

IDENTIFICAÇÃO DO 

EXTRATO 

FOLHA (SOXHLET) 90  9x100 900 ESH2 

FOLHA (DECOCÇÃO) 90  9x100 900 EDB2 

FRUTO (DECOCÇÃO) 90 6x100 600 EDB1 

FOLHA (MACERAÇÃO) 90 10x100 1000 EMB2 

TALO (SOXHLET) 61 6x100 600 ESB3 

FRUTO (MACERAÇÃO) 40 5x100 500 EMB1 

FOLHA (SOXHLET) 90 8x100 800 ESB2 
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3.2.3 Resultado da Hidrólise do Extrato  

O extrato das folhas desengordurados do Solanum subinerme, foi hidrolisado a partir do 

volume final de 150 ml de extrato, adicionou-se 62 ml de ácido clorídrico concentrado, e 100 ml 

álcool metílico para fazer a solução ao 1,5 M. O cru de glicosídeos obtido da hidrólise partiu de 6,6g 

e posteriormente foi dissolvido com clorofórmio no qual permaneceu em repouso ate evaporar o 

solvente.  

 

3.2.3 Resultado da Técnica de Desorção e Adsorção 

Após a hidrólise foi realizado a técnica de desorção e adsorção com o cru de glicosídeos 

objetivando-se isolar os compostos químicos presentes. O procedimento foi realizado no aparelho 

de soxhlet, onde foram utilizados solventes de acordo com sua polaridade, podendo ser observados 

na (tabela 5). 

Tabela 5 Solventes utilizados na técnica de desorção e adsorção com o cru de glicosídeos 

das folhas Solanum subinerme 

SOLVENTE 
VOLUME DO SOLVE 

NTE (ml) 

TEMPO NO APARELHO DE 

SOXHLET 

Éter de Petróleo 100 ml 4hs 

Clorofórmio 300 ml 4hs 

Diclorometano 300 ml 4hs 

Acetato de etila 300 ml 4hs 

Álcool Metílico e água (1:1) 300 ml  4hs 

Água 300 ml 4hs 

 

3.2.4 Resultados Obtidos na Cromatografia de Camada Fina 

Após a técnica de desorção e adsorção as frações obtidas foram analisadas utilizando a 

cromatografia de camada fina e foram calculados os valores de Rf, onde se pode observar (Tabela 6) 

que as frações analisadas apresentam compostos com valores de Rf diferentes, o que indica a 

variedade de possíveis compostos a serem isolados e purificados.  

 

Tabela 6. Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina das frações do cru de glicosídeos 

obtidas da técnica de desorção e adsorção (a) clorofórmio: (b) álcool metílico (90:10 v/v). 

Cru de glicosídeos Código das 

frações 

Solvente 

(v/v) 

N°. de 

mancha 

Valor de Rf 

Fração-Éter de Petróleo  F-1 (a, b) 1 (0,75) 
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Fração-Clorofórmio  
F-2 

(a, b) 5 
(0,52), (0,58), (0,66), 

(0,70), (0,76) 

Fração-Diclorometano 
F-3 

(a, b) 5 
(0,50), (0,57), (0,60), 

(0,69), (0,76) 

Fração-Acetato de etila F-4 (a, b) 2 (0,54), (0,61) 

Fração-Álcool Metílico  F-5 (a, b) 2 (0,09), (0,58) 

  

Os resultados do estudo cromatográfico obtidos pelo método de cromatografia de camada 

fina foram comparados com amostras dos padrões Diosgenina, Isotigogenina, Solasodieno, Ácido 

ursolico, Hecogenina Yucagenina, Demissidina, isoladas de outras espécies do gênero Solanum para 

averiguação da presença ou ausência destas mesmas moléculas no Solanum subinerme Jacq. Os 

resultados concluem que algumas manchas se igualaram aos padrões de Solasodieno que tem um Rf 

de 0,58  que concorda com as frações F-2 e F-5 no qual pode ser analisado na (tabela 6), a fração F-3 

obteve o Rf 0,69 que coincide com Isotigogenina, Hecogenina tem um Rf 0,75 e 0,61 onde concorda 

com as fracões F-1 e F-4 onde podem  ser  analisados na (tabela 6). O padrão Demissidina com Rf 

0,66 se iguala com uma mancha da fração F-2, na (tabela 6) pode-se observar os Rf das frações 

estudadas, na figura 4 podem ser observadas as estruturas dos compostos químicos. Contudo, as 

estruturas definitivas devem ser exemplificadas por estudos espectroscópicos.  
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     ISO TIGOGENINA  

Figura 4: Estruturas de Solasodieno, Iso tigogenina, Hecogenina e Demissidina 

 

As partes aéreas de S. palinacanthum foram unidas e realizada hidrolise ácida, no qual foi 

obtido o pó de aglicones onde foi verificado os seus componentes químicos através de cromatografia 

de camada fina, a fim de averiguar a relação de fluxo conforme (Tabela 7). 

 

Tabela 7 Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina do pó de aglicones obtido da 

hidrolise ácida de S. palinacanthum Dunal. 

Solventes N°. de 

mancha 

Valor de Rf 

Acetato de etila e Éter de 

Petróleo 20% 
3 (0,125), (0,328), (0,81) 

Clorofórmio e álcool metílico 

10% 
4 (0,14), (0,70), (0,77), (0,86) 

Acetato de etila e Éter de 

Petróleo 10% 
3 (0,18), (0,46), (0,92) 

 

Os extratos de decocção e maceração das raízes de S. subinerme foram submetidos á 

hidrolise ácida, posteriormente foram avaliadas por cromatografia de camada fina a fim de separar e 

identificar os compostos químicos presentes. Na tabela 8 mostra o Rf , o solvente utilizado para a 

separação dos compostos. 
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Tabela 8 Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina do pó de aglicones obtido da 

hidrolise ácida das raízes de S. subinerme Jacq. 

Solventes Extrato N°. de 

mancha 

Valor de Rf 

Clorofórmio e álcool metílico 

10% 
EDF5 3 (0,16), (0,37), (0,93) 

Clorofórmio e álcool metílico 

10% 
EMF5 4 (0,63), (0,98) 

Nota: EDF5 extrato da raiz de S. subinerme pelo método de decocção EMF5 extrato da raiz de S. subinerme pelo 
método de maceração 
 
 

3.2.5 Resultados obtidos nos testes de reconhecimento dos metabólicos secundários  

Os extratos etanólicos foram utilizados, para o reconhecimento dos metabólitos secundários 

presentes, utilizando reagentes específicos, para cada família de compostos. Os ensaios fitoquímicos 

realizados indicaram presença e ausência dos metabolitos conforme (Figura 05).      

 

Figura 05: Resultados dos testes de metabólitos secundários utilizando reagentes específicos. 

 

Conforme os resultados apresentados na (Figura 05) as espécies estudadas na prospecção 

fitoquimica apresentaram metabólitos de grande interesse para a indústria farmacêutica. Os 

metabólitos secundários desempenham papéis importantes na bioquímica e fisiologia dos vegetais. 

Muitas classes de produtos naturais constituem grupos importantes de metabólitos secundários, 

estando envolvidos em muitos processos fisiológicos de plantas, particularmente naqueles que 

respondem ao estímulo ambiental. É importante ressaltar que em espécies de importância agrícola 

(como por exemplo, a batata S.tuberosum) a composição de metabólitos secundários nos tecidos da 

planta pode influenciar diretamente na qualidade e toxicidade dos alimentos produzidos para 

humanos e animais (STOBIECKI et.al., 2003). 
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Segundo Fukuhara et.al (2004) os alcalóides esteroidais são os principais metabólitos 

secundários encontrados no gênero e são de amplo interesse, tanto na área de ecologia como de 

saúde humana.Na natureza, eles são componentes importantes para o armamento químico da 

planta contra herbívoros e outras pragas  

Azevedo et al. (2002) realizaram um estudo fitoquímico das folhas, frutos e flores das três 

espécies de Solanum coletados em Porto Velho/ RO: Solanum jamaicense, Solanum crinitum e 

Solanum rugosum para isolamento e identificação de substância que se façam presentes e realizar 

testes biológicos para averiguar sua eficácia contra agentes patogênicos para Leishmania mexicana 

amazonensis e Trypanossoma cruzi. A partir dos resultados verificou-se a presença de compostos 

ativos como alcalóides esteroidais e outras substâncias  

que possuem alto poder de inibição para determinados patógenos, além de poder ser visado como  

 matéria-prima na obtenção de fármacos.  

 

3.3.3 Resultados Antimicrobianos 

Apesar da disponibilização de novos antibióticos, o ritmo do desenvolvimento de resistência 

bacteriana dos diferentes patógenos, gram-positivos e gram-negativos, representa um constante 

desafio terapêutico. Em função disso alguns extratos etanólicos foram testados a fim de se encontrar 

metabólitos secundários que possam inibir o crescimento desses microrganismos. As bactérias 

utilizadas nesse experimento foram selecionadas de acordo com sua classe e patologia.  

Para avaliar o potencial inibitório dos extratos etanólicos em função da concentração, foram 

feitas diluições percentuais a partir do extrato bruto de 100,75, 50 e 25% a inibição do crescimento 

apresentou-se homogênea, de acordo com o grau de concentração do extrato ver tabela 9. 
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Tabela 9 Concentração da massa dos extratos etanólicos. 

 

 

Houve diminuição proporcional no diâmetro dos halos à medida que a concentração do 

extrato foi diminuído conforme apresentado na tabela (10). Os resultados obtidos foram promissores 

para a cepa de Staphylococcus aureus frente aos extratos dos frutos, folhas, talos e raiz de S. 

subinerme Jacq. ambos apresentaram halos de inibição, que variaram de 8 à 17,6mm. O extrato dos 

frutos, obtido por aparelho de soxhlet, apresentou o maior halo de inibição.Porém o método de 

extração por maceração no que diz respeito aos outros órgãos da planta de S. subinerme Jacq. 

demonstrou os melhores resultados. O resultado do teste com o extrato macerado dos frutos de S. 

palinacanthum demonstrou ser mais eficiente no combate a cepa de Staphylococcus aureus do que 

extrato de decocção, que não demonstrou nenhuma ação contra a cepa, conclui-se então que o 

método de extração escolhido é fundamental para ação bactericida. O extrato das folhas de S. 

palinacanthum D. obtidos por aparelho de Soxhlet teve o resultado mais promissor, onde se pode 

determinar a CIM, pois os halos de inibição variaram de 9,6 mm a 15 mm de acordo com a 

concentração do extrato frente a cepa de Staphylococcus aureus e halo de 6,6 à 14mm para Proteus 

mirabilis.  

 

 

 

 
EXTRATOS ETANÓLICOS CONCENTRAÇÕES 

 
ESPÉCIE VEGETAL 

ÓRGÃO DA 
PLANTA 

MÉTODO DE 
EXTRAÇÃO 

Solanum palinacanthum D. Folha Soxhlet 0.59g/ml 

Solanum palinacanthum D. Fruto Decocção 0.13g/ml 

Solanum palinacanthum D. Fruto Maceração 0.25g/ml 

Solanum subinerme Jacq. Raíz Decocçao 0.06g/ml 

Solanum subinerme Jacq. Raíz Maceração 0.05g/ml 

Solanum subinerme Jacq. Fruto Soxhlet 0.27g/ml 

Solanum subinerme Jacq. Talo Soxhlet 0.17g/ml 

Solanum subinerme Jacq. Folhas Macerado 0.18g/ml 

Solanum subinerme Jacq. Talo Macerado 0.03g/ml 

Solanum subinerme Jacq. Fruto Macerado 0.07g/ml 

Solanum viarum D. Folha Decocção 0.01g/ml 
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Tabela 10 Resultados obtidos dos halos (mm) inibição frente aos extratos. 

 

Espécies Conc. 

Microorganismos 

1 2 3 4 5 6 

Halos de inibição 24 horas 

EDB1 

 

100% ND NR ND ND ND NR 

75% ND NR ND ND ND NR 

50% ND NR ND ND ND NR 

25% ND NR ND ND ND NR 

EMB1 

 

100% ND NR ND ND ND NR 

75% ND NR 8mm ND ND NR 

50% ND NR 7mm ND ND NR 

25% ND NR ND ND ND N 

ESB2 100% ND NR 14,6mm ND 11,6mm NR 

 75% ND NR 10mm ND 6,6mm NR 

 50% ND NR 9,6mm ND ND NR 

 25% ND NR ND ND ND NR 

EDD2 100% ND ND ND ND ND ND 

75% ND ND ND ND ND ND 

50% ND ND ND ND ND ND 

25% ND ND ND ND ND ND 

EMF1 100% ND ND ND ND ND ND 

75% ND ND ND ND ND ND 

50% ND ND ND ND ND ND 

25% ND ND ND ND ND ND 

EMF2 

 

100% ND ND 10,3mm ND ND ND 

75% ND ND 11,3mm ND ND ND 

50% ND ND 8mm ND ND ND 

25% ND ND 7,3mm ND ND ND 

EMF3 100% ND ND 14mm ND ND ND 

75% ND ND 13mm ND ND ND 

50% ND ND 12mm ND ND ND 

25% ND ND 11mm ND ND ND 

ESF1 100% ND ND 17,6mm ND ND ND 

75% ND ND 16,6mm ND ND ND 

50% ND ND 16mm ND ND ND 

25% ND ND 15mm ND ND ND 

ESF3 100% ND ND ND ND ND ND 

75% ND ND ND ND ND ND 

50% ND ND ND ND ND ND 

25% ND ND ND ND ND ND 

EDF5 100% ND ND 12mm ND ND ND 

75% ND ND ND ND ND ND 

50% ND ND ND ND ND ND 

25% ND ND ND ND ND ND 

EMF5 100% ND ND 11,6mm ND ND ND 

75% ND ND 12mm ND ND ND 
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50% ND ND 9,3mm ND ND ND 

25% ND ND 8mm ND ND ND 

Nota: 1 Escherichia coli;  2. Klebisiela  pneumoniae;  3. Staphylococcus aureus; 4. Pseudomonas  aeroginosas; 5. Proteus 

mirabilis; 6. Cândida albicans; ND. Halo de inibição não foi detectável; NR. Não realizado 

O gênero Staphylococcus pertence à família Micrococcaceae, são bactérias Gram positivas, 

imóveis, agrupadas em massas irregulares ou cachos de uva, aeróbias ou anaeróbias facultativas e 

catalase positiva. Os Staphylococcus aureus são coagulase positivos, _-hemolíticos e fermentadores 

de manitol. Apesar de classificados como microrganismos mesófilos, demonstram crescimento em 

temperaturas entre 7,0 e 47,8°C (JAY, 1994). 

A Staphylococcus aureus é uma bactéria esférica, do grupo dos cocos gram-positivos, 

freqüentemente encontrada na pele e nas fossas nasais de pessoas saudáveis. Entretanto pode 

provocar doenças, que vão desde uma simples infecção até infecções graves, sua enorme capacidade 

de adaptação e resistência, tornou-se uma das espécies de grande importância no quadro das 

infecções hospitalares e comunitárias.  

Lopes et al.(2006) relataram atividade antimicrobiana do extrato etanólico dos frutos de 

Physalis angulata L. (Solanaceae) frente a cepa ATCC de Staphylococcus aureus com halo de inibição 

de 11,7mm, o que corrobora com os resultados encontrados neste trabalho. Grande parte das 

plantas do gênero Solanum apresentam alcaloides esteroidais e saponinas esteroidais glicoalcalóides 

e flavonóides que são importantes na defesa natural das plantas como metabólitos secundários; 

várias atividades biológicas são relatadas por possuir grande interesse na medicina tradicional, sendo 

aplicado como anabólicos, antiflogísticos, antialérgicos, contraceptivos, diuréticos, 

imunossupressores e tônicos (MOLA et al., 1997; CHENG et al., 2008; VIEIRA et al., 2008).  

Para as demais cepas testadas não foram detectadas a formação de halos de inibição. Dentre 

as demais cepas testadas, temos a Pseudomonas aeruginosa, gram-negativa não fermentadora, que 

pode expressar uma série de mecanismos de resistência, como a produção de beta-lactamases, e 

uma permeabilidade bastante reduzida á entrada de antibióticos (TORTORA et al. 2000). O Proteus 

mirabilis que é a causa reativamente comum de infecções do trato urinário. (STROHL, 2004). A 

Escherichia coli que pertence ao grupo gram-negativo, é capaz de liberar enterotoxinas que destroem 

a mucosa intestinal e a Candida albicans é uma levedura oportunista que causa infecções sistêmicas 

em pessoas predispostas, comumente pacientes com o sistema imunológico comprometido ou que 

foram submetidos a tratamento prolongado com antibióticos (DUARTE, 2006). 

De acordo com Gobbo – Neto & Lopes (2007) há uma série de fatores que podem influenciar 

no conteúdo dos metabólitos secundários de plantas medicinais, tais como sazonalidade, 

temperatura, disponibilidade hídrica, radiação ultravioleta, altitude, disponibilidade de nutrientes, 

exposição à patógenos, entre outros. Rios e Recio (2005) revelaram que o maior problema 
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relacionado com pesquisas sobre atividade antimicrobiana de plantas é a falta de uniformidade nos 

critérios, frequentemente acarretando em relevantes contradições entre os resultados obtidos por 

diferentes grupos e até para o mesmo autor estudando a mesma amostra com diferentes métodos. 

Nader (2010) relatou dificuldades na padronização e comparação de técnicas de difusão em 

disco, devido à interferência das características do extrato na capacidade de difusão. RIBEIRO & 

SOARES (2000) afirmam que as características de solubilidade do material em teste interferem na 

difusão do mesmo no meio de cultura. 

A partir dos resultados verificou-se a presença de compostos ativos como alcalóides 

esteroidais e outras substâncias que possuem alto poder de inibição para determinados patógenos. 

O desenvolvimento da Química Orgânica e da tecnologia industrial tem permitido a análise, 

isolamento, refino e síntese dos princípios ativos das plantas que são de grande interesse pela 

indústria farmacêutica. Neste contexto as espécies analisadas serão alvo de estudos minuciosos na 

busca de novos compostos que possuam atividade antimicrobiana. 

 

CONCLUSÃO 

A prospecção antimicrobiana revelou que a cepa de Staphylococcus aureus foi a mais 

sensível frente aos extratos, demonstrando dose dependência. Os métodos de extração por 

aparelho de soxhlet e maceração demonstraram ser mais eficiente na extração de metabólitos 

secundários com capacidade antimicrobiana.  

A cepa de Staphylococcus aureus frente aos extratos macerados das folhas, talos e raiz de S. 

subinerme Jacq. e extratos obtidos por aparelho de soxhlet dos frutos de S. palinacanthum, o qual 

ambos apresentaram halos de inibição, que variaram de 8 à 17,6mm, tendo ainda o extrato dos 

frutos de S. palinacanthum apresentado  halo de 6,6 à 14mm para Proteus mirabilis. Para as demais 

cepas testadas não foram detectadas a formação de halos de inibição.  

A partir da prospecção dos extratos trabalhados pode-se observar que o método de 

extração utilizado e a concentração de massa do extrato são fundamentais para ação 

antimicrobiana do extrato.  As análises fitoquímicas realizadas neste trabalho revelaram que as 

espécies estudadas apresentam compostos pertencentes às classes dos alcaloides, flavonoides, 

cumarinas, saponina, triterpenos, glicosídeos e taninos hidrolisáveis, que podem ser 

potencialmente ativos em modelos biológicos e farmacológicos. Os resultados sugerem que novos 

estudos com os extratos e com as frações obtidas sejam realizados, com o objetivo de isolar e 

purificar novos compostos de interesse da sociedade e demonstra a importância da investigação 
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antibacteriana e antifúngica de produtos naturais de origem vegetal, aliada à preservação da 

biodiversidade. 
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ANEXO 
 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2010/2011 

 Confecção dos Banners para o 61º Congresso Nacional de Botânica, em Manaus-AM. 

 03 à 13 Participação no 61º Congresso Nacional de Botânica,em Manaus-AM. 

 Pesquisa de novos protocolos, em artigos e livros científicos. 

 Edição de Resumos científicos para o IV Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais de 

2010, em Itajaí-SC. 

 Teste de identificação de metabólitos secundários do extrato etanólico por decocção e 

macerado dos frutos de Solanum palinacanthum D.   

 Separação dos componentes químicos do extrato etanólico das folhas de Solanum subinerme 

Jacq. por diferentes técnicas, tais como fracionamento, hidrólise, adsorção e desorção com 

diferentes solventes. 

 Confecção de Banners IV Simpósio Iberoamericano de Plantas Medicinais de 2010, em Itajaí-

SC.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02546299
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%2329693%232007%23999269997%23649899%23FLA%23&_cdi=29693&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=fd2c515d82bc53844a867c77c02556f9
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 Parceria com projetos de iniciação científica da Faculdade São Lucas: 

 Projeto Cólera: Experimento Microbiológico de Extratos Vegetais x Vibrio cholera 
 

 Projeto do PIBIC “Levantamento do gênero Solanum”: Experimento Microbiológico Extratos 
Vegetais x Microorganismos patogênicos. 

 

 Edição de resumo científico para o 3º Congresso sobre Diversidade Microbiana da Amazônia 

e XII Encontro Nacional de Microbiologia Ambiental de 2010, resultado da parceria com o 

projeto cólera. 

 Edição de resumos científicos para a 5ª Amostra Científica da Faculdade São Lucas, 

resultado da parceria com o projeto de PIBIC “Levantamento do gênero Solanum” e projeto 

Cólera. 

 Confecção de Banners  

 Participação na 5ª Amostra Científica da Faculdade São Lucas, com apresentação em forma 

de Banner. 

 Preparação das cromatoplacas utilizando sílica gel e placas de vidro de 5x20 para realização 
dos testes de cromatografia de camada fina, usando os extratos das folhas de Solanum 
subinerme Jacq. obtidos pela técnica de adsorção e desorção com diferentes solventes; 
 

 Revisão de literatura sobre extração, técnicas de extração, os aparelhos utilizados para 

separação sólido-líquido; 

 Inicio da separação dos componentes químicos, do extrato etanólico dos frutos e das folhas de 

Solanum palinacanthum Dunal obtido por decocção, onde foram utilizadas as técnicas de 

fracionamento, precipitação e hidrólise, com exceção da hidrólise das folhas.  

 Inicio da separação dos componentes químicos, do extrato etanólico das folhas de Solanum 

palinacanthum Dunal obtido por maceração, onde foram utilizadas as técnicas de 

fracionamento, precipitação. 

 Inicio da separação dos componentes químicos, do extrato etanólico dos talos de Solanum 

palinacanthum Dunal obtido por aparelho de Soxhlet, foram utilizadas as técnicas de 

fracionamento, precipitação e hidrólise. 

 Inicio da separação dos componentes químicos, do extrato etanólico das folhas de Solanum 

palinacanthum Dunal obtido por aparelho de Soxhlet, foram utilizadas as técnicas de 

fracionamento, precipitação e hidrólise. 

 Inicio da separação dos componentes químicos, do extrato etanólico dos frutos de Solanum 

palinacanthum Dunal obtido por maceração, onde foram utilizadas as técnicas de 

fracionamento, precipitação e hidrólise. 
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 Preparação de cromatoplacas utilizando sílica gel e placas de vidro de 5x20 para realização dos 

testes de cromatografia de camada fina, utilizando as fases étero das folhas de S. subinerme 

Jacq., das folhas, talos e frutos de S. palinacanthum Dunal.   

 Preparação de Caldo BHI (Brain Heart Infusio) e Ágar Muller Hinton (MH) e plaqueamento 

dos mesmos; 

 Inoculação das cepas de ATCC em 3 mL de caldo (BHI) e incubados a 37ºC em estufa; 

 Reinoculação das cepas em caldo BHI e incubação do mesmo em estufa à 37º, o processo foi 

repetido por três dias; 

 Realização do Teste de Coloração de Gram com as cepas obtidas, para visualização da 

morfologia das bactérias.  

 Realização de testes bioquímicos para identificação das cepas obtidas. 

 Foram feitos cálculos de massa e diluição, dos extratos dos frutos e folhas de S. 

palinacanthum. 

 Esterilização e organização dos materiais para realização do teste de Difusão de Disco; 

 Realização do teste de Difusão de Disco utilizando o extrato macerado de dos frutos de S. 

palinacanthum, decocção dos frutos de S. palinacanthum e das folhas de S. palinacanthum por 

aparelho de Soxhlet. 

 Observação dos resultados após 24 horas e determinação dos halos, que por sua vez foram 

determinados em milímetros; 

 Manutenção da cultura de bactérias: preparação de meio ágar Muller Hinton (MH), 

plaqueamento dos mesmos e semeadura das bactérias; 

 Redação do relatório parcial de todas as atividades desenvolvidas no laboratório de fitoquímica 

e microbiologia da Faculdade São Lucas; 

 Coleta de material vegetal de S. subinerme Jacq no Município de Candeias do Jamari zona rural 

linha 655 km 10 sentido Rio Preto; 

 Separação, pesagem, trituração e extração do material vegetal de S. subinerme;. 

 Identificação botânica do material vegetal através de comparação com amostras incorporadas 

no acervo do herbário da Faculdade São Lucas; 

 Preparação de exsicatas; 

 Extração dos metabólitos secundários das raízes de S. subinerme pelos métodos de decocção e 

maceração; 

 Identificação dos metabólitos secundários presentes nos extratos etanólicos das raízes de S. 

subinerme; 
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  Foi realizada hidrólise ácida com extratos das raízes de S.subinerme; 

 Realização de cromatografia de camada delgada com o pó de aglicones de S. subinerme; 

 Manutenção das bactérias: preparação de meios de cultura para isolamento e crescimento das 

bactérias; 

 Edição de resumos para  63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) de 10 a 15 de julho de 2011; 

 Preparação dos extratos etanólicos para testes microbiológicos; 

 Preparação de cromatoplacas para realização de cromatografia de camada delgada; 

 Esterilização e organização dos materiais para realização do teste de Difusão de Disco; 

 Realização do teste de Difusão de Disco; 

 Observação dos resultados após 24 horas e determinação dos halos, que por sua vez foram 

determinados em milímetros; 

 Confecção de banner para 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) de 10 a 15 de julho de 2011; 

 Edição de resumos para 62º Congresso Nacional de Botânica de 07 a 12 de Agosto. 

 Realização de hidrólise ácida; 

 Manutenção das cepas de bactérias; 

 Preparação de extratos etanólicos para testes microbiológicos; 

 Esterilização e organização dos materiais para realização do teste de Difusão de Disco; 

 Realização do teste de Difusão de Disco; 

 Observação dos resultados após 24 horas e determinação dos halos, que por sua vez foram 

determinados em milímetros; 

 Solicitação de banner para Congresso Nacional de Botânica; 

 Confecção de banner para Congresso Nacional de Botânica; 

 Realização de hidrólise ácida; 

 Realização de cromatografia de camada delgada; 

  Redação do relatório final de todas as atividades desenvolvidas no laboratório de fitoquímica e 

microbiologia da Faculdade São Lucas; 

 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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APÊNDICE 

Foto 1. Preparo da escala de mac farland para testes microbiológicos. 

 

Foto 2.  Materiais esterilizados para testes microbiológicos 

 

Foto 3. Preparo de exsicata no herbário da Faculdade São Lucas 
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LEVANTAMENTO DO GÊNERO SOLANUM NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO E ANÁLISE 
FITOQUÍMICA DAS NOVAS ESPÉCIES COLETADAS 
 

Orientador: Anselmo Enrique Ferrer Hernandez 
Bolsista: Faiane Tenório Feitosa 

 

INTRODUÇÃO 

A diversidade dos vegetais constitui uma grande riqueza em potencial para a saúde humana. 

Apesar disso, somente algumas das espécies vegetais conhecidas na Terra foi estudada e várias 

espécies estão desaparecendo do planeta num ritmo sem precedentes. Com a redução progressiva 

de grande parte desta biodiversidade, ocorrerá também uma enorme perda científica e econômica, 

principalmente para os países menos desenvolvidos, como o Brasil, que é detentor da maior parte 

das reservas vegetais do mundo (COSTA, 2006).  

Neste contexto a flora amazônica se destaca por possui uma enorme variabilidade de 

espécies vegetais, esta é caracterizada como uma das regiões de maior biodiversidade do planeta no 

qual apenas uma fração dessa biodiversidade é conhecida, vale ressaltar que ainda é falha a 

documentação existente a respeito dessa biodiversidade e que é de suma importância o 

levantamento de mais inventários biológicos, um considerável esforço de amostragem também é 

necessário para se identificar os padrões e os processos ecológicos e biogeográficos, visando o 

fornecimento de informações científicas para sociedade, indústrias farmacêuticas e para estudos 

fitoquímicos e botânicos.  

O gênero Solanum, composto por cerca de 1700 espécies, é um dos maiores do Reino 

Vegetal e o mais representativo da família Solanaceae. Na flora brasileira encontram-se mais de 100 

espécies distribuídas por todo o território. Algumas espécies, por possuírem aspectos muito 

similares, são utilizadas na medicina popular indistintamente, sob a denominação comum de 

"jurubeba”. (COUTINHO et al., 2009) 

A maioria das plantas do gênero Solanum apresenta alcalóides esteroidais e saponinas 

esteroidais que são compostos de grande interesse na medicina tradicional, pois é a matéria prima 

para a produção de vários fármacos com diferentes aplicações, tais como: anabólicos, antiflogísticos, 

antialérgicos, contraceptivos, diuréticos, imunossupressores e tônicos (MOLA et al., 1997). 

Com o intuito de fornecer dados sobre o gênero Solanum para a Flora do município de Porto 

Velho-RO, este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no laboratório de fitoquímica da 

Faculdade São Lucas tendo como objetivo estudar o potencial fitoquímico de espécies do gênero 

Solanum encontradas no município de Porto Velho em Rondônia. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os vegetais apresentam dois tipos de metabolismo o primário e o secundário, o primário 

responsável pelas atividades primordiais das células, tendo como componentes químicos as 

proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucléicos enquanto o metabolismo secundário consiste em 

moléculas que se encontram restritos em sua distribuição tanto dentro da planta como entre 

diferentes espécies de plantas, sabe-se que os metabólitos secundários são importantes para a 

sobrevivência e a propagação das plantas que os produzem (RAVEN, 2001). Nas últimas décadas os 

metabólitos secundários têm recebido consagrada atenção em virtude de se apresentarem como 

biomoléculas ativas no tratamento de diversas doenças, também sendo considerado como 

antioxidantes, antimicrobiano, antitumorais e diversas outras funções. Neste sentido o gênero 

Solanum apresenta certa diversidade de metabólitos secundários no qual se apresentam como 

protótipos para novos fármacos e até mesmo como fármacos naturais. Segundo Neto (2006), este 

gênero apresenta uma variedade de saponinas esteriodais e glicoalcalóides  de importância na 

resistência natural destas plantas contra muitas pestes.  

O gênero Solanum, composto por cerca de 1700 espécies, é um dos maiores do Reino 

Vegetal e o mais representativo da família Solanaceae. Na flora brasileira encontram-se mais de 100 

espécies distribuídas por todo o território. Algumas espécies, por possuírem aspectos muito 

similares, são utilizadas na medicina popular indistintamente, sob a denominação comum de 

"jurubeba" (COUTINHO, 2009). 

As plantas do gênero Solanum destacam-se pela capacidade de biossintetizar esteroides e 

alcaloides, livres ou na forma de heterosídeos, metabólitos secundários estruturalmente 

diversificados e complexos. Estes compostos, em geral, são de interesse terapêutico, visto que 

apresentam um grande leque de atividades, como citotóxica, anticâncer, anti-inflamatória,8 

antiulcerogênica e moluscicida. Além disso, são também responsáveis pela resistência natural das 

espécies em seu ecossistema. Compostos fenólicos, principalmente flavonas e flavonóis, incluindo 

seus heterosídeos, são também identificados com frequência em espécies de Solanum (CHAGAS, 

2011). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. COLETA DO MATERIAL VEGETAL 

A pesquisa de campo foi realizada nos municípios de Porto Velho na zona leste – nos bairros 

Cascalheira, Jardim Santana, Juscelino Kubitscheck, Marcos Freire, Socialista, Tancredo Neves e 

Ulisses Guimarães, e no município de Candeias do Jamari – na estrada dos chacareiros, SN, zona rural 
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sentido balneário Antonio Domingos e no ramal 1, 55 B, 655 sentido balneário Rio Preto. A princípio 

a coleta baseou-se em observações - busca visual – tendo como objetivo selecionar o material 

botânico em estado de frutificação ou floração para confecção de exsicatas.  

2.2. PROCESSAMENTO DO MATERIAL VEGETAL 

Os materiais coletados foram conduzidos ao herbário da Faculdade São Lucas, em Porto 

Velho – RO, onde passaram pelo procedimento de prensagem, no qual foi prensado entre jornais, 

papelão, corrugado (alumínio) e prensa de madeira. Para cada jornal que continha a espécime foi 

identificada com o número de coleta, data, local e nome do coletor. Após esse processo, o material 

vegetal foi colocado em estufa elétrica para sofrer o processo de desidratação por um período de 

três dias. 

Depois de desidratado, o material foi descrito taxonomicamente com auxílio de lupa 

estereoscópica e de literatura especializada, ou por comparação com material do acervo já 

identificado. Após a identificação, este seguiu processo usual de incorporação ao acervo do Herbário 

Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas (HFSL). 

2.3. EXTRAÇÃO FITOQUÍMICA DAS ESPÉCIES VEGETAIS  

 Para extração fitoquímica o material vegetal foi seco, moído e submetido à extração por 

diferentes metodologias, empregando a extração sólido-líquido por maceração, por decocção e por 

aparelho de Soxhlet. Após esses procedimentos foram realizados testes fitoquímicos com reagentes 

específicos de reconhecimento para alcalóides, glucosídeos cardiotônicos, cumarinas, flavonóides, 

taninos, triterpenos ou/e esteróides, saponinas e derivados antracênicos livres segundo Radi & 

Terrones (2003), também foram realizados testes cromatográficos e hidrolise para determinação dos 

princípios ativos das espécies encontradas. 

2.3.1.  EXTRAÇÃO SÓLIDO-LÍQUIDO POR MACERAÇÃO Á FRIO  

 O Material vegetal (fruto, folhas, talo e flores) foi seco e moído e processado por maceração 

utilizando como solvente o etanol permanecendo em repouso por sete dias, após esse período o 

material foi filtrado e realizado os testes fitoquímicos para identificação de metabólitos secundários.  

2.3.2.  EXTRAÇÃO SÓLIDO-LÍQUIDO POR DECOCÇÃO 

 A decocção é um método de extração sólido-líquido no qual se pode utilizar o resultado do 

macerado. Foi utilizado o material vegetal (folhas, flores, frutos, e talo) seco e moído e colocado em 
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um balão com o solvente (etanol) para aquecer em banho-maria durante quatro horas, após esse 

período foi filtrado e o processo foi repetido por mais três vezes em igual tempo. 

2.3.3. EXTRAÇÃO SÓLIDO-LÍQUIDO POR APARELHO DE SOXHLET 

 As amostras do material vegetal (flor, fruto, folhas e talo) foram pesadas colocadas num 

papel de filtro (forma cilíndrica) dentro do Soxhlet. O solvente utilizado foi o etanol no qual foi 

aquecido num balão de fundo chato sobre placa aquecedora, originando vapor. O vapor proveniente 

do solvente aquecido passa para o condensador de bolas onde é refrigerado passando ao estado 

líquido e enchendo o extrator até ao nível do tubo lateral. Ao longo do tempo, o solvente segue 

arrastando compostos solúveis presentes na amostra e após vários ciclos obtém-se e extrato final, 

sendo-o submetido a vários testes fitoquímicos.  

2.3.4 DESTILAÇÃO SIMPLES DOS EXTRATOS  

 Depois de obtidos os extratos, estes foram concentrados utilizando o método de destilação 

simples utilizando um balão de fundo chato contendo o extrato, um condensador reto e o banho-

maria como fonte de calor, a solução no balão é aquecida, até que o líquido entre em ponto de 

ebulição e comece a evaporar, passando pelo condensador que por sua vez suas paredes são frias, 

pois a sua volta passa água fria. Ao entrar em contato com essas paredes frias, o vapor se condensa, 

retornando ao estado líquido este será armazenado em um béquer e como resultado temos o 

extrato concentrado. 

2.3.5.  HIDRÓLISE  

 A hidrólise ácida dos extratos foi realizada a partir do seguinte procedimento. Foi adicionado 

um volume de ácido clorídrico concentrado e água destilada para fazer a solução 1,5M. A solução 

ácida é aquecida em aparelho de refluxo durante 3 horas à ebulição. Passado o tempo de hidrólise a 

solução fervente é adicionada sobre uma mistura de água e gelo e alcalinizada com hidróxido de 

amônio até pH = 10. A solução é deixada em repouso até a precipitação total dos aglicones. Logo o 

cru de aglicones é separado por decantação ou filtração e o sólido obtido diluído com solvente de 

sua afinidade. 

2.3.6. CROMATOGRAFIA   

 A cromatografia é essencialmente um método físico de separação em que os componentes a 

serem separados são distribuídos entre duas fases, a estacionária e a móvel, a cromatografia ocorre 

como resultado de processos repetidos de adsorção e desorção durante o movimento dos 
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componentes da amostra ao longo da fase estacionária e a separação ocorrem devido à diferença de 

constantes de distribuição de cada um dos componentes da amostra. Para análise cromatográfica foi 

calculado a massa do extrato, em seguida foi preparado uma solução contendo 0,5 gramas de sílica 

gel de cromatografia de cama fina macherey-nagel diluída em 1,5 ml de água destilada, aplicando-a 

sobre uma placa de vidro de 10 cm. Os solventes utilizados foram preparados conforme mostra a 

tabela 1. O extrato foi colocado na cromatoplaca com o auxilio de um capilar, sendo utilizados em 

cada placa três extratos diferentes. Logo, a cromotoplaca foi submetida ao solvente, sendo 

observado o processo de eluição, quando o solvente passa pela mistura na lâmina, os componentes 

químicos são arrastados, de modo que a substância que possui maior afinidade com o solvente é 

deslocada com uma velocidade maior, antes do solvente alcançar o topo da placa esta foi retirada e 

colocada para secar, e em seguida colocada em cuba reveladora contendo iodo, retirada da cuba as 

lâminas foram borrifadas com o reagente Dragendorff, que é capaz de forma produtos coloridos com 

a mistura, sendo possível a identificação de metabólitos secundários presentes no extrato. A partir 

da corrida do cromatograma foram calculados os valores de Rf das amostras. 

Tabela 1. Concentrações dos Solventes utilizados para realização da cromatografia de camada fina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

 Os testes de reconhecimento de metabólitos secundários foram realizados segundo Radi & 

Terrones (2003). Conforme descrito a seguir:  

 Reconhecimento de Alcalóides: 

Soluções Solventes Concentrações 

 

A 

Clorofórmio 90% 

Álcool metílico 10% 

 

B 

Acetato de etila 90% 

Éter de petróleo 10% 

 

C 

Acetato de etila 80% 

Éter de petróleo 10% 
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Adicionou-se 2 ml de solução etanólica a 2 ml de HCL (10%), aqueceu a mistura por 10 minutos. 

Aguardou esfriar e filtrou-se. Em seguida o filtrado foi dividido em três tubos de ensaios e adicionado 

a estes algumas gotas dos reativos: Dragendorff, Mayer, Wagner. A precipitação do material para 

roxo a laranja evidenciou a presença do teste indicando positivo.  

 Reconhecimento de Glicosídeos Cardiotônicos 

A 2,0 ml de solução do extrato foi adicionado 3,0 ml de solução de acetato de chumbo a 10% e 2,0 ml 

de água destilada. Esquentou-se a mistura em banho-maria durante 10 minutos. Em seguida, o 

extrato foi filtrado e agitado com 10,0 ml de clorofórmio, separando a fase clorofórmica em 4 tubos 

de ensaio. Após a evaporação do clorofórmio, obteve-se a formação de resíduos nos tubos, os quais 

foram acrescidos dos seguintes reagentes: 

Reagente de Kedde: Solução A: Ácido 3,5-dinitrobenzóico a 3% em metanol. Solução B: Hidróxido de 

potássio a 5,7% em água. Coloração rosa ou azul-violeta ao visível indica cardenólidos, os 

bufadienólidos não reagem. A cor se atenua em poucos minutos. Reagente: misturaram-se partes 

iguais de A e B 

Reação de Keller-Killiani: Ácido acético glacial, Solução de cloreto férrico III a 2% e ácido sulfúrico 

concentrado. Colorações intensas é resultado positivo.  

Reagente de Liebermann-Burchard: Misturou-se 10 ml de anidrido acético e duas gotas de ácido 

sulfúrico concentrado. Resultado positivo verde, azul esverdeado, roxo a azul. 

Reagente de Salkowski: Ácido sulfúrico concentrado. Coloração indo do amarelo para o roxo é um 

resultado positivo. 

 Reconhecimento de Taninos 

Na realização de todos os ensaios foram utilizados 2,0 ml da solução etanólica e adicionado 5,0 ml de 

água destilada. Após a adição o extrato ficou em repouso, sendo a seguir filtrado. Nesses ensaios, 

foram acrescidos os seguintes reagentes: 

Solução de cloreto férrico: Preparou-se uma solução 10% de cloreto férrico  III em água destilada. 2 

gotas de solução de cloreto férrico III a 10%. 

Coloração azul indica possível presença de taninos hidrolisáveis, e coloração verde de taninos 

condensados.  

Solução de acetato de chumbo: Preparou-se uma solução de acetato de chumbo 10% em água. A 

presença de um precipitado corado indica positivo  para  reação 
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 Reconhecimento de Derivados Antracênicos Livres 

Utilizou-se 2,0 ml da solução metanólica e 5,0 ml de clorofórmio, agitando-o. Deixou-se em repouso 

por 15 minutos. O extrato clorofórmico foi utilizado para a realização do ensaio. Colocou-se 1,0 ml do 

extrato clorofórmico num tubo de ensaio e acrescentando 1 ml de solução aquosa de hidróxido de 

sódio a 5%, com posterior agitação. Coloração roxa em fase aquosa indica a presença de 

antraquinonas (Reação de Borntraeger). 

Reagente de Bornträger: Preparou-se uma solução de Hidróxido de sódio a 5% em água. 

 Reconhecimento de Flavonóides 

Colocou-se em um tubo 2 ml da solução metanólica, alguns fragmentos de Mg que agregou-se as 

paredes do tubo, algumas gotas de HCL diluído. A precipitação de material amarelo indica teste 

positivo. 

 Reconhecimento de Saponinas 

A 2,0 ml da solução metanólica adicionou-se 5 ml de água fervente. Esfriou-se, agitou-se em seguida 

vigorosamente e deixou em repouso por 20 minutos. Transcorrido o tempo foi considerada positiva 

as amostras com formação de espumas. 

 Reconhecimento de Triterpenos e/ou Esteróides 

Colocou-se 2,0 ml da solução metanólica, em tubo de ensaio adicionado 5,0 ml de clorofórmio. Após 

filtração, o extrato foi dividido em duas porções. Em cada um dos tubos realizaram-se as reações de 

Liebermann-Burchard e Salkowski. Os triterpenos desenvolvem coloração estável e os esteróides 

desenvolvem coloração mutável com o tempo. 

2.4. TESTES MICROBIOLÓGICOS 

Os testes microbiológicos foram realizados no laboratório de microbiologia da FSL, sendo 

realizado o teste de sensibilidade por difusão de disco. Para análise microbiológica, culturas 

bacterianas desenvolvidas foram diluídas até obter-se uma suspensão microbiológica cuja turvação 

foi comparada com a escala padrão no 0,5 de Mac Farland e foram semeadas em placa de 14 cm com 

30 ml de ágar MH e Sabouraud, o qual é recomendado pela OMS para a realização das provas de 

sensibilidade, como os antibiogramas. A seguir, discos de papel de filtro esterilizados (medindo 

0,6mm) foram impregnados em triplicata e foram colocados sobre a superfície do ágar inoculado. Os 

extratos utilizados foram o extrato obtido por soxhlet dos talos e folhas de Solanum jamaicense Mill. 

Antes de incubar na estufa à 37ºC por 24 horas, as placas ficaram à 4ºC por 15 minutos para garantir 

a difusão dos produtos naturais. Como controle positivo para bactérias foi utilizado Penicilina 10mg e 
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como controle negativo o solvente etanol na maior concentração. Após a incubação por 24 horas 

foram observados os halos de inibição das amostras bacterianas, os diâmetros dos halos foram 

determinados em milímetros (mm) para a determinação da CIM (Concentração Inibitória Mínima, 

menor concentração capaz de inibir o crescimento de microrganismos).  

Neste estudo foram utilizadas cepas padrões que estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Microorganismos e ATCC.  

Microrganismos Código utilizado 

 Escherichia coli 

 Klebsiella pneumoniae 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Proteus mirabilis 

 Staphylococcus, aureus 

 Candida  albicans 

ATCC 25922 

ATCC 13883 

ATCC 27853 

ATCC 25933 

ATCC 25923 

ATCC 10231 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. LEVANTAMENTO BOTÂNICO ZONA LESTE DE PORTO VELHO – RO 

 Foram observadas 5 espécies do gênero Solanum, sendo identificada (61,3%) S.palinacantum 

Dunal.- ocorrente apenas no Bairro Jardim Santana, (24%) S.jamaicense Mill.- ocorrente nos bairros 

Jardim Santana, Marcos Freire, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, (10,6%) S.grandiflorum – 

ocorrente apenas no bairro Marcos Freire, (2,6%) S.crinitum Lam.ocorrentes no bairro Marcos Freire 

e Ulisses Guimarães e (1,3%) S.acanthodes Hook. Ocorrentes no bairro Marcos Freire. Observamos 

que o S.jamaicense Mill. tem grande potencial de dispersão embora poucas espécies encontradas. Já 

a espécie S.palinacantum Dunal. foi encontrado em grande quantidade,no entanto se mantém 

concentrado em uma determinada área. A Tabela 3 apresenta as espécies vegetais encontradas no 

levantamento botânico.  

3.2. LEVANTAMENTO BOTÂNICO CANDEIAS DO JAMARI – RO  

 Foram observados 542 espécimes do gênero Solanum, sendo identificada (1,3%) 

S.jamaicense Mill. (14%) S.acanthodes Hook. (2,7%) S.grandiflorum Ruiz & Pav. (41,3%) S.crinitum 

Lam. (1,8%) S. rugosum Dunal. (7,3) S.palinacanthum Dunal. (5,5%) S. sisymbriifolium Lam. (11%) S. 

subinerme Jacq. (9,2%) S. viarum Dunal.Foram encontradas nove espécies do gênero Solanum, 
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destacando-se a espécie S.crinitum Lam com maior número de ocorrência, enquanto a espécie 

S.jamaicense Mill ocorre com menor freqüência na área de estudo. A Tabela 3 apresenta as espécies 

vegetais encontradas na zona rural do município de candeias do Jamari – Rondônia. 

Tabela 3. Apresenta o local de coleta, espécie encontrada, local específico e registro no Herbário Dr. 

Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas. 

Local De Coleta Espécie Local Específico  Registro No 

Herbário A. T. 

P.P. 

Tancredo Neves S. jamaicense  Rua: Caruanã 00006286 

Jardim Santana S.jamaicense  Av. Amazonas c/ Rua: Perinopólis 00006287 

S.palinacanthum Rua: Luziana  

Socialista ** ** ** 

Ulisses S. jamaicense Rua: Fênix entre Rua: Órion e Coroa 

Boreal 

00006292 

S.crinitum Rua: Blumenau – posto abandonado 00006293 

Cascalheira ** ** ** 

Juscelino 

Kubitschek 

** ** ** 

Marcos Freire S.crinitum Rua: Dos Três Poderes c/ a rua 

Canindé 

 

S. acanthodes Rua: Dos Três Poderes  

S.jamaicense Rua: Canindé 00006288 

*S. grandeflorum Rua Dos Três Poderes - 

BR-364, sentido 

Campos Unir 

*S.rugosum Estrada Recanto do Pássaros - 

*S.crinitum Próximo ao 5º BEC - 

*S.acanthodes Próximo ao 5º BEC - 

*S.jamaicense Próximo ao 5º BEC - 

Candeias do 

Jamari – estrada 

sentido Balneário 

Antônio Domingos 

*S.jamaicense  Próximo ao Balneário Antônio 

Domingos 

- 

S.crinitum Próximo ao Balneário Antônio 

Domingos 

00006295 
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Tabela 3 - As referências que possuem dois asteriscos (**) indicam a ausência de espécies no local de 

estudo, enquanto as que possuem apenas um asterisco (*) não foram possíveis a identificação taxonômica 

de todos os espécimes, devido a indisponibilidade de material vegetal em estado de floração e/ou 

frutificação para classificação a época do levantamento.  

Observação – A.C: a identificação ocorreu através do método de comparação, sendo sujeito a 

conferimento por especialista 

S.acanthodes Próximo ao Balneário Antônio 

Domingos 

00006296 

Candeias do 

Jamari- estrada do 

Rio Preto 

S.jamaicense Ramal 55B 00006230 

S.acanthodes Estrada do Rio Preto 00006298 

S.crinitum Estrada do Rio Preto 00006297 

S.palinacanthum Ramal 55B 00006289 

S. rugosum Ramal 55B 00006290 

S.viarum Ramal 55B 00006291 

Fazenda Buritis 00006281 

S.subinerme Ramal 55B 00006279 

* S.grandeflorum Fazenda do Zé Gago - 

S.syssimbriifolium  Fazenda Buritis 00006231 

 

 

3.3. TESTES FITOQUÍMICOS DE RECONHECIMENTOS DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS DO 

GÊNERO Solanum 

Embora o metabolismo secundário nem sempre seja necessário para que uma planta 

complete seu ciclo de vida, ele desempenha um papel importante na interação das plantas com o 

meio ambiente. Um dos principais componentes do meio externo cuja interação é mediada por 

compostos do metabolismo secundário são os fatores bióticos. Desse modo, produtos secundários 

possuem um papel contra a herbivoria, ataque de patógenos, competição entre plantas e atração de 

organismos benéficos como polinizadores, dispersores de semente e microorganismos simbiontes. 

Contudo, produtos secundários também possuem ação protetora em relação a estresses abióticos, 

como aqueles associados com mudanças de temperatura, conteúdo de água, níveis de luz, exposição 

à UV e deficiência de nutrientes minerais (Peres, ed). Sendo assim o conhecimento prévio das classes 
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de componentes químicos encontrados nos vegetais se torna necessário para fornecer a relação dos 

princípios ativos. Uma vez detectada a presença de determinados grupos químicos, o estudo 

fitoquímico proporciona o direcionamento de diversos ensaios biológico (LÔBO, K.M.S et al., 2010). A 

maioria das plantas do gênero Solanum apresenta alcalóides esteroidais e saponinas esteroidais que 

são compostos de grande interesse na medicina tradicional, pois é matéria prima para a produção de 

vários fármacos com diferentes aplicações, tais como: anabólicos, antiflogísticos, antialérgicos, 

contraceptivos, diuréticos, imunossupressores e tônicos (MOLA et al., 1997).  

Os metabolitos secundários não estão distribuídos uniformemente nos vegetais, pois, se 

encontram diversificados em diferentes partes da planta, atuando de acordo com a função que órgão 

exerce para a mesma. De acordo com os testes fitoquímicos que foram realizados com diferentes 

órgãos das espécies do gênero Solanum, podemos confirmar que ocorre essa diversidade, ainda que 

seja a mesma espécie.  Na Tabela 4 estão representadas as espécies e os órgãos que foram 

trabalhados fitoquimicamente.   

LÔBO, K.M.S et al (2010) em seu estudo observou que no extrato bruto da espécie S. 

paniculatum Lam.  foram identificados diversas classes de metabólitos secundários como taninos, 

flovonóides, alcalóides e saponinas, BENTO et al ao realizar uma abordagem fitoquímica do extrato 

bruto da espécie de Solanum acanthodes Hook. identificou alcalóides, esteróides e saponinas (ed), 

estudos como estes corroboram com as identificações fitoquímicas realizadas neste projeto, 

conforme mostra a Tabela 6. 

Os testes cromatográficos foram realizados com todos os extratos etanólicos bruto (Tabela 4) 

com diferentes solventes – conforme a Tabela 1. Após a revelação em câmara de iodo dos 

cromatogramas, foi aplicado o Reagente Dragendorff - com auxilio de um burrifador, no qual 

confirmou a presença de alcalóides em todos os extratos, representados na Tabela 5. 

Tabela 4. Espécie trabalhada, órgãos utilizados, peso do material vegetal seco e moído, métodos de 

extração de metabólitos secundários utilizados e massa total do extrato. 

Espécie Órgãos 

Trabalhados 

Material 

Vegetal 

Fresco (g) 

Material Vegetal – 

Seco e Moído (g) 

Método 

Utilizado 

Massa Total 

do Extrato (g) 

S. jamaicense Mill.  Talo 198,75 65,84 Soxhlet 6,6 

Folha 176,89 75,00 Soxhet 6,6 
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Tabela 5. Presença de alcalóides revelados nos extratos após a cromatografia por Ragente de 

Drangendorff. 

Solvente Extrato Presença de Alcalóides Ausência de Alcalóides 

A EDFJ, ESTJ, ESFJ, ESRJ, EDRJ, 

EMFJ, ESRP, ESFV e ESRC 

ESTJ, ESRJ, EDRJ, EMFJ, ESFV 

e ESRC 

EDFJ e ESRP 

B ESRJ, EDRJ, EMFJ, ESRP, ESFV e 

ESRC 

ESRJ, EDRJ, ESRP, ESFV e 

ESRC 

EMFJ 

C ESRJ, EDRJ, EMFJ, ESRP, ESFV e 

ESRC 

ESRJ, EDRJ, ESRP e ESFV  EMFJ e ESRC 

O solvente A – acetato de étila 90% e éter 10%; No solvente B – acetato de étila 80% e éter 20% e no 

solvente C – clorofórmio 90% e álcool 10%. No extrato EDFJ – S.jamaicense (fruto/decocção); ESTJ – S. 

jamaicense (talo/soxhlet); ESFJ– S.jamaicense (folha/Soxhlet); ESRJ - S.jamaicense (raiz/soxhlet); EDRJ- 

S.jamaicense (raiz/decocção); EMFJ- S.jamaicense (fruto/maceração); ESRP – S.palinacanthum 

(raiz/Soxhlet); ESFV – S.viarum (fruto/Soxhlet) ESRC – S.crinitum (raiz/soxhlet). 

 

 

 

 

 

 

Fruto 512,37 125,38 Maceração 1,5 

147,80 34,00 Decocção 5,16  

Raiz  

441,89 

29,13 Maceração - 

26,61 Soxhlet 0,6 

29,13 Decocção 1,5 

S.crinitum Lam. Raiz 573,30 86,61 Soxhlet 7,56 

S.palinacanthum 

Dunal. 

Raiz 166,90 86,28 Soxhlet 3,99 

S.viarum Fruto 830,00 139,61 Soxhlet 8,1 
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Tabela 6. Apresenta os resultados dos testes específicos de reconhecimento de metabólitos secundários 

e os extratos avaliados. 

 

Teste de 

Reconhecimento 

 

Extrato 

S.jamaicense  

(raiz) 

Maceração 

 

Extrato  

S.jamaicense 

(raiz)  

Decocção 

 

 Extrato 

S.jamaicense 

(raiz) 

Maceração 

 

Extrato 

S.jamaicense 

(fruto) 

Maceração 

 

Extrato 

S.jamaicense 

(fruto) 

Decocção 

Alcalóides 

- Reagente de Mayer 

- Reagente de 

Wagner 

- Reagente de 

Drangendorff 

_ + _ + + 

_ _ _ _ + 

+ _ + + + 

Glicosideos 

Cardiotônicos 

- Reagente de Baljet 

- Reagente de 

Salkoswsk 

- Reagente de kedde 

- Reagente de keller 

killiani 

- Reagente de 

Liebermann 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

_ _ + _ + 

_ _ + + + 

+ + _ _ + 

_ _ _ _ _ 

Cumarinas Volates _ _ _ _ _ 

Flavonoides + _ _ _ _ 

Taninos _ _ _ _ _ 



 

45 

 

 

- Acetato de chumbo 

- Acetato Cloreto de 

ferro 

_ _ _ _ + 

Saponinas _ _ _         + _ 

Triterpenos E /Ou 

Esteroides 

- Reagente de 

Libermann Buchard 

- Reagente de 

Salkowski 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

_ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

_ 

 

_ 

 

+ 

Derivados 

Antracénicos Livres 

- NaOH 5% 

- Acetato de 

magnésio 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 
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Tabela 7. Apresenta os resultados dos testes específicos de reconhecimento de metabólitos 

secundários e os extratos avaliados. 

 

Teste de 

Reconheciment

o 

 

Extrato 

S.palinacanthu

m  

(raiz) Shoxhlet 

 

Extrato  

S.viaru

m 

(fruto) 

Soxhlet 

 

Extrato 

S.crinitum 

(raiz) 

Soxhlet 

 

Extrato 

S.jamaicense 

(folha) 

Soxhlet 

 

Extrato 

S.jamaicense  

(talo) 

Soxhlet 

Alcalóides 

- Reagente de 

Mayer 

- Reagente de 

Wagner 

- Reagente de 

Drangendorff 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

Glicosideos 

Cardiotônicos 

- Reagente de 

Baljet 

- Reagente de 

Salkoswski 

- Reagente de 

kedde 

- Reagente de 

keller killiani 

- Reagente de 

Liebermann 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

+ 

 

+ 

+ + + + _ 

+ + _ _ _ 

+ _ _ _ + 

_ _ _ _ + 

Cumarinas 

Volates 

_ + _ + + 

Flavonoides _ _ _ _ _ 
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Foram realizados as hidrolises com três extratos etanólicos, sendo esses: EDFJ – S.jamaicense 

(fruto/decocção), ESRC – S.crinitum (raiz/soxhlet) e ESRP – S. palinacanthum (raiz/soxhlet), no qual 

objetivou a purificação dos extratos para obtenção de novas moléculas a partir da cromatografia de 

camada fina e revelação na câmara de iodo. Seguindo de dos respectivos cálculos das Rfs – Índice de 

Retenção de um Composto. Resultados esses que confirmam a presença de glicosídeos cardiotônicos 

e triterpenos. Seguindo a Tabela 8.  

 

 

 

 

 

Taninos 

- Acetato de 

Chumbo 

- Acetato 

Cloreto de Ferro 

_ _ _  

+ 

_ 

+ + +  + 

Saponinas _ _ _ _ + 

Triterpenos e 

/ou Esteroides 

- Reagente de 

Libermann 

Buchard 

- Reagente de 

Salkowski 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + + + 

Derivados 

Antracénicos 

Livres 

- NaOH 5% 

- Acetato de 

magnésio 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ _ 

_ _ _ _ _ 
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Tabela 8. Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina das frações do cru de glicosídeos 

obtidas pela técnica de hidrólise 

Cru de glicosídeos Código das 

frações 

Solvente (v/v) N°. de mancha Valor de Rf 

 

Fração-Clorofórmio 

e álcool metílico 

(P1) 

 

       

F1 

 

(a, b) 3 (0,44; 0,46; 0,61) 

 

F2 

 

(c, d) 3 (0,23; 0,46; 0,56) 

 

F3 

 

(e, f) 2 (0,56; 0,67) 

Fração álcool 

metílico  

 

F1 

 

(a, b) 

 

2 (0,69; 076) 

 

F2 

 

(c, d) 3 (0,36; 0,53; 0,61) 

 

F3 

 

(e, f) 2 (0,58; 0,59) 

Tabela 8.  O solvente a - acetato de étila 80% e o solvente b - éter de petróleo 20%; o solvente c - 

acetado de etila 90% e o solvente d - éter de petróleo 10%; o solvente e - clorofórmio 90% e f - 

álcool metílico 10%. 

 

3.4. Teste antimicrobiano 

A parceria feita com o projeto Estudo fitoquimico de plantas do gênero Solanum no estado 

de Rondônia e prospecção do potencial antimicrobiano dos extratos obtidos: realizando teste 

Microbiológico Extrato Vegetativo X Microrganismos Patogênicos. Os testes microbiológicos 
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apresentaram halo de inibição para amostras bacterianas de Klebisiela pneumoniae de (7,6 mm), 

E.Coli de (6 mm) e Staphylococus aureus (6,3 mm) e para Proteus Mirabilis não houve formação de 

halo. Para o teste antifúngico obteve resultado promissor para o fungo Cândida albicans apresentou 

halo de inibição de (8,6mm). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho sobre o levantamento botânico do gênero Solanum, no município de 

Porto Velho/RO, iniciou em 08/2010 e tem como término 08/2011. Dentro deste período o trabalho 

também se estendeu pelo município de Candeias do Jamari/RO. Obtendo-se resultados positivos. 

Dentre os bairros estudados apenas nos bairros Tancredo neves e Jardim Santana foram encontrados 

espécies do gênero Solanum – no bairro Tancredo Neves foi encontrado a espécie Solanum 

jamaicense Mill. e no bairro Jardim Santana além da espécie de  S. jamaicense encontrou-se também  

Solanum palinacathum  Dunal. Já nos bairros Juscelino Kubitschek, Socialista e Cascalheira não foram 

encontrados. Portanto houve necessidade de buscar novos locais para continuar o levantamento. Em 

virtude, ampliamos a área de estudo para bairros próximos da Zona leste e no município de Candeias 

do Jamari. No qual foram encontradas no bairro Ulisses Guimarães espécies de S. jamaicense e S. 

crinitum Lam.; no bairro Marcos Freire obteve-se S.jamaicense, S. crinitum, S. grandiflorum  Ruiz & 

Pav., S. acanthodes  Hook. Enquanto que na Zona rural do Candeias do Jamari/RO, obteve-se: S. 

jamaicense, S. acanthodes, S. crinitum, S.palinacanthum, S. rugosum Dunal., S. viarum Dunal., 

S.subinerme Jaque,  S. grandeflorum e S.syssimbriifolium Lam. As espécies foram incorporadas no 

Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas á conferir. 

Para a análise fitoquímica foram obtidos extratos etanólicos das espécies de S. jamaicense, S. 

viarum, S.palinacanthum e S.crinitum, pelo método de maceração, decocção e soxhlet. Também 

foram realizadas cromatografias dos extratos etanólicos bruto e hidrolises. Onde se confirmou a 

presença de metabolitos secundários como: alcalóides, glicosídeos cardiotônicos, flavonóides, 

taninos, cumarinas, saponinas e triterpenos. 

 Firmamos parceria com o projeto Estudo fitoquimico de plantas do gênero Solanum no 

estado de Rondônia e prospecção do potencial antimicrobiano dos extratos obtidos: realizando teste 

Microbiológico Extrato Vegetativo X Microrganismos Patogênicos.  

 Portanto, é necessário que se continue investindo na pesquisa científica. E ainda referente a 

levantamento botânico e estudo fitoquímico é de grande valia o conhecimento sobre novas plantas 
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de interesse econômico e social, uma vez que o uso contínuo e desenfreado de espécies vegetais 

possa extingui-las.  
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ANEXO 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Revisão de literatura sobre extração, técnicas de extração, os aparelhos utilizados 

para separação sólido-líquido; 

 Revisão de literatura sobre os materiais utilizados no laboratório de fitoquímica (bico 

de Bunsen, pipeta, bureta), métodos cromatográficos para identificação de compostos 

http://www.humaniversidade.com.br/boletins/as_plantas_medicinas_e_o_homem.htm
http://marte.museu-/
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secundários (cromatografia em coluna, cromatografia em camada delgada e cromatografia 

em papel); 

 Revisão de literatura sobre árvores brasileiras, manual de identificação e cultivo de 

plantas arbóreas nativas do Brasil com ênfase na família Solanaceae; leitura de artigos e 

monografias sobre estudos fitoquímicos realizados em Porto Velho; 

 Revisão de literatura sobre métodos de separação e aplicação de produtos naturais 

na área medicinal, farmacêutica, biológica e química; plantas medicinais e volatilização; os 

tipos de metabólitos secundários, como alcalóides, taninos, saponinas, monoterpenos, 

sesquiterpenos, cumarinas e flavonóides; 

 Revisão de literatura sobre métodos de separação, aleloquímicos; exsudação, 

decomposição; atividade biológica usando extratos e óleo essenciais contra insetos, 

bactérias, fungos, vermes, larvicida ou leishmania e como proceder a coleta de material 

botânico para identificação através da técnica de exsicata; 

 Elaboração de um catálogo com espécies do gênero Solanum, para auxiliar nas 

observações e identificação em campo. 

 Parceria com o projeto Pibic “Estudo fitoquímico do gênero Solanum do Estado de 

Rondônia e prospecção do potencial antimicrobiano dos extratos obtidos”. Foram realizados 

Experimento Microbiológico Extrato Vegetativo X Microrganismos Patogênicos; 

 Elaboração de Resumos; 

 Confecção de Banner; 

 Participação na 5º Amostra Científica da Faculdade São Lucas, apresentação em 

forma de banner. 

 Participação Ciêntífica na 63º Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência SBPC, apresentação em forma de banner. 

 Preparação de exsicatas para identificação de material botânico em estado de 

vegetativo e reprodutivo coletado; 

 Aplicação de métodos de extração sólido-líquido utilizando o aparelho Sohxlet e 

solvente etanol para folhas e talo de Solanum jamaicense Mill; 

 Identificação de metabólitos secundários nos extrato obtidos do gênero Solanum  

 Preparação de material botânico das espécies do gênero Solanum na estufa incluindo 

limpeza, trituração e pesagem; 

 Preparação de material botânico das espécies do gênero Solanum na estufa incluindo 

limpeza, trituração e pesagem; 

 Análise antimicrobiana e antifúngica com extrato etanólico de S.jamaicense Mill. 
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 Redação do relatório parcial e final de todas as atividades desenvolvidas no 

laboratório de fitoquímica da Faculdade São Lucas 

 

DESCRIÇÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE Solanum COLETADAS NO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO – RONDÔNIA 

Solanum acanthodes D. 

Esta planta se apresenta como arbusto ou arvoreta, caule esverdeado, com tricomas estrelados 

dourados e acúleos grandes. Suas folhas são pecioladas com tricomas pubescentes e acúleos 

grandes, simples, alternas, runcinada, acuminado, lacerada e fendida, oblíqua, face adaxial de 

coloração verde escuro com tricomas estrelados dourados, face abaxial de coloração verde claro com 

tricomas estrelados, pubescentes nas nervuras principais e com acúleos, actinódroma. Inflorescência 

em dicásio, axilares com cerca de 2 a 5 m. de altura. As flores são pedunculadas com tricomas 

estrelados, vistosas, actinomorfas, diclamídea, hermafrodita; cálice esverdeado com tricomas 

estrelados pubescentes, pentâmera, dialissépala; corola lilás, pentâmera, gamopétalas; estames de 

número 5, amarelos, longos, isostêmones, homodínamo, dialistêmone; ovário súpero, estilete curto, 

estigma indiviso. Possuem coloração lilás. Os frutos são do tipo bagas, com formato globoso, 

coloração verde e numerosas sementes (BARROSO, 1991). 

Solanum crinitum Lam. 

Arbusto, caule cilíndrico de coloração esverdeada com tricomas estrelados pubescentes e acúleos 

pequenos. Suas folhas são pecioladas com tricomas pubescentes estrelados, simples, alternas, 

hastiforme à romdoidal, acuminado, fendida, oblíqua, face adaxial de coloração verde escuro com 

tricomas pubescentes translúcidos, actinódroma. Inflorescências em racemos com acúleos pequenos 

espaçados no pedicelo, axilares. Flores pedunculadas com tricomas pubescentes estrelados, vistosas, 

actinomorfas, diclamídea, hermafrodita; cálice esverdeado com tricomas pubescentes estrelados, 

pentâmera, dialissépala; corola lilás com tricomas estrelados, pentâmera, gamopétalas; estames em 

5, amarelos, com tricomas estrelados, isostêmones, tetradínamo, dialistêmone; ovário súpero, 

coberto por tricomas pubescentes glandulares, estilete longo com tricomas glandulares, estigma 

indiviso. Fruto baga, imaturo de coloração esverdeada e com cálice persistente (BARROSO, 1991).  

Solanum jamaicense Mill. 

Arbusto, caule cilíndrico esverdeado, com tricomas pubescentes estrelados dourados e acúleos 

pequenos. Folhas sésseis, simples, alternas, hastiforme a romboidal, acuminado, fendida, atenuada, 
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face adaxial de coloração verde escuro com tricomas estrelados dourados, pubescentes na nervura 

principal e com acúleos, face abaxial de coloração verde claro com tricomas estrelados pubescentes 

e com acúleos na nervura principal, claspedródoma. Inflorescência em umbela, axilares. Flores 

pedunculadas com tricomas pubescentes estrelados, pequenas, actinomorfas, diclamídea, 

hermafrodita; cálice esverdeado com tricomas pubescentes estrelados, pentâmera, dialissépala; 

corola branca com tricomas pubescentes estrelados, pentâmera, dialissépalas; estamos em 5, 

amarelos, isostêmones, homodínamo, dialistêmone; ovário súpero, estigma globoso. Frutos baga, 

pequenos, imaturos de coloração esverdeada e maduro de coloração alaranjada (BARROSO, 1991) 

 

CADERNETA DE CAMPO 

Nome do coletor:  

 

N° de coleta 

 

N° de duplicatas 

 

Outros coletores 

 

 Data: ......../ ......../........ 

 dia / mês / ano 

Localidade 

 

 

Município Estado 

Área 

 

Descrição da vegetação/ paisagem 

 

 

Substrato 

Habitat Determinação/ Família no campo 

 

 

Hábito  

 

Altura Tronco 

Folha Sem folhas Folhas novas / Queda de 

folhas 

 

Cor / sépala                    cor / pétalas 

Cor / estames 
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Fruto/ Tipo:   

 

 

 Cor               

 

 Cor 

    

Nome vulgar no local   

Uso no local   

 

Apoio 
 
Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 

 

AVALIAÇÃO MOLECULAR POR PCR DA INFECÇÃO POR LEISHMANIA SPP NA FAUNA 

FLEBOTOMÍNICA DE ASSIS BRASIL, ACRE, AMAZÔNIA OCIDENTAL 

Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 

Bolsista: Edicarlos André Cavalcante de Araújo 

 

 1 INTRODUÇÃO 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), também conhecida como úlcera de Bauru, 

ferida brava, espúndia e nariz de tapir, é uma zoonose primária de mamíferos silvestres: roedores, 

marsupiais, edentados e primatas, sendo o homem afetado ao adentrar ambientes zoonóticos (MS, 

2000; BASANO e CAMARGO, 2004). Distribuída amplamente no continente americano, desde o sul 

dos Estados Unidos da América (EUA) até o norte da Argentina (MS, 2000; GONTIJO e CARVALHO, 

2003), não presente apenas no Canadá, Paraguai e Chile (MORAES et al., 2008). Segundo Camargo e 

Barcinski (2003), a LTA acompanha o homem desde a antiguidade, sendo encontradas evidencias em 

cerâmicas peruanas datadas do século I. Causada por protozoários de diversas espécies do gênero 

Leishmania, pertencentes a família Trypanossomatidae (REY, 2001), apresentam condições 

epidemiológicas e clínicas diferenciadas. Os protozoários deste gênero apresentam duas formas 

principais de vida, amastigota, na qual é intracelular em vertebrados, e promastigota, onde se 

apresenta no tubo digestivo dos invertebrados até infectar o hospedeiro vertebrado (REY, 2001). 

Apesar das diferenças clínicas e epidemiológicas apresentadas, as espécies de Leishmania são bem 

semelhantes morfofuncionalmente, sendo agrupadas em dois subgêneros Viannia e Leishmania. O 

subgênero Leishmania (Viannia) é formado pelo complexo L. braziliensis, causando apenas LTA, 

enquanto as Leishmania (Leishmania) causam lesões cutâneas e viscerais em países no mundo todo e 

compõem dois complexos, o Leishmania mexicana e o Leishmania donovani. A LTA é transmitida por 

mosquitos hematófagos da Ordem Diptera, Família Psichodidae, Subfamília Phlebotominae (BARATA 

et al., 2008), conhecidos popularmente por mosquito palha, asa dura, asa branca, tatuquira, birigui, 

cangalha, cangalhinha, ligeirinho, péla-égua e arrupiado (BASANO e CAMARGO, 2004). Medem cerca 

de 0,5 cm, possuindo pernas longas e finas e corpo coberto por pêlos e na maioria das vezes 

apresenta cor parda, apresenta vôo saltitante e mantém as asas eretas mesmo em repouso (REBÊLO, 

1999). O aparelho bucal hematofágico é presente apenas nas fêmeas, importante na transmissão da 

doença (SHERLOCK, 2003). Existem cerca de 400 espécies de flebotomíneos, sendo cerca de 200 

encontradas na Amazônia e 229 encontradas em território brasileiro (GIL et al., 2003) Dentre estes, 

as espécies do gênero Lutzomyia são as principais responsáveis pela transmissão da LTA no Brasil e 
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nas Américas (FALQUETO; SESSA, 2005). Consagradamente são tidas como transmissoras da LTA no 

Brasil, as seguintes espécies: Lutzomyia whitmani, Lutzomyia pessoai, Lutzomyia migonei, Lutzomyia 

intermedia, Lutzomyia fischeri e Lutzomyia wellcomei (REY, 2001). No Acre, Silva-Nunes et al. (2008), 

no período de 2004 a 2005, coletaram 40 espécimes de flebotomíneos, sendo 3 espécies conhecidas 

vetoras de leishmânia: L. (Nyssomyia) antunesi, L. (Nyssomyia) whitmani e L. (Trichophoromyia) 

ubiquitalis. Além das leishmanioses, os flebotomíneos estão implicados na transmissão da 

bartonelose e arboviroses (SHERLOCK, 2003). Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem 

cerca de 350 milhões de pessoas expostas a algum tipo da doença e cerca de 12 milhões de 

infectados em 88 nações do mundo. A LTA aflige amplamente a população americana desde o sul dos 

EUA até o norte da Argentina. No Brasil está presente em todos os estados com 2055 municípios 

acometidos em 1998 e predomínio nos estados do Norte e Nordeste (MS, 2000). Segundo dados do 

DATASUS, a incidência da LTA nos estados do Norte é muito superior ao índice nacional, uma vez que 

no Norte foram registrados 71,09 casos/100.000 habitantes, contrastando com os 14,02 

casos/100.000 habitantes no Brasil em 2005, ou seja, 10.499 casos de um total de 26.014, 

representando 40,2% dos casos. Cabe ressaltar que os estados de Rondônia e Acre, juntos foram 

responsáveis pela notificação de um terço dos casos da região norte naquele ano. No ano de 2007, 

Assis Brasil registrou 80 casos locais, perfazendo uma incidência de 1.495 casos/100.000 habitantes 

(DATASUS, 2009). Após a inoculação da forma promastigota pelo flebotomíneo em áreas descobertas 

do corpo, surge por volta de 10 dias a 3 meses uma lesão geralmente única, ovalada com bordos 

elevados e fundo granuloso, entretanto pode assumir formas diferenciadas, que pode ser associada a 

linfonodomegalia regional com ou sem linfangite. A evolução da doença depende da resposta imune 

celular de cada indivíduo, podendo curar-se espontaneamente ou apresentar lesões satélites na pele 

e disseminação para mucosa ou reaparecer em mucosas de indivíduos que curaram 

espontaneamente ou apresentar a forma difusa (FALQUETO e SESSA, 2005; MS, 2000, REY, 2001). O 

diagnóstico específico é realizado por meio da pesquisa do protozoário nas bordas das lesões ativas e 

posterior coloração com Giemsa. Indiretamente o diagnóstico pode ser mensurado por meio da 

intradermorreação de Montenegro positiva com enduração maior que 5 mm, após 48-72 da injeção 

intradérmica de antígenos do parasita. O diagnóstico genético também pode ser realizado, por meio 

da técnica de Reação em cadeia da polimerase – PCR (polymerase chain reaction), entretanto 

apresenta custo dispendioso, sendo usada apenas em pesquisa (FALQUETO e SESSA, 2005; MS, 2000, 

REY, 2001). Inúmeros esquemas terapêuticos foram propostos para o tratamento da LTA, no entanto 

os antimoniais pentavalentes continuam sendo a melhor opção. No Brasil é comercializado apenas o 

antimoniato de N-metilglucamina, em ampolas de 5 ml com concentração de 81mg/ml do metal 

(antimonial pentavalente ou Sbv) devendo ser administrado 10 a 20 mg/Sbv/kg/dia durante 20 dias 
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para as formas cutâneas e 20 mg/Sbv/kg/dia durante 30 dias para as formas mucosa. Em caso de não 

cicatrização ou recidiva deve-se realizar novo esquema terapêutico após três meses com 20 

mg/Sbv/kg/dia durante 30 dias para ambas as formas de apresentação clínica. Caso o paciente não 

apresente evolução satisfatória deve-se tentar esquema com anfotericina B ou pentamidinas 

(FALQUETO e SESSA, 2005; MS, 2000, REY, 2001, MORAES, 2008). A avaliação de cura do paciente é 

complexa, pois se baseia apenas por parâmetros clínicos baseados em reepitelização, regressão do 

tamanho da lesão e diminuição do eritema (REY, 2001). Segundo o Ministério da Saúde, deve-se 

acompanhar o paciente mensalmente durante três meses para pacientes com lesão cutânea e até 6 

meses após o término do tratamento para lesões mucosas e depois acompanhamento bimensal até 

12 meses após o término da terapêutica (MS, 2000). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 Diante de uma elevada taxa de incidência da LTA na cidade de Assis Brasil-AC, surgiu o 

interesse de estudar quais fatores estavam relacionados com este índice muito acima das proporções 

nacionais, sendo o estudo da fauna e a identificação de infecção natural por leishmânias em 

flebotomíneos um dos pontos fundamentais para entender a doença na região. 

 

3 OBJETIVOS 

 Verificar a densidade flebotomínica em áreas rurais e urbanas de Assis Brasil, Acre; 

 Identificar as espécies de flebotomíneos presentes no município; 

 Pesquisar infecção natural, por meio da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), nas fêmeas 

de flebotomíneos; 

 Identificar as leishmânias infectantes. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Cronograma executado 

Tabela 1: Relação das atividades realizadas para cada mês 

Mês/Ano Atividade 

Agosto/2010 -Compra dos insumos; 

-Solicitação de acesso ao laboratório de Biologia Molecular da Faculdade 

São Lucas (FSL). 

Setembro/2010 -Chegada dos insumos; 

-Liberação de acesso ao laboratório de Biologia Molecular da FSL. 
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Outubro/2010 -Organização do laboratório de Biologia Molecular da FSL. 

-Término da identificação dos insetos coletados; 

-Recebimento das amostras em Porto Velho. 

Novembro/2010 -Preparação dos reagentes; 

-Repicagem das cepas-padrão de Leishmânias; 

-Certificação de validação do protocolo de pesquisa pela técnica de Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR); 

Dezembro/2010 -Repicagem das cepas-padrão de Leishmânias; 

-Elaboração do relatório parcial; 

Janeiro/2011 -Realização da análise molecular por PCR; 

-Repicagem das cepas-padrão de Leishmânias; 

Fevereiro/2011 -Realização da análise molecular por PCR; 

-Repicagem das cepas-padrão de Leishmânias; 

Março/2011 -Realização da análise molecular por PCR; 

-Repicagem das cepas-padrão de Leishmânias; 

Maio/2011 -Realização da análise molecular por PCR; 

-Repicagem das cepas-padrão de Leishmânias; 

-Análise estatística; 

-Elaboração do relatório final; 

Junho/2011 -Término do Relatório final; 

Julho/2011 - Entrega do Relatório final; 

Agosto/2011 - Apresentação oral. 

 

3.2 Identificação das espécies de flebotomíneos 

A identificação dos flebotomíneos, baseada na chave de identificação de flebotomíneos de 

Young & Duncan, graças aos cuidados do Sr. Rui Freitas e Dr. Felipe Arley Pessoa, do laboratório de 

Entomologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA deu-se por terminada em 

meados de outubro de 2010, sendo as mesmas enviadas para Porto Velho. 

 

3.3 Realização de PCR em amostras dos flebotomíneos capturados 

As fêmeas de flebotomíneos foram separadas por espécie e por caso (dia e local de coleta) e 

foram agrupadas em “pools” de 2 a 20 indivíduos e colocadas em microtubos de fundo cônico, para 

extração de DNA. Para a extração foi adicionado 20 µl de tampão STE nos tubos com “pools” com até 

10 indivíduos; 35 µl nos tubos acima de 10 indivíduos. Aqueceu-se em banho-maria por 10 min a 
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95°C. Após, foram todos macerados e acrescidos nos tubos mais 30 µl e 35 µl, para os “pools” com 

até 10 e acima de 10 indivíduos, respectivamente. Novamente aquecidos em banho-maria por 10 

min a 95°C, foram levados à centrífuga a 12.000 rpm por 2 minutos. Transferiu-se para novo tubo 

cerca de 20 µl do sobrenadante (DNA) (adaptado por MUKHOPADHYAY et al., 2000). Após a extração 

foram armazenados a -20º C para realização da PCR. 

Para controle negativo, foi utilizado DNA de flebotomíneos machos, e para controle positivo 

foi utilizado DNA flebotomíneo mais 200 µl de cultura de Leishmania amazonensis cepa PH8 

(IFLA/BR/67/PH8). 

Para determinar a taxa de infecção natural, as amostras de DNA extraídas dos “pools” dos 

flebotomíneos foram amplificadas para um fragmento de aproximadamente 120pb, utilizando os 

iniciadores 5’-GGG(GT)AGGGGCGTTCT(G/C)CGAA-3’  e 5’-

(G/C)(G/C)(G/C)(A/T)CTAT(A/T)TTACACCAACCCC3’, tais iniciadores são dirigidos para a região 

conservada do minicírculo de do DNA do cinetoplasto (kDNA) entre todas as espécies de Leishmania 

sp. (OLIVEIRA-PEREIRA et al., 2006).  

Para a amplificação do DNA obtido foi preparado uma mistura (MIX) (modificado e adaptado 

segundo MARQUES et al.,  2001). O MIX foi preparado conforme a quantidade de amostras e 

utilizando-se materiais estéreis. O padrão para 4µ1 de amostra é de: 37,25 µl de água miliq estéril, 5 

µl de tampão da taq 10X, 1,5 µl de MgCL2, 1µl de dNTPs (10 mM), 0,75 µl do Primer 1(10 µM), 0,75 µl 

do Primer 2 (10 µM), 0,5 da Taq polimerase (5U), 4 µl de DNA. 

Após o MIX preparado, a distribuição nos tubos deu-se da seguinte forma: 46 µl do MIX mais 

os 4 µl do DNA das amostras, totalizando 50µl de volume total pra 1 amostra para PCR. 

A amplificação foi processada em aparelho termociclador automático, utilizando o seguinte 

ciclo: desnaturação inicial a 95º C por cinco minutos, seguido de 40 repetições de: desnaturação a 

94º C por 30 segundos, pareamento a 55º C por 30 segundos e extensão a 72º C por 1 minuto 30 

segundos. A extensão final foi a 72º C por 10 minutos.  

Para todas as reações foram utilizados controle negativo de DNA de flebotomíneos machos, e 

controle positivo de DNA flebotomíneo mais DNA de cultura de Leishmania amazonensis. 

Os produtos amplificados pela PCR utilizando iniciadores que amplificam fragmentos de 

120pb da região conservado (kDNA) de espécies de Leishmania foram analisados através de 

eletroforese em gel de agarose 2% corados com brometo de etídio e examinados em exposição à luz 

ultravioleta (UV). A documentação fotográfica dos resultados das eletroforeses foi realizada em 

equipamento fotodocumentador de géis Gel Logic 100 Imaging System e armazenada em arquivos 

digitais no formato JPG por meio do software processador de imagens (Kodak Molecular Imaging, 
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versão 4.5). Para confirmação de algumas bandas que geravam dúvidas foi realizado eletroforese em 

gel de poliacrilamida a 6%. 

Por estarem em sua maioria acondicionados em “pool”, a taxa mínima de infecção dos 

flebotomíneos, foi determinada através do programa estatístico poolscreen TM 2.0 capaz de estimar a 

prevalência da infecção na população vetora baseando-se no tamanho do “pool”, números de 

“pools” analisados e números de “pools” negativos com intervalo de confiança de 95% (MARTIN-

SÁNCHEZ et al., 2006). 

 

4 RESULTADOS 

A conclusão do processo de identificação dos insetos nas margens do Rio Acre e no Ramal de 

Museu em Assis Brasil, AC, revelou um total de 5994 insetos, sendo 3.335 (55,6%) machos e 2.659 

(44,4%)% fêmeas.  

Dentre os machos, observou-se a presença de 59 espécies, sendo 13 novos registros para os 

estado do Acre (L. tarapacaensis, L. reducta, L. christenseni, L. servulolimai, L. melloi, L. abunaensis, L. 

brasiliensis, L. dreisbachi, L. andersoni, L. termitophila, L. williamsi, L. wilsoni) e duas espécies a serem 

identificadas; com características do Gênero Lutzomyia, divididos em 2 gêneros (Brumptomyia e 

Lutzomyia), 11 subgêneros (Evandromyia, Lutzomyia, Micropygomyia, Nyssomyia, Pintomyia, 

Pressatia, Psathyromyia, Psychodopygus, Sciopemyia, Trichophoromyia) e 6 grupos (Aragaoi, 

Dreisbachi, Migonei, Oswaldoi, Saulensis, Verrucarum), com predominância das espécies L. auraensis 

(1347 espécimes; 43%), L. davisi (405 espécimes; 12,14%) e L. choti (396 espécimes; 11,87%), ver 

Tabela 2 e Figura 1.  

Dentre as fêmeas, encontrou-se 50 espécies, sendo um novo registro para o estado do Acre 

(L. bispinosa), divididas em dois gêneros (Brumptomyia e Lutzomyia), 9 subgêneros (Evandromyia, 

Lutzomyia, Nyssomyia, Pressatia, Psathyromyia, Psychodopygus, Sciopemyia, Trichophoromyia, 

Vinnamyia) e 5 grupos (Migonei, Aragaoi, Saulensis, Verrucarum, Oswaldoi), com predominância das 

espécies L. davisi (869 espécimes; 32,68%), L. auraensis (710 espécimes; 26,7%) e L. shawi (120 

espécimes; 4,51%), ver Tabela 2 e Figura 2. 

 

Tabela 2: Relação de machos e fêmeas de flebotomíneos coletados as margens do Rio Acre e Ramal 

do Museu de Assis Brasil, AC.  

SUBGÊNERO E GRUPO ESPÉCIE ♂ ♀ TOTAL % 

 Brumptomyia spp. 0 11 11 0,18% 

 Brumptomyia avellari 15 0 15 0,25% 

 B. brumpti 2 0 2 0,03% 
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 B. pentacantha 23 0 23 0,38% 

Evandromyia Lutzomyia monstruosa 1 6 7 0,12% 

 L. tarapacaensis (a) 10 24 34 0,57% 

 L. georgii 0 7 7 0,12% 

Lutzomyia L. flabellate 5 0 5 0,08% 

 L. evangelistai 0 6 6 0,10% 

 L. sherlocki 76 67 143 2,39% 

Tabela 2. Continuação.      

SUBGÊNERO E GRUPO ESPÉCIE ♂ ♀ TOTAL % 

Micropygomyia L. micropyga 1 0 1 0,02% 

Nyssomyia L. antunesi 31 104 135 2,25% 

 L. flaviscutellata 13 1 14 0,23% 

 L. reducta (a) 5 0 5 0,08% 

 L. richardwardi 1 37 38 0,63% 

 L. shawi 54 120 174 2,90% 

 L. umbratilis 0 4 4 0,07% 

 L. whitmani 60 73 133 2,22% 

 L. yuilli yuilli 17 51 68 1,13% 

 L. christenseni (a) 2 0 2 0,03% 

Pintomyia L. calcarata 7 1 8 0,13% 

Pressatia L. choti 396 27 423 7,06% 

 L. triacantha 3 0 3 0,05% 

Psathyromyia L. abonnenci 1 0 1 0,02% 

 L. campbelli 1 1 2 0,03% 

 L. dendrophyla 76 14 90 1,50% 

 L. lutziana 32 8 40 0,67% 

 L. punctigeniculata 1 0 1 0,02% 

 L. shannoni 5 5 10 0,17% 

Psychodopygus L. amazonensis 9 15 24 0,40% 

 L. ayrozai 0 3 3 0,05% 

 L. bispinosa(a) 0 2 2 0,03% 

 L. carrerai 7 27 34 0,57% 

 L. davisi 405 869 1274 21,25% 

 L. geniculata 20 74 94 1,57% 

 L. hirsuta 30 57 87 1,45% 

 L. lainsoni 1 2 3 0,05% 
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 L. llanosmartinsi 4 0 4 0,07% 

Tabela 2. Continuação.      

SUBGÊNERO E GRUPO ESPÉCIE ♂ ♀ TOTAL % 

 L. paraensis 1 4 5 0,08% 

 L. yucumensis (a) 61 69 130 2,17% 

Sciopemyia L. preclara 11 9 20 0,33% 

 L. servulolimai (a) 1 3 4 0,07% 

 L. sordellii 5 1 6 0,10% 

Trichophoromyia L. auraensis 1437 710 2147 35,82% 

 L. melloi (a) 1 0 1 0,02% 

 L. ubiquitalis 54 23 77 1,28% 

Vinnamyia  L. furcata 0 5 5 0,08% 

Grupo Aragaoi L. abunaensis (a) 7 0 7 0,12% 

 L. aragaoi 104 44 148 2,47% 

 L. brasiliensis (a) 3 0 3 0,05% 

Grupo Dreisbachi L. dreisbachi (a) 1 0 1 0,02% 

Grupo Migonei L. andersoni (a) 6 5 11 0,18% 

 L. baculus 4 1 5 0,08% 

 L. migonei 2 1 3 0,05% 

 L. sallesi 1 1 2 0,03% 

 L. termitophila (a) 6 9 15 0,25% 

 L. walkeri 4 3 7 0,12% 

 L. williamsi (a) 1 2 3 0,05% 

Grupo Oswaldoi L. longipenis 3 3 6 0,10% 

 L. peresi 1 0 1 0,02% 

 L. villelai 0 1 1 0,02% 

Grupo Saulensis L. saulensis 14 45 59 0,98% 

 L. wilsoni (a) 11 47 58 0,97% 

Grupo Verrucarum L. nevesi 24 44 68 1,13% 

 L. serrano  55 13 68 1,13% 

Espécies novas  L. spn. 1 201 0 201 3,35% 

 L. spn.2  2 0 2 0,03% 

Tabela 2. Continuação.      

SUBGÊNERO E GRUPO ESPÉCIE ♂ ♀ TOTAL % 

Total   3335 2659 5994 100,00% 

(a) Novo registro para o Estado do Acre      
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Figura 1: Relação de machos de Flebotomíneos por gênero coletados em Assis Brasil-AC, 2009-2010. 

 

 

Figura 2: Relação de fêmas de flebotomíneos por gênero coletados em Assis Brasil-AC, 2009-2010.  

 

A captura de fêmas de flebotomíneos registrou uma moderada quantidade de espécimes e 

um amplo número de espécies, com maior variedade de espécies no ramal do Museu como mostra 

Figura 3. No entanto, nas coletas realizadas as margens do Rio Acre observou-se uma maior 

quantidade de fêmeas de flebotomíneos (Figura 4). 

Pela dificuldade de acesso aos locais de coleta nos períodos de seca e chuva, não podemos 

avaliar estritamente a sazonalidade dos flebotomíneos por local de coleta, no entanto podemos 

comparar as épocas de chuva e seca relacionando com os locais onde as mesmas ocorreram. Na 

época de chuva, as coletas aconteceram na margem esquerda do Rio Acre, nos meses de 

novembro/2009, dezembro/2009, fevereiro/2010 e março/2010, coletando-se 1577 fêmeas, 

representando 59,3% das fêmeas coletadas. No ramal do museu, onde se realizaram as coletas nos 

meses de seca, abril/2010, maio/2010 e junho/2010, coletaram-se 1082 fêmeas, representando 

40,7%. Portanto observa-se um leve predomínio de espécime nos meses de chuvosos. 

 

1,2% 

98,8% 

Brumptomyia spp.

Lutzomyia spp.

0,4% 

99,6% 

Brumptomyia spp.

Lutzomyia spp.



 

65 

 

 

 

Figura 3: Número de ESPÉCIES de fêmeas de flebotomíneos nos pontos de coleta em Assis Brasil-

Ac,2009-2010. 

 

 

 

Figura 4: Distribuição do total de fêmeas de flebotomíneos coletadas nos pontos de coleta em Assis 

Brasil-AC, 2009-2010. 

 

Os indivíduos machos foram armazenados no Laboratório de Entomologia do Instituo de 

Ciências Biomédicas 5 da Universidade de São Paulo – ICB5/USP após identificação e das 2.659 

fêmeas, 2.492 espécimes foram processadas no Laboratório de Genética da Faculdade São Lucas, 

onde foram separadas em “pools” que variavam de 2 a 20 indivíduos de acordo com espécie e local 

de coleta para análise de PCR. 

Foi registrado um total de 270 “pools”, onde 53 “pools” apresentaram positividade para o 

gênero Leishmania spp., apresentando produtos de amplificação de 120pb para o gênero 

Leishmania, enquanto as outras amostras mostraram-se negativas (Figura 6). Este dado confere uma 

taxa de infecção natural geral de 0,24% (DP >0,33%; >0,44%) para Leishmania spp.. De acordo com a 

Figura 5, observa-se que o Ramal do Museu apresentou maior número de “pools” positivos, quando 

comparado com os “pools” das margens do Rio Acre. Os insetos que apresentaram positividade pela 

técnica de PCR foram L. davisi (27 “pools” positivos), L. auraensis (20 “pools” positivos), L. saulensis (1 

“pool” positivo), L. tarapacaensis (2 “pools” positivos) e L. yucumensis (3 “pools” positivos). A Tabela 

3 mostra os indivíduos positivos e a taxa de infecção baseada no software poolscreen. Estão em 
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processo de análise 159 indivíduos divididos em 11 “pools” e 8 espécimes (6 L. auraensis e 2 L. davisi) 

não puderam ser analisados por ficarem retidos no INPA. 

As amostras positivas serão submetidas ao seqüenciamento genético para determinação da 

espécie de Leishmania.  

 

 

Figura 5: Relação do resultado da análise dos “pools” de fêmeas de flebotomíneos por local de coleta 

em Assis Brasil-AC, 2009-2010.  

 
TABELA 3: Resultado da análise molecular, por PCR, de fêmeas de flebotomíneos coletados em Assis 

Brasil. 

Espécies 
Total de 
Fêmeas 

% Por 
Espécie 

Total de 
“pools” 

“pools” positivos 
(% Geral) 

“pools” positivos 
(% espécie) Resultado poolscren 

Brumptomyia spp. 11 0,41% 2       

L. amazonensis 15 0,57% 2       

L. andersoni 5 0,19% 1       

L. antunesi 104 3,92% 12       

L. aragaoi 44 1,66% 5       

L. auraensis 704 26,56% 38 20 (7,41%) 52,63% 0,23%>0,40%>0,64% 

L. ayrozai 3 0,11% 2       

L. baculus 1 0,04% 1       

L. bispinosa 2 0,08% 2       

L. calcarata 1 0,04% 1       

L. campbelli 1 0,04% 1       

L. carrerai 27 1,02% 6       

L. choti 27 1,02% 5       

L. davisi 867 32,70% 75 27 (10,00%) 36,00% 0,25%>0,39%>0,59% 

L. dendrophyla 14 0,53% 6       

L. evangelistai 6 0,23% 2       

L. flaviscutellata 1 0,04% 1       

L. furcata 5 0,19% 1       
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L. geniculata 74 2,79% 8       

L. georgii 7 0,26% 1       

L. hirsuta 57 2,15% 7       

L. lainsoni 2 0,08% 2       

L. longipennis 3 0,11% 1       

L. lutziana 8 0,30% 1       

L. migonei 1 
0,04% 1       

L. monstruosa 6 0,23% 1       

L. nevesi 44 1,66% 9       

Tabela 3. Continuação. 

Espécies Total de 
Fêmeas 

% Por 
Espécie 

Total de 
“pools” 

“pools” positivos 
(% Geral) 

% “pools” 
positives (% 
espécie) Resultado poolscren 

L. richardwardi 37 1,40% 5       

L. sallesi 1 0,04% 1       

L. saulensis 45 1,70% 9 1 (0,37%) 11,11% 0,01%>0,02%.0,1% 

L. serrana 13 0,49% 1       

L. servulolimai 3 0,11% 1       

L. shannoni 5 0,19% 1       

L. shawi 120 4,53% 12       

L. sherlocki 67 2,53% 8       

L. sordelli 1 0,04% 1       

L. tarapacaensis 24 0,91% 4 2 (0,74%) 50,00% 0,01%>0,10%>0,34% 

L. termitophila 9 0,34% 1       

L. ubiquitalis 23 0,87% 3       

L. umbratilis 4 0,15% 1       

L. villelai 1 0,04% 0       

L. walkeri 3 0,11% 1       

L. whitmani 73 2,75% 8       

L. williamsi 2 0,08% 1       

L. wilsoni 47 1,77% 2       

L. yucumensis 69 2,60% 6 3   0,11%>0,61%>1,7% 

L. yuilli yuilli 51 1,92% 6       

  2651 100,00% 269 53   0,24%>0,33%>0,44% 
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Figura 6: Eletroforese em gel de agarose a 2,0% corado por brometo de etídio representando 
produtos de amplificação para o gênero Leishmania spp. As Linhas: 1, 2 (L. davisi), 4 e 5 (L. auraensis) 
correspondem a região conservadora do minicírculo de KDNA de Leishmania spp. com fragmentos de 
120 pares de bases. Linha 6 controle positivo (DNA de L. amazonensis + DNA de machos de 
flebotomíneos). As linhas 3 e 7 controles negativos (DNA de flebotomíneos machos); 8 marcador de 
peso molecular de 100 pb. 
 

 

5. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO 

Estudos epidemiológicos de Leishmaniose em Assis Brasil ainda não foram realizados, no 

entanto, a Leishmaniose Tegumentar (LT) constitui um grande problema de saúde no município, pois 

no ano de 2007, registrou seu maior número de casos (80), perfazendo uma incidência de 1.495 

casos/100.000 habitantes (DATASUS, 2009). 

 A identificação da fauna de vetores, avaliação das várias espécies de Leishmanias em 

flebotomíneos infectados, reservatórios animais e identificação no prognóstico individual são 

importantes para o mapeamento das áreas de risco de transmissão da doença, auxiliando nas 

investigações epidemiológicas e elaboração de controle desta doença (MICHALSKY et al., 2002; 

BASANO & CAMARGO, 2004). 

 Nesse contexto, a caracterização da fauna flebotomínica encontrada em Assis Brasil, AC, 

mostrou-se bastante diversificada. Os dados preliminares de Freitas indicam para o registro de 14 

novas espécies para o estado do Acre (L. tarapacaensis, L. reducta, L. christenseni, L. servulolimai, L. 

melloi, L. abunaensis, L. brasiliensis, L. dreisbachi, L. andersoni, L. termitophila, L. williamsi, L. wilsoni 

e L. bispinosa) e identificação de duas novas espécies de flebotomíneos. Essa grande diversidade de 

fauna pode representar diversos vetores para transmissão de doenças, como LTA, Bartonelose e 

arboviroses, na região (SHERLOCK, 2003). 
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 Na Tabela 2 verifica-se que do total de flebotomíneos coletados as margens do Rio Acre e no 

Ramal do Museu, predominou as espécies L. auraensis, L. davisi, L. choti e L. shawi. Sendo que para 

as fêmeas observa-se a predominância das espécies L. davisi (32,68%), L. auraensis (26,7%) e L. shawi 

(4,51%).  

Azevedo et al. (2008) estudando a fauna flebotomínica de três municípios do Acre 

observaram uma predominância de Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani (23,32%), Lutzomyia (N.) 

antunesi (25,70%), Lutzomyia (Psychodopygus) davisi (16,90), com Lutzomyia (Trichophoromyia) 

auraensis representando 0,75%, ocupando a posição de 13º flebotomíneo mais comum da região. 

Neste estudo foram dissecados 816 espécimes, observando a presença de flagelados em apenas 1 

espécime de L. antunesi e L. whitmani. Espécies semelhantes foram observadas por Silva-Nunes et al. 

(2008), no período de 2004 a 2005, no município de Acrelândia, Acre, que coletaram 40 espécimes 

de flebotomíneos, pertencentes a 2 gêneros e 14 espécies, sendo 3 espécies conhecidas vetores de 

leishmânia: L. antunesi, L. whitmani e L. ubiquitalis, não sendo registrado nenhum indivíduo da 

espécie L. auraensis.  

Em 2003, Gil et al. relataram importância de L. davisi como vetor na LTA no estado de 

Rondônia, onde coletaram 85850 flebotomíneos com L. davisi, sendo responsável por 39,6% das 

amostras. Neste mesmo trabalho, a captura de L. auranesis representou 1,22% da amostragem. 

Gil et al. (2009) coletaram 5998 flebotomíneos no estado de Rondônia, apresentando uma 

elevada diversidade de fauna, com 48 espécies identificadas, predomínio dos subgêneros 

Psychodopygus (59,5%) e Nyssomyia (23,7), abundantes na Amazônia e envolvidos na transmissão da 

zoonose e a manutenção dos ciclos enzoóticos, resultado semelhante ao encontrado em Assis Brasil. 

Neste trabalho, observaram também predomínio de L. davisi com 32,8% da amostragem, no entanto 

com uma amostragem de L. auraensis de 0,05%. 

O papel de L. davisi é reconhecido na transmissão de Leishmania spp., entretanto não foi 

evidenciada a importância de L. auraensis na transmissão da mesma (CIPA, 1999; AZEVEDO et al., 

2008). Ramos et al. (2009) observaram 97% de L. auraensis, em trabalho realizado em 2008, em Assis 

Brasil-AC, questionando o envolvimento da espécie como vetor da LTA na região. 

Segundo Ministério da Saúde (2007), as espécies de flebotomíneos envolvidos na 

transmissão da LTA no estado do Acre são: L. intermedia, L. whitmani, L. umbratilis, L. flaviscutellata, 

L. migonei, L. ubiquitalis, L. antunesi, L. anduzei, L. davisi e L. hirsuta. 

Na cidade Ibéria, região de Madre de Dios, no Peru, próxima à cidade de Iñapari, cidade 

fronteiriça com Assis Brasil, há relato da presença de Brumptomyia avellari, L. flaviscutellata e L. 

furcata (CIPA,1999), semelhante ao encontrado no nosso estudo, no entanto não há relatos da 

ocorrência das espécies que encontramos com maior abundancia.  
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 As técnicas de biologia molecular, como a reação em cadeia da polimerase (PCR) pode ser 

aplicada com fins diagnósticos, epidemiológicos e taxonômicos. Para leishmaniose, muitas são as 

vantagens oferecidas por essa técnica: identificação de material genético de Leishmania, mesmo em 

quantidades como 50fg de DNA do parasita, sensibilidade, especificidade, multiplicidade de alvos a 

serem explorados e a possibilidade de distinção entre grupos e espécies. É também uma metodologia 

rápida e pode ser aplicada a vários tipos de amostras, permitindo assim, a realização de estudos 

abrangendo pacientes, reservatórios silvestres e insetos vetores independente do estágio, local e 

transmissibilidade (PEREZ et al.; 1994; SILVA et al., 2005; BRANDÃO-FILHO & SHAW, 2006).  

 Segundo Ranasinghe et al. (2008), 15% do DNA total de um parasito corresponde ao DNA do 

cinetoplasto (kDNA). O kDNA possui arranjos de dezenas de maxicírculos e milhares de minicírculos 

que juntos, formam uma rede compacta de DNA (BREWSTER et al., 1998). Cada minicírculo possui 

cerca de 800 a 1200pb e representam 95% do kDNA (REY, 2001), sendo de aproximadamente 120 a 

200pb uma região conservada dentre os cinetoplastídeos. O restante da molécula corresponde a 

uma região variável que apresenta diferenças inclusive entre cepas de uma mesma espécie 

(CAVALCANTI, 2008). Segundo Fu et al. (1998) a PCR utilizando como alvo a amplificação de 

seqüências desses minicírculos é muito específica e sensível como método de diagnóstico em 

flebotomíneos, pois permite a detecção de 0,6 parasitas por tubo de reação.  

 Dessa maneira, optou-se pela PCR como alvo a região conservada do minicírculo de kDNA 

entre todas as espécies de Leishmania sp. para identificar esse parasita em amostras de fêmeas de 

flebotomíneos, biópsias humanas e fragmentos de tecidos de animais silvestres coletados durante 

esse estudo. 

 A reação em cadeia da polimerase foi realizada em 2492 espécimes de flebotomíneos fêmeas 

(270 “pools” variando entre 2-20 indivíduos), dos quais 53 foram identificados o parasito Leishmania 

ssp. A taxa de infecção natural dos flebotomíneos, utilizando a PCR, encontrada nesse estudo foi de 

0,24%.  Nesse estudo foi possível detectar a infecção de fêmeas de L. davisi (27 “pools” positivos), L. 

auraensis (20 “pools” positivos), L. saulensis (1 “pool” positivo), L. tarapacaensis (2 “pools” positivos) 

e L. yucumensis (3 “pools” positivos). 

A taxa de infecção por Leishmanias em flebotomíneos relatadas em pesquisas já realizadas é 

freqüentemente baixa.  Em Santa Catarina, no município de Piçarras, Bittencourt (2008) coletou 3000 

espécimes de flebotomíneos, apresentando 909 fêmeas distribuídas em duas espécies, L. neivai (886 

unidades) e L. migonei (23 unidades), que foram divididas em 107 “pools” de aproximadamente 10 

indivíduos. Destes 11 apresentaram-se positivos para espécie de L. neivai e nenhuma positiva para L. 

migonei, representando 9,8% dos “pools”. (BITTENCOURT, 2008). No Paraná, Neitzke et al. (2008) 

coletaram 12930 flebotomíneos (8603 fêmeas) com predomínio de L. neivai e L. whitmani. 
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Dissecaram 2487 espécimes encontrando apenas um exemplar de L. whitmani com infecção por 

flagelados e nenhuma amostra positiva para Leishamnia spp. em análise molecular por PCR de 1230 

indivíduos. 

Na Amazônia maranhense, Oliveira-Pereira et al. (2006) realizaram análise molecular de 1100 

espécimes de flebotomíneos distribuídos nas seguintes espécies L. whitmani, L. triachanta e L choti, 

observado resultado negativo para as duas últimas e uma taxa de infecção específica para L. 

whitmani de 0,8% e geral para as três espécies de 0,4%.  

Noyes e colaboradores (1998) relatam que existem nove ordens de mamíferos e répteis que 

atuam como hospedeiros e na manutenção do ciclo silvestre de transmissão da leishmaniose, sendo 

a espécie de Leishmânia transmitida variável. Neste grupo, encontram-se animais silvestres, 

sinantrópicos e animais domésticos (canídeos, felídeos e eqüídeos) (MARINHO JUNIOR, 2010). 

 No ciclo silvestre, intervêm flebotomíneos que, uma vez contaminados, infectam pequenos 

mamíferos como os roedores, marsupiais, tamanduás e outros animais silvestres. O ciclo 

peridoméstico é resultante da intervenção desses mamíferos (principalmente cães, raposas e 

roedores), que livremente circulam nas residências ou próximo delas atraídos às casas pela luz e pelo 

alimento. Este ciclo funciona como elo entre os ciclos doméstico e silvestre (ASHFORD et al., 1998, 

ALEXANDER et al., 2002). 

 Lainson & Shaw (1987) explicam que o sinantropismo exercido por reservatórios silvestres e 

rurais, como os marsupiais e roedores, estabelece uma importante conexão entre os ciclos silvestres 

e peridomésticos do parasito, principalmente em regiões rurais, áreas devastadas e sem saneamento 

básico associada à densidade populacional dos flebotomíneos.  

 Nesse contexto, a presença dos animais silvestres susceptíveis como marsupiais (57,6%) e 

roedores (42,4%) e encontrados nesse estudo compõe um dos fatores que pode contribuir para 

circulação de parasitas nesse ambiente e criar um cenário epidemiológico preocupante para o local. 

Os animais silvestres, sendo importantes hospedeiros de enfermidades, aliado ao fato de grande 

diversidade de vetores (alguns com potenciais sinantrópicos), desmatamento, prevalência de 

homens com atividades ocupacionais ligadas a agricultura e o não monitoramento eficiente da 

incidência dessas enfermidades na população, podem fechar um ciclo e criar problemas de saúde 

pública do município. 

Entre os animais estudados, os roedores do gênero Proechymis e marsupiais de várias 

espécies do gênero Didelphis têm sido apontados como reservatórios silvestres infectados com os 

parasitos dos dois subgêneros (Leishmania e Viannia) (LAINSON et al., 1981; GRIMALDI Jr et al., 

1991). Brasil (2007) descreve o gambá (Didelphis albiventris) como reservatório de Leishmania 
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(Viannia) guyanensis e os roedores do gênero Proechymis como reservatórios silvestres da 

Leishmania (Leishmania) amazonensis. 

No Brasil, os gêneros Oryzomys, Akodon, Holochilus, Proechimys, Rattus, Rhipidomys, 

Nectomys, Bolomys, Didelphis e Thrichomys já foram evidenciados com infecção natural por 

Leishmania brasiliensis (MARINHO JUNIOR, 2010). 

Na Amazônia brasileira, o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) foi encontrado com 

infecção natural por L. guyanensis; o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), com L. naiffi; o morcego-

prego (Cebus apella), caxiú-preto (Chiropotes satanus), preguiça de dois dedos (Chloepus didactylus), 

preguiça de três dedos (Bradypus tridactylus) e quati (Nasua nasua) com L. shawi (BASANO & 

CAMARGO, 2004; MS, 2007). 

 O ciclo doméstico é o de maior importância epidemiológica na transmissão da infecção, uma 

vez que ele perpetua a doença em seres humanos. Segundo MUNIZ et al. (2006) o que determina a 

domiciliação do vetor é uma maior ou menor preservação de seus ecótopos naturais, como o tipo de 

habitação humana fornecendo o abrigo aos vetores flebotomíneos, presença de reservatórios 

animais domésticos ou sinantrópicos, bem como o diferente grau de antropofilia de cada uma das 

espécies de vetor. 
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SOROPREVALÊNCIA DE TOXOPLASMA GONDII E FATORES PREDISPONENTES À 

TOXOPLASMOSE EM UMA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DE LÁBREA, AMAZONAS, BRASIL. 

 

Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 
Bolsista: Felipe Amsterdam Maia de Sandres  

INTRODUÇÃO 

O Toxoplasma gondii é um protozoário de distribuição cosmopolita, capaz de infectar todos 

os animais vertebrados homeotérmicos, incluindo o homem (DUBEY et al., 1988). Estipula-se que 

30% da população humana mundial já tenha tido contato com o T. gondii (PETERSEN et al., 2001). 

Por sua importância médica e veterinária, T. gondii tem sido o parasita mais intensamente estudado 

entre os coccídeos. No entanto, muitos aspectos de sua biologia, ciclo biológico e epidemiologia 

continuam sendo investigados. No Brasil, estudos indicam prevalências que variam de 30% a 73% 

(CAVALCANTE et al. 2006 a e b) e segundo DUBEY et a (1988), Bahia (2003) e Sobral (2005) em 

algumas regiões a prevalência pode chegar a 100%.  GATTÁS e colaboradores (2000) relataram no 

Brasil, em São Carlos, no campus da Universidade de São Paulo, um surto de toxoplasmose no qual 

113 indivíduos apresentaram sintomas. Recentemente, em Santa Isabel do Ivaí (PR) foi relatado um 

surto de toxoplasmose na população, da qual foram examinadas 2884 pessoas, sendo detectados 

anticorpos IgG anti-T. gondii em 1255 pessoas. Anticorpos IgM e IgG foram detectados em 426 

indivíduos. Este surto foi relacionado à ingestão de água de um dos dois reservatórios do município, 

contaminada com fezes de uma família de gatos portadores de T. gondii estabelecida nos arredores 

do reservatório (MOURA et al., 2006). 

Em Erechim, no Rio Grande do Sul, 17% de 1000 indivíduos selecionados aleatoriamente 

apresentaram toxoplasmose ocular; sendo a maior prevalência da forma ocular da doença em uma 

cidade no mundo (GLASNER et al., 1992). Um estudo epidemiológico controlado, também realizado 

em Erechim com pessoas que adquiriram toxoplasmose ocular recentemente confirmada pela 

detecção de anticorpos IgM, indicou que a prática da jardinagem e o hábito de comer carne de 

cordeiro são dois fatores de risco importantes na toxoplasmose adquirida (JONES et al., 2006). 

Embora as infecções por T. gondii em indivíduos imunocompetentes sejam tipicamente de 

baixa patogenicidade, a infecção vertical e a infecção em indivíduos imunocomprometidos (HIV 

positivos, pacientes transplantados ou submetidos à quimioterapia) pode causar elevada morbi-

mortalidade. Variações expressivas na progressão e virulência da doença podem ser observadas em 

pacientes com toxoplasmose adquirida ou congênita, sendo que presumivelmente estas diferenças 

ocorrem devido a variáveis genéticas do parasito e do hospedeiro (DANIEL et al., 1997). 
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Há quase nenhuma informação sobre a parasitose na Amazônia, exceto pelos trabalhos de 

Cavalcante et al. (2006 a e b), que apontam em Monte Negro, Rondônia uma prevalência de 73,3% 

em população humana rural, 87,3% em gatos, 37,5% em suínos.  No entanto, Monte Negro não 

possui uma população tradicional da Amazônia, uma vez que é uma área de colonização recente por 

imigrantes do sul e sudeste do país (CAMARGO et al., 2002). O presente estudo visa colocar alguma 

luz sobre a epidemiologia da toxoplasmose em uma população típica da Amazônia, onde a veiculação 

hídrica deve ter papel proeminente na transmissão, uma vez que nos períodos de enchente (inverno 

amazônico) os animais peri-domiciliados convivem intimamente com os moradores e a água 

consumida é aquela que circunda as moradias, ou seja, o próprio rio. A definição da estrutura 

populacional do T. gondii em diferentes áreas geográficas têm importantes implicações para se 

compreender melhor os mecanismos de transmissão, patogenia e aspectos imunológicos da doença. 

OBJETIVOS 

 
GERAL DO PROJETO 

Descrever a epidemiologia da toxoplasmose em população ribeirinha do município de 

Lábrea, Amazonas, Brasil. 

ESPECÍFICOS DO PROJETO 
Estimar a soroprevalência em  humanos, os fatores predisponentes à contaminação pelo 

Toxoplasma gondii e caracterização clínica e perfil oftalmológico dos pacientes soropositivos e 

soronegativos. 

RELATÓRIO ANUAL 
Relatar as atividades realizadas no período de agosto de 2010 a julho de 2011, estas  guiadas 

pelo cronograma proposto inicialmente. 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL 

A ocupação amazônica historicamente se fez ao longo dos rios que servem de via de 

transporte, fonte de alimentação e água para as populações, o que favorece as endemias 

configurando a nosologia da região. 

Nas características ambientais da Amazônia observa-se o clima com dois grandes períodos: o 

período invernoso caracterizado por índices pluviométricos altos e o período chamado verão 

amazônico com estiagens mais prolongadas. Os regimes de chuva também têm influência nos 

hábitos do homem amazônico e interferem em seu habitat. 
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As práticas do amazônida, sua moradia e seus hábitos alimentares, sua convivência com 

animais domésticos e silvestres e a peculiaridade do saneamento, são fatores de relevância para 

compreensão e definição da importância destas variáveis no contexto do binômio saúde x doença. 

Tendo em vista tais aspectos, o presente projeto enfocará a implicação dos fatores 

ambientais e dos hábitos da população de Lábrea na epidemiologia da toxoplasmose nessa região. 

A toxoplasmose é uma enfermidade que tem patogenicidade variável, podendo ser expressa 

por manifestações oligosintomáticas, e até por graves comprometimentos neurológicos e/ou 

cegueira. 

Considerando os aspectos que envolvem a enfermidade no meio amazônico, é relevante a 

busca de informações que favoreçam medidas de prevenção em todos os níveis possíveis. 

METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO  
Está localizado no estado do Amazonas, Brasil, América do Sul (Figura 1), a área de estudo, o 

município de Lábrea (S: 07º 15’ 34” e W: 64º 47’ 59”) (Figura 2) fundado em 1981, que sobre sua 

jurisdição tem uma população aproximada de 38 mil habitantes dos quais 5 mil são ribeirinhos 

distribuídos em 112 comunidades ao curso do rio Purus. O município dista 400 km de Porto Velho 

por via terrestre e 700 km de Manaus por acesso fluvial e representa 4,3% (68.300 km²) do estado e 

apresenta IDH de 0,60 (IBGE, 2008). Tem sua população formada principalmente por nordestinos 

remanescentes do período denominado ciclo da borracha miscigenada com as populações nativas. 

Apresenta como uma das principais atividades econômicas a pesca, a agricultura e o extrativismo. 

Das 112 comunidades ribeirinhas, 4, às margens do rio Purus, Boca do Ituxí com população 

aproximada de 90 habitantes e coordenadas geográficas S:07º 18’ 40,3” e W: 64º 50’ 52,2”, Maciarí 

com população estimada em 100 habitantes e coordenadas geográficas S:07º 16’ 56” e W: 64º 51’ 

03,5”, Cassianã com população estipulada em 80 habitantes e coordenadas geográficas S:07º 17’ 

27,3” e W: 64º 55’ 19,2” e Bosque com população aproximada de 90 habitantes e coordenadas 

geográficas S:07º 16’ 53,1” e W: 64º 51’ 0,56”, foram pesquisadas. Estima-se que haja 360 

moradores nas localidades percorridas. Estas localidades estão situadas a até 60 km da sede do 

município, participaram do presente estudo epidemiológico.  
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Figura 1 – Situação geográfica de Lábrea, Amazonas, Brasil, América do Sul. 

 

 

 

Figura 2 - Município de Lábrea, Amazonas (S:07º 15’ 34” e W: 64º 47’ 59”). 

 
CASUÍSTICA  
 

Foram estudados os moradores de 4 comunidades (Boca do Ituxí, Bosque, Cassianã e 

Maciarí) localizadas no município de Lábrea, acima de 1 (um) ano de idade que se voluntariaram para 

o estudo e ainda que estavam a mais de um mês na área de pesquisa. Considerando-se uma 
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soroprevalência anti-T. gondii de 30%, erro α = 0,05 (erro tipo I) e β = 0,20 (erro tipo II) e 

consequentemente um poder do teste de 0,80, estimou-se inicialmente uma amostra mínima de 60 

pessoas do total de habitantes, meta superada por questões assistenciais, sendo atendida 100% da 

população que procurou auxílio médico conosco. Após o processamento da sorologia e identificação 

dos casos positivos a equipe retornará à Lábrea-AM, tão logo as condições se façam propícias, e 

então submeterá àqueles avaliados com sorologia positiva para T. gondii, tanto IgG quanto IgM, à 

exames médicos e oftalmológicos e também as gestantes, receberão tratamento medicamentoso 

(espiramicina ou sulfadizina / pirimetamina) conforme conveniência quando necessário e às 

expensas da equipe de pesquisadores.   

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
 

Inclusão: 

- adultos e crianças acima de 1 (um) ano 

- consentimento da pessoa ou de responsável  

Exclusão:  

- não consentimento da pessoa ou de responsável  

- menos de 30 dias em área de estudo 

 

ASPECTOS ÉTICOS: 
O projeto foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade São 

Lucas, aprovado na instituição: Carta AP/CEP/538/10.  

 

TÉCNICAS LABORATORIAIS 
 

COLETA DE SANGUE E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS  
  

Coleta de sangue humano 

A coleta de sangue humano foi realizada após a adequada assepsia com álcool 70% por 

punção venosa na área da fossa cubital. A amostra foi colhida utilizando a técnica de coleta a vácuo 

em tubo seco. Após a coleta o sangue será centrifugado a 5.000 RPM por 10 minutos e o soro será 

aliquotado em tubo PVC e armazenado a -20ºC até o momento da análise. 
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EXAME SOROLÓGICO PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG e IgM anti -T. gondii  
EM HUMANOS 

Os soros provenientes de sangue humano serão testados para a presença de anticorpos IgG 

anti-T. gondii pela técnica ELISA, e não mais pelo Teste de Aglutinação Modificado (MAT) como 

proposto inicialmente, considerando na primeira técnica sua maior especificidade, sensibilidade e 

consagração em  relação à segunda metodologia.  

EXAMES OFTALMOLÓGICOS 
Serão realizados, assim que obtivermos os dados sorológicos, exames oftalmológicos por 

profissional especialista visando identificar lesões oftalmológicas causadas na infecção por T. gondii. 

Neste caso será realizado estudo caso-controle (soropositivos x soronegativos) para caracterização 

do perfil oftalmológico. 

 

PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO (AGOSTO DE 2010 A JULHO DE 2011):  
 

 Estudo aprofundado sobre Toxoplasma gondii (seminários); 

 Treinamento sobre método epidemiológico; 

 Trabalho de campo 1ª etapa; 

 Tabulação dos questionários Clínico-Epidemiológico; 

 Análise de Dados Clínico-Epidemiológicos; 

 Elaboração de Relatório; 

 Entrega de Relatório ao PIBIC. 

 

O cronograma do projeto sugeria no período de agosto de 2010 a julho de 2011 as 

proposições: estudo aprofundado sobre Toxoplasma gondii (seminários), treinamento sobre método 

epidemiológico, pesquisa de campo 1ª etapa, tabulação dos questionários clínico-epidemiológico 

com suas respectivas análises e elaboração de relatório final, todas estas realizadas nos devidos 

prazos inicialmente estabelecidos. 

 Além, estavam  previstos o processamento das amostras, a sorologia, e a elaboração de 

artigos científicos, ambos prejudicados devido ao atraso na liberação do financiamento pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), prevista inicialmente para 01 de 

janeiro de 2011 mas só aprovada em 01 de junho de 2011 com o número de processo 2010/12371-5, 

portanto estas duas atividades não puderam  ser realizada em tempo hábil à apresentação deste 
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relatório. A análise sorológica deve ser definida em breve pela biomédica Juliana Aranha juntamente 

com a equipe do Laboratório Central de Rondônia (LACEN- RO). 

Estabeleceu-se como forma de potencializar os instrumentos de pesquisa do projeto de 

pesquisas as seguintes medidas: (a) convite ao ingresso no projeto, na condição de colaboradores, 

dos acadêmicos de medicina da Faculdade São Lucas: Bárbara Sousa, Bruna Daltiba, Danielle Helena, 

Everton Almeida, Hialli Chaves, Leopoldo Felippe, Marina Heloísa e Rafaela Rodrigues. Além dos 

professores e/ou orientadores: médico veterinário Alexandre Thomé, biomédica Janaína Vera, 

biólogo Ricardo Ferreira e microbiologista Viviane Krominsk. E sobre a orientação maior do médico 

infectologista Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo e da biomédica Juliana Aranha; (b) realização de 

encontros periódicos em formato de grupo de estudos quinzenais,  com seminários no período de 

agosto a dezembro de 2010 com carga horária total de 15 (quinze) horas; (c) os acadêmicos 

colaboradores supracitados foram incumbidos da tradução e apresentação de artigos durante os 

encontros periódicos de conteúdos sobre T. gondii, incluindo diferentes metodologias em diferentes 

países, mas todos de autoria de pesquisadores renomados, de referência mundial; e (d) elaboração 

do projeto e instrumentos de pesquisa como os questionários clínico-epidemiológico (ANEXO 1) e 

sócio-econômico (ANEXO 2). 

O trabalho de campo 1ª etapa, foi realizado de 8 a 16 de janeiro de 2011 no município de 

Lábrea-AM, nas 4 comunidades ribeirinhas, Boca do Ituxí, Maciarí, Cassianã e Bosque. 

 Este trabalho de campo contou com a colaboração dos acadêmicos de medicina da 

Faculdade São Lucas: Everton Almeida, Gabriel Mendonça, Hialli Chaves, Marina Heloísa e Rafaela 

Rodrigues, dos médicos veterinários Alexandre Thomé e Sérgio Vitaliano, e todos sobre a orientação 

maior do médico infectologista Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo e da biomédica Juliana Aranha. A 

prefeitura do município de Lábrea-AM foi essencial ao projeto visto que nos foi disponibilizado a 

Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF), preponderante ao alojamento e deslocamento da equipe 

pelas comunidades, bem como local de atendimento. 

A tabulação dos questionários Clínico-Epidemiológicos contendo informações de 278 

avaliados foi feita ao longo dos meses de fevereiro e março de 2011, onde no mesmo período foram 

feitas as análises dos dados obtidos. Esta parte do trabalho foi coordenada pelo prof. Ricardo 

Ferreira. Nos meses de junho e julho de 2011 ocuparam-se da elaboração e entrega do relatório à 

Secretaria PIBIC da Faculdade São Lucas.  
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CRONOGRAMA PROSPOSTO INICIALMENTE  
            

Cronograma de Atividades 

Período: Julho de 2010 a Julho de 2011 

ATIVIDADES  
 JUL  AGO 

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

01 X X                      

02  X                       

03    X X                 

04      X X X              

05            X            

06              X X         

07              X X        

08                  *       

09                    *    

10                      X  

11             X 

 

01. Definição do Assunto 

02. Montagem do Projeto de Pesquisa 

03. Estudo aprofundado sobre Toxoplasma gondii 

04. Treinamento sobre método epidemiológico 

05. Trabalho de campo 1ª etapa 

06. Tabulação dos questionários Clínico-Epidemiológicos 

07. Análise de Dados  

08. Processamento de Amostras (sorologia) 

09. Elaboração de Artigos Científicos  

10. Elaboração de Relatório 

11. Entrega de Relatório ao PIBIC 

 
*Não Realizado 
 

 

 
RESULTADOS PARCIAIS 
 

Foram pesquisados 13/67 domicílios (19,4%) em Boca do Ituxí totalizando 74/278 avaliados 

(26,7%), 23/67 domicílios (34,3%) em Maciarí com 66/278 avaliados (23,8%), 19/67 domicílios 
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(28,3%) em Cassianã com 73/278 avaliados (26,2%) e 12/67 domicílios (18%) em Bosque com 65/278 

avaliados (23,3%). Portanto, 67 domicílios, 278 avaliados, sendo 142 (51%) do gênero masculino e 

136 (49%) do gênero feminino, representam a contabilização global de domicílios e avaliados com 

seus respectivos gêneros domiciliados. Das avaliadas do gênero feminino 63/136 (46,3%) 

apresentaram idade entre 15 e 45 anos, assim em idade fértil, considerado por nos pesquisadores. 

Ao aspecto econômico dos avaliados aferiu-se que a sua totalidade tem como fonte de 

subsistência plantação de mandioca, pesca e animais para abate. Já como fonte de renda o programa 

assistencial Bolsa Família do Governo Federal brasileiro representa uma fonte de renda próxima da 

exclusividade, quando não, é complemento à venda de mandioca e seus derivados e da pesca, 

comercializados na sede do município. 

Com relação ao tempo de moradia dos avaliados atendidos nas 4 comunidades ribeirinhas 

verificou-se que 3/278 (1,0%) deles residiam a menos de 6 meses, 15/278 avaliados (5,4%) residiam 

entre 7 meses e 2 anos, 23/278 avaliados (8,3%) residiam entre 2 e 5 anos, 71/278 avaliados (25,6%) 

residiam entre 5 e 10 anos, 166/278 avaliados (59,7%) residiam há mais de 10 anos. 

 Aferiu-se a idade dos avaliados constatando que 15/278 avaliados (5,4%) têm entre 0 a 2 

anos, 70/278 avaliados (25,3%) têm entre 3 a 10 anos, 80/278 avaliados (29,1%) têm entre 11 a 20 

anos, 42/278 avaliados (15,1%) têm entre 21 a 30 anos , 28/278 avaliados (9,9%) têm entre 31 a 40 

anos, 19/278 avaliados (6,8%) têm entre 41 a 50 anos, 09/278 avaliados (3,2%) têm entre 51 a 60 

anos, 12/278 avaliados (4,2%) têm entre 61 a 70 anos, 02/278 avaliados (0,7%) têm entre 71 a 80 

anos e 01/278 avaliado (0,3%) têm entre 81 a 85 anos. Em suma, 15/278 avaliados (5,4%), possuem 

idade entre 0 a 2 anos, 192/278 (69,5%) deles possuem idade entre 3 e 30 anos e 71/278 avaliados 

(25,1%), possuem idade entre 31 e 85 anos. 

O relato de quantidade de animais por domicílio traduz, 29/67 deles (43,2%) possuem gatos, 

33/67 deles (49,2%) têm cachorros, 46/67 (68,6%) têm galinha, 22/67 (32,8%) têm porco, 12/67 

(17,9%) possuem pato e 01/67 domicílio (1,4%) respondeu “outros”. 

 A utilização de vísceras foi relatado em 55/67 domicílios, nos outros 12 não houve resposta. 

Daqueles, 46/55 domicílios (83,6%) registraram fazer uso de víceras, de galinha, porco e pato e 09/55 

domicílios (16,4%), não. 

O uso de água do rio para beber e preparar alimentos foi descrito em 59/67 domicílios (88%), 

8/67 domicílios (12%) não responderam a pergunta. Daqueles que se prontificaram com a pesquisa, 

59 (100%) relataram usar água do rio para àqueles fins.   
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O tratar de água e seus produtos de tratamento foi também descrito em 59/67 domicílios 

(88%), destes, 09/59 (15,3%) não fazem nenhum tratamento da água e 50/59 domicílios (84,7%), 

fazem. Nesta questão 8/67 domicílios (12%) não responderam à pergunta. O tratamento da água é 

feito por 06/50 domicílios (10,1%) com filtro e em 47/50 domicílios (79,6%) com cloro, assim infere-

se que 3 domicílios valem-se simultaneamente de duas modalidades de tratamento de água. 

 Questionados sobre o diagnóstico de toxoplasmose, somente 1/278 avaliado (0,3%) da 

comunidade Cassianã relatou positividade e 70/278 (25,2%) disseram não à pergunta. Não souberam 

responder à pergunta 207/278 avaliados (74,5%).  

Em relação à quantidade de avaliados que relataram ter ou ter tido caso de toxoplasmose 

registrado na família, 02/278 (0,7%) disseram sim, possuir casos na família, 67/278 (24,1%), não o 

tem, e 209/278 (75,2%) não souberam responder. 

Com relação a inflamação ocular, 106/278 avaliados (38,2%) disseram já terem sido 

acometidos e 162/278 avaliados (58,2%), não. Não souberam 10/278 pacientes (3,6 %).  

A perda súbita de visão, em caráter temporário, foi relatada por 66/278 (23,7%) avaliados, já 

199/278 avaliados (71,6%) disseram não e 13/278 avaliados (4,7%) não souberam. 

 Responderam à pergunta sobre estar grávida ou se esteve recente, nos últimos 6 meses, 62 

avaliadas com idade fértil entre 15 e 45 anos, destas  17/62 (27,5%) disseram sim, 37/62 (59,6%), não 

e 08/62 (12,9%) não sabiam. 

A pergunta sobre interrupção da gravidez por aborto espontâneo foi respondida por 83 

avaliadas a partir de 15 anos que já esteve grávida ao menos uma vez, destas 23/83 (27,7%) 

responderam positivamente, 44/83 (53%), não e 16/83 (19,3%) não souberam. 

Das 81 avaliadas que foram pertinentes à pergunta sobre ter tido bebê prematuramente, 

pois tinham 15 anos ou mais e já tiveram filhos ao menos uma vez, 11/81 (13,7%) responderam sim, 

55/81 (69%), não e 14/81 (17,3%) não souberam. 

 

DISCUSSÃO: 
 

A casuística abrange 278 pessoas e, então, estimando-se que haja 360 moradores nas 

localidades percorridas, os avaliados corresponderam a 77,2% da população.  
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Os atendimentos nas comunidades Boca do Ituxí foram em 74/278 avaliados (26,7%), em 

Maciarí, em 66/278 avaliados (23,8%), em Cassianã em 73/278 avaliados (26,2%) e em Bosque em 

65/278 avaliados (23,3%). As quatro comunidades tiveram números de atendimentos bem 

semelhantes entre si, variando de 65 à 74 avaliados, em 67 domicílios, totalizando 278 atendimentos 

sem predominância considerável entre os gêneros, 142 (51%) são do gênero masculino e 136 (49%), 

do gênero feminino. Os entrevistados se distribuíram uniformemente entre os gêneros permitindo 

considerar-se que as atividades típicas de cada sexo se comparadas com os achados sorológicos 

posteriores, permitirão evidenciar se há interferência deste fator nos resultados da pesquisa. Das 

avaliadas do gênero feminino, 63/136 (46,3%) apresentaram idade entre 15 e 45 anos, considerado 

por nos pesquisadores, em idade fértil. 

Foram pesquisados todos os domicílios que estiveram ao alcance dos nossos colaboradores 

acadêmicos, traduzindo13/67 domicílios (19,4%) em Boca do Ituxí, 23/67 domicílios (34,3%) Maciarí, 

19/67 domicílios (28,3%) Cassianã e 12/67 domicílios (18%) Bosque. Portanto, crer-se que todos os 

domicílios destas quatro localidades foram visitados pelos avaliadores, e somente as pessoas que 

estavam ausentes de seus domicílios não foram entrevistadas, estas estimadas em 82 pessoas. 

Com relação ao aspecto econômico dos avaliados a sua totalidade tem como fonte de 

subsistência plantação de mandioca, pesca e animais para abate. Já como fonte de renda o programa 

assistencial Bolsa Família do Governo Federal brasileiro representa, associado ao excedente à 

subsistência comercializado, uma fonte de renda considerável, bem próximo da totalidade de 

recurso financeiro, visto que é único recurso fixo daquela comunidade. Contudo, segundo BURATTINI 

E TURCAT, 2003, não há nítida relação do acometimento com toxoplasmose ao desenvolvimento 

econômico. 

A maioria da população pesquisada 166/278 avaliados (59,7%) reside há mais de 10 anos na 

área de estudo e apenas 3/278 avaliados (1,0%) faziam parte da comunidade a menos de 6 meses, 

estes são avaliados de 5, 20 e 20 meses de idade que compõem a comunidade de Boca do Ituxí. 

38/278 avaliados (13,7%) moravam na comunidade entre 7 meses e 5 anos, e 71/278 avaliados 

(25,6%) residiam entre 6 e 10 anos nas comunidades pesquisadas. Estes dados demonstram hábitos 

e compartilhamento comunitário uniforme, fato importante visto que o tempo de residência do 

avaliado na área de estudo traduzirá, caso confirmado infecção por T. gondii, fidedignidade dos 

achados na localidade. 

Os dados acima permitem concluir que a referida população configura povos tradicionais, 

com pouca influencia de imigrantes recentes, sugerindo uma “ilha” geográfica.  
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 A distribuição etária está traduzida desta maneira, 15/278 avaliados (5,4%) possuem idade 

entre 0 a 2 anos, 192/278 avaliados (69,5%) possuem idade entre 3 e 30 anos, 56/278 avaliados 

(19,9%) têm idade entre 31 e 60 anos e 15/278 avaliados (5,2%) têm idade entre 61 e 85 anos. O 

perfil demográfico evidenciou que a maioria dos avaliados é formada predominantemente por 

crianças e adolescentes, poucos idosos, o que permitirá constatar-se se há contaminação precoce 

pelo Toxoplasma gondii.  

Para verificar-se o grau de facilidade de contaminação dos entrevistados, foram formulados 

questionários relacionados à convivência com animais, uso de água do rio e consumo de vísceras de 

animais domésticos (galinha, pato, porco e etc.). 

O relato de animais por domicílio traduz, 29/67 domicílios (43,2%) possuem gatos, 33/67 

domicílios (49,2%) têm cachorros, 46/67 domicílios (68,6%) têm galinha, 22/67 domicílios (32,8%) 

têm porco, 12/67 domicílios (17,9%) possuem pato e 01/67 domicílio (1,5%) respondeu “outros”.  

Os gatos e os felídeos silvestres são os únicos animais que eliminam os oocistos pelas fezes, 

segundo DREESEN et. al. em 1990, FRENKEL et. al. em 1970 e MILLER et. al. em 1972.  

 Não incomum, a equipe observou a convivência de animais domésticos, como galinha, pato, 

gato, porco, cachorro, etc., com toda comunidade independente de seus donos, ou seja, não estão 

confinados, assim todas as comunidades estão vulneráveis às doenças veiculadas pelos animais em 

questão, como parasitoses, mas sobretudo toxoplasmose. Corroborando este fato DUBEY et. al. em 

1995, relatou que os felinos domésticos são considerados a chave da transmissão do T. gondii, pois 

atuam como reservatórios para os seres humanos e outros animais. 

A utilização de vísceras na alimentação foi relatado em 55/67 domicílios (82%), nos outros 

12/67 não houve resposta (18%), assim, pois houve provável falha de captação dos dados no 

momento da pesquisa de campo. Daqueles que responderam, 46/55 (83,6%) registraram fazer uso 

de víceras, de galinha, porco e pato e 09/55 (16,4%), não. 

O uso de água do rio para beber e preparar alimentos foi descrito em 59/67 domicílios, 8/67 

não responderam a pergunta, também por provável falha de captação. Daqueles que se 

prontificaram com a pesquisa, 59 (100%) relataram usar água do rio para àqueles fins. Tal 

constatação corrobora a inferência de hábitos compartilhados predisponentes ao acometimento à 

toxoplasmose. Autores como SOUZA et. al. e NAVARRO et. al., determinam que o ser humano é 

contaminado principalmente pelo consumo de cistos teciduais em carnes cruas ou mal cozidas ou 

pelo consumo de água e alimentos contaminados pelos oocisto. 
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A presença de gatos nos domicílios, o uso de vísceras na alimentação e uso de água do rio 

para beber e para o preparo de alimentos e demonstram que o ciclo do toxoplasma está muito 

facilitado dentre os moradores dessas comunidades haja vista que o gato é considerado um 

hospedeiro definitivo doméstico do toxoplasma e o felino se contamina ingerindo carne com cisto do 

toxoplasma (bradizoítos). 

A reprodução sexuada ocorre no intestino do animal que elimina nas fezes oocistos, estes 

contaminam o solo, água e os vegetais. Se ingerido por animais ou pelo homem, se transformam em 

taquizoíto e se encistam. O homem também se contamina ingerindo carne com oocisto de animais 

infectados. 

MOURA et al. em 2006 relatou em Santa Isabel do Ivaí, Paraná, um surto de toxoplasmose na 

população, da qual foram examinadas 2884 pessoas, sendo detectados anticorpos IgG anti-T. gondii 

em 1255 pessoas. Anticorpos IgM e IgG foram detectados em 426 indivíduos. Este surto foi 

relacionado à ingestão de água de um dos dois reservatórios do município, contaminada com fezes 

de uma família de gatos portadores de T. gondii estabelecida nos arredores do reservatório, daí a 

importância dos dados que demonstra a presença de gatos em casa e o uso de água do rio. 

O tratar de água e seus produtos de tratamento foi também respondido por 59/67 domicílios 

(88%), destes, 09/59 domicílios (15,3%) não fazem nenhum tratamento da água e 50/59 domicílios 

(84,7%), fazem. Nesta questão 08/67 domicílios (12%) não responderam à pergunta, devido a 

provável falha na captação de dados da pesquisa de campo. 

O tratamento da água é feito por 06/50 domicílios (10,1%) com filtro e em 47/50 domicílios 

(79,6%) com cloro. Observou-se, claramente, que em 03 domicílios há uso de duas metodologias 

para tratamento da água.  

Questionados sobre o diagnóstico de toxoplasmose, somente 1/278 avaliado (0,3%) da 

comunidade Cassianã relatou positividade e 70/278 avaliados (25,2%) disseram  não à pergunta. Não 

souberam responder à pergunta 207/278 avaliados (74,5%). Tais dados permitiram inferir que há 

pouca informação sobre toxoplasmose e esse fato contribui para relevância deste trabalho visto que 

ao longo da expedição ao Purus foram ministradas palestras procurando esclarecer, com linguagem 

apropriada, os principais sinais e sintomas da enfermidade sobre as formas de infecção e causas 

desta patologia à população local. Corroboram a importância supracitada, as poucas informações 

colhidas com a pergunta sobre a quantidade de avaliados que relataram ter ou ter tido caso de 

toxoplasmose registrado na família, apenas 02/278 (0,7%) disseram sim, possuir casos na família, 

67/278 avaliados (24,1%), não o tem, e 209/278 avaliados (75,2%) não souberam responder. As duas 
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respostas positivas à questão foram obtidas na comunidade de Cassianã. Os resultados da sorologia 

serão pessoalmente entregue a cada avaliado, permitindo àquela população estudada um dos 

benefícios ofertados pelo projeto que é seu status individual sobre toxoplasmose e suas 

recomendações sobre tratamento, caso positivo, ou medidas profiláticas, caso contrário. 

Para avaliar possível evidência clínica de toxoplasmose na comunidade foram  incluídos no 

questionário perguntas sobre inflamação ocular e perde súbita de visão em caráter reversível. Com 

inflamação ocular, 106/278 avaliados (38,2%) disseram já terem sido acometidos e 162/278 

avaliados (58,2%), não. Não souberam 10/278 avaliados (3,6 %). A perda súbita-reversível de visão foi 

relatada por 66 (23,7%) avaliados, já 199 avaliados (71,6%) disseram não e 13 avaliados (4,7%) não 

souberam. Em Erechim, Rio Grande do Sul foi identificado por GLASNER et. al., em 1997, como uma 

localidade de maior prevalência da forma ocular da doença em uma cidade no mundo, 17% de 1000 

avaliados. Ora, se a toxoplasmose ocular é caracterizada por sinais flogísticos e corioretinite, com 

comprometimento da acuidade visual, e 106/278 avaliados (38,2%) disseram já terem tido sinais 

inflamatórios e perda súbita-reversível de visão foi relatada por 66 (23,7%) avaliados, e ainda 

presença de diversos fatores que implicam em afecção à referida doença, há fortes evidências de que 

em Lábrea, AM, exista elevada prevalência de toxoplasmose ocular. Tal constatação será efetivada 

em associação aos resultados sorológicos, já em vias de processo, aguardando poucos tramites para 

realização, com as avaliações oftalmológicas em posterior retorno da equipe à área de estudo.  

Em um outro primeiro momento uma equipe do Dr. Luís Marcelo em expedição à Lábrea 

integrada também pela Dra. Kleidione Veiga, médica especialista em oftalmologista, verificou grande 

números de avaliados com problemas na retina (cicatrizes retinianas), sugerindo infecção por T. 

gondii, mais um fato importante que, inclusive guiou este trabalho como sugestão. 

Os autores WONG & REMINGTON, 1994, ponderam que a toxoplasmose é uma protozoose 

de ampla distribuição geográfica e a transmissão congênita pode ocorrer quando a mulher adquire a 

primoinfecção durante a gestação. Destes casos, 90% são assintomáticos ou 

oligossintomáticos. E ainda DESMONTS & COUVREUR, 1974, relatam que o parasita atinge o 

concepto por via transplacentária causando danos de diferentes graus de gravidade, dependendo da 

virulência da cepa do parasita, da capacidade da resposta imune da mãe e do período gestacional em 

que a mulher se encontra, podendo resultar, inclusive, em morte fetal ou em graves manifestações 

clínicas. Considerando os renomados autores estabelecemos como importante as questões sobre 

gravidez, no momento da avaliação ou recentemente, considerando os últimos 6 meses, aborto 

espontâneo e ainda nascimento prematuro, inferindo-se os dados: 17/62 avaliadas (27,5%) 
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responderam positivamente sobre gravidez presente ou recentemente nos últimos 6 meses.  Sobre 

aborto espontâneo, uma das prováveis consequências da implicação de toxoplasmose na gravidez, 

23/83 avaliadas (27,7%) responderam sim à pergunta. Nas 4 comunidades foi considerado pertinente 

as perguntas sobre gravidez ou aborto espontâneo a 62/136 avaliadas (45,5%) em idade fértil 

considerado por nos pesquisadores a faixa etária entre 15 e 45 anos e a 83/136 avaliadas (61%) a 

partir de 15 anos de idade que já estiveram grávida ao menos uma vez, respectivamente.  

Já a pergunta sobre ter tido bebê prematuro foi pertinente a somente 81/136 avaliadas 

(59,5%) a partir de 15 anos que já tiveram filho ao menos uma vez. E então, 11/81 avaliadas (14%) 

responderam sim, 55/81 (68,3%), não e 14/81 (17,7%) não souberam. 

Em suma todas as aferições e análise dos dados, que a equipe pode constatar em Lábrea, 

AM, a população está claramente submetida a diversos fatores de risco para infecção com o 

Toxoplasma gondii e aos resultados da sorologia a partir da coleta de sangue de 275 avaliados, visto 

que 3 avaliados tinham menos de 1 (um) ano de idade, tem expectativa de elevada prevalência à 

toxoplasmose.  

ANEXO 1 (FICHA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA) 
 

RG:.................. 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS –INFORMAÇÃO 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME DO PACIENTE.:................................................................. ........................................................... 

DATA DA ENTREVISTA  : ......../......../......   SEXO : (   )  M    (   )  F  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  IDADE: ................................... 

COMUNIDADE..................................................................................................................................  

CIDADE: Lábrea - AM 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................................................. 

DATA DA ENTREVISTA  : ......../......../......   SEXO : (   )  M    (   )  F  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  IDADE: ................................... 

COMUNIDADE..................................................................................................................................  

CIDADE: Lábrea – AM 
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I - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Informo que tenho pleno conhecimento e ficou claro para mim as informações que li ou que foram lidas para mim, a 

respeito do estudo "Epidemiologia Molecular de Infecções por Toxoplasma gondii em população ribeirinha de Lábrea, 

Amazonas, Brasil". 

Eu discuti com o Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo, endereço: Rua: Dos Festejos, 3513 Ap. 504 Bloco Orquídea, Bairro Costa 

e Silva CEP 76-900-000, Porto Velho-RO, telefone (69) 9219-8714, sobre a minha decisão em participar do estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo e os procedimentos a serem realizados: coleta de 10 mL de sangue da 

veia, exame físico e aplicação de questionário. 

Declaro que fui orientado a respeito dos desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 

permanente. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar e medicamentoso quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste serviço. 

 

Lábrea,         de                         de 2011 .      

   __________________________________________________________      __________________________________ 

    assinatura por extenso do sujeito da pesquisa ou responsável legal         assinatura do pesquisador e carimbo 

3. ASPECTOS CLÍNICOS: 

1. Há quanto tempo mora na comunidade do rio Purus? 

Menos de 6 meses (  ) Entre 7 meses a 2 anos (  )  Entre 2 -5 anos (  ) Entre 5 – 10 

anos (  ) Mais de 10 anos (  ) 

2. Qual desses animais estão presentes em sua residência?  
GATO (  )       CÃO (  )       GALINHA (  )       PORCO (  )       PATO (  )       OUTROS (  )  

Outros:_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Os animais acima citados estavam confinados? SIM (  )  NÃO(  ) 
QUAIS:_______________________________________________________________ 

 

4. Dos animais citados você utiliza as víceras (miúdos) na alimentação? SIM (  ) NÃO(  )   
QUAL:________________________________________________________________ 

 

5. A água utilizada para beber e no preparo dos alimentos é do rio? 
SIM (  ) NÃO (  ) OUTROS (  ) _____________________________________________ 

  

6. A água é tratada? SIM (  ) NÃO (  ) 
FILTRO (  )  CLORO (  ) FERVURA (  ) 
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7. Você tem ou teve Toxoplasmose? SIM (  ) NÃO (  )  
 

8. Alguém na sua família tem ou teve Toxoplasmose? SIM (  ) NÃO (  ) 
 

9. Você observou se seu olho apresentou inflamação (OLHO VERMELHO+DOR)?  
              SIM (  ) NÃO (  ) 

 

10. Você observou perda súbta na visão? SIM (  ) NÃO (  )  
Quanto tempo:__________________________________________________________ 

 

11. Qual é o local que usa como banheiro ou como fossa?  
______________________________________________________________________ 

 

PARA MULHERES 

12. Você está ou esteve grávida recentemente?  
SIM (  ) NÃO (  ) 

 

13. Teve algum caso de aborto espontâneo? 
SIM (  ) NÃO (  ) 

 

14. O bebê nasceu prematuro? 
SIM (  ) NÃO (  ) Quantos mêses?:_________________________ 

 

15. O bebê apresenta algum desses sintomas? Qual? 
SIM (  ) NÃO (  )  

Perda de Coordenação (  )  Perda da visão (  )  Retardo mental (  ) Tamanho Anormal da Cabeça (  ) 

Em seu pré-natal acusou Toxoplasmose? SIM (  ) NÃO (  )  

 

Composição do RG: X – YY – W Exemplo: A-01-1 

 

X: Local, comunidade A-B-C 

YY: Família ou casa 

W: Indivíduo 
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ANEXO 2 (FICHA SÓCIO-ECONÔMICA) 
 
 
  FICHA SOCIOECONÔMICA 

I. IDENTIFICAÇÃO 

NOME DO PACIENTE.:.................................................................................................................................... 

DATA DA ENTREVISTA:......../......../...... COMUNIDADE............................................ RG:............................ 

 

II. SOCIOECONÔMICA 

 

 
01. Grau de escolaridade: Analfabeto (  ) Ensino Fundamental: Completo (  )   Incompleto(     ) Ensino Médio: Completo (  

) Incompleto   Ensino superior: Completo (  ) Incompleto (   ) 

02. Número de Membros da Família:.................................................... 

03. Número de Membros que possui renda:........................................ 

04. Qual a fonte de renda?..................................................................... 

05. Valor total da renda familiar:............................................................. 

06. Condições de moradia: Própria (   ) Alugada (   )  De favor (  ) 

07. Quantos cômodos possui a casa?.................. 

08. Possui gerador de energia em casa? SIM (  ) NÃO (  ) 

09. Caso sim na questão anterior. Qual dos eletrodomésticos possui em casa? 

 Geladeira (  )          Televisão (  )        Rádio (  )  Ventilador (  ) 

10. Possui barco? SIM (  )    NÃO (  )   - - - - Alumínio (   )   Madeira(  ) 

11. Possui motor para o barco? SIM (  )  NÃO (  ) 
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SOROPREVALÊNCIA E GENOTIPAGEM DE TOXOPLASMA GONDII EM ANIMAIS PERI-

DOMICILIADOS NA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DE LÁBREA, AMAZONAS, BRASIL 

Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 
Bolsista: Gabriel Maciel de Mendonça  

INTRODUÇÃO 

Toxoplasma gondii é um protozoário de distribuição mundial, capaz de infectar todos os 

animais vertebrados homeotérmicos, incluindo o homem. Estima-se que 30% da população humana 

no mundo já tenham sido expostas ao T. Gondii e no Brasil os estudos amplia essa porcentagem, 

variando a exposição ao T. gondii de 30% a 73% e segundo Dubey et al (1988), Bahia (2003) e Sobral 

(2005) em algumas regiões a prevalência pode chegar a 100%. Por sua importância médica e 

veterinária, o T. gondii tem sido o parasita mais intensamente estudado entre as coccídeas. No 

entanto, muitos aspectos de sua biologia, ciclo biológico e epidemiologia continuam sendo 

investigados. 

Atualmente se conhece algumas formas infectantes do T. gondii e como essas podem atingir 

o homem, a primeira forma que pode ser descrita: taquizoíto, encontrado principalmente nas 

infecções agudas, conhecido também como a forma livre, essa com sua multiplicação muito rápida, 

parasitando principalmente células do sistema mononuclear fagocitário, células hepáticas, 

pulmonares, nervosas, submucosas e musculares, essa forma pode ser ingerida por meio do 

consumo de leite, sendo pouco freqüente segundo NEVES et al (2005); Bradizoíto: esse a 

multiplicação é mais lenta, encontrada na infecção crônica, sendo então o cisto ou cistozoítos 

propriamente dito, encontrado nos tecidos dos animais, tem como tropismo aos tecidos de 

musculatura esquelética, cardíaca, nervoso e retina, essa forma o homem pode consumir por meio 

de carne mal passada principalmente do carneiro, porco, coração de galinha NEVES et al (2005); 

Oocisto: essa forma é eliminada pelas fezes do gato, esse apresenta uma dupla membrana que o 

proporciona uma maior resistência no meio ambiente, quando esse chega ao meio externo, passa 

por um processo de esporulação, surgindo então à presença dos esporocistos ou esporozoítos, que 

contamina a água e alimentos como verduras, podendo assim o homem consumir a água e os 

alimentos contaminados e desenvolver a toxoplasmose NEVES et al (2005).    

As questões começaram ficar mais claras a parir de 1995 quando Sibley et al (1995) 

caracterizaram  pela primeira vez as cepas de T.gondii de origem européia e norte americana. Foram 

descritas as 3 primeiras cepas e acreditava-se serem as únicas. Estudos posteriores realizados no 

Brasil e China, no entanto, mudaram esta perspectiva. Na China, além das tradicionais cepas 

caracterizadas por Sibley et al (1995) na Europa e América do Norte, caracterizou-se uma nova cepa 
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diferente das demais. Por outro lado, no Brasil, acreditava-se que não circulava a cepa II. Estudos 

realizados em Rondônia, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo apontavam nesta direção. No entanto, 

dados de 2010 obtidos em Fernando de Noronha, ilha a 350 km de Recife, Pernambuco, apontam pra 

uma realidade ainda mais desconcertante. De 50 galinhas vivendo ao ar livre, foram isoladas as cepas 

II, III e mais 4 novas cepas denominadas de Br I, Br II, Br III e Br IV. Pela primeira vez descreve-se a 

ocorrência da cepa II no Brasil, além de se ampliar informações sobre a biodiversidade do parasito a 

nível mundial.  

O presente estudo visa colocar alguma luz sobre a epidemiologia do T. gondii em animais que 

estão presentes junto a uma população típica da Amazônia, onde o consumo de animais (galinha), 

juntamente com as vísceras, bem como a veiculação hídrica, deve ter papel proeminente na 

transmissão desse protozoário, uma vez que nos períodos de enchente (inverno amazônico) os 

animais peri-domiciliados convivem intimamente com os moradores e a água consumida é aquela 

que circunda as moradias, ou seja, o próprio rio. 

A definição da estrutura populacional do T.gondii em diferentes áreas geográficas tem 

importantes implicações para se compreender melhor os mecanismos de transmissão do T. gondii. 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL 

A caracterização molecular do parasita T. gondii em animais Peri-domiciliados na população 

ribeirinha de Lábrea, AM, Brasil se dá devido sua importância médica e veterinária e pelo fato de 

quase não existir nenhuma informação sobre a parasitose na Amazônia, assim sendo é de suma 

relevância esse estudo, uma vez que será possível conhecer melhor as cepas existentes nessa região 

ou até mesmo descobrir um novo tipo de cepa e melhor compreender a via de contágio da 

toxoplasmose para o humano, dessa forma podendo proporcionar orientação e uma melhora na 

qualidade de vida para essa população típica da Amazônia. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Descrever a epidemiologia de Infecções por T. gondii e caracterização molecular, a partir de 

material biológico proveniente de animais peri-domiciliados na população ribeirinha de Lábrea, 

Amazonas, Brasil. 

 

 



 

98 

 

 

ESPECÍFICOS 

 Estimar a soroprevalência em animais peri-domiciliados. 

 Genotipar as cepas de T. gondii a partir de tecido cardíaco e cerebral de galinhas. 

 Colaborar com a compreensão da distribuição de cepas de T. gondii no Brasil.  

 METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO  

O município de Lábrea (fundado em 1981) ( figura1) pertence ao estado do Amazonas (S:07º 

15’ 34” e W: 64º 47’ 59”), com população aproximada de 38 mil habitantes dos quais 5 mil são 

ribeirinhos espalhados em 112 comunidades ao longo do rio Purus. O município dista 400 km de 

Porto Velho por terra e 700 km de Manaus por acesso fluvial e representa 4,3% (68.300 km²) do 

estado e apresenta IDH de 0,60 (IBGE, 2008). Tem sua população formada principalmente por 

nordestinos (ciclo da borracha) miscigenados com as populações nativas. Apresenta como uma das 

principais atividades econômicas o extrativismo, a agricultura e a pesca. Das 112 comunidades 

ribeirinhas, quatro foram escolhidas para o presente estudo, sendo Boca do Ituxi com uma 

população de aproximadamente 80 habitantes (S:07º 18’ 40,3” e W: 64º 50’ 52,2”); Maciari 

apresentando uma população com aproximadamente 100 habitantes, suas (S:07º 16’ 56” e W: 64º 

51’ 03,5”); Cassianã possui uma população de aproximadamente 80 pessoas, (S:07º 17’ 27,3” e W: 

64º 55’ 19,2”) e Bosque possuindo uma população de aproximadamente 90 pessoas(S:07º 16’ 53,1” e 

W: 64º 51’ 0,56”), sendo a mais distante localizada a até 60 km da sede do município e foram 

escolhidas para o presente estudo epidemiológico. Estima-se que a localidade reúna um total de 350 

pessoas. 
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ASPECTOS ÉTICOS: 

O projeto foi submetido à avaliação e “aprovado” junto a Comitê de Ética no uso de animais 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo - FMVZ/USP, com o 

número de protocolo 2055/2010 na data de 27/10/2010.  

 Avaliado e aprovado também pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas com 

o número de protocolo AP/CEP/538/10 data de 06/12/2010. 

 

TÉCNICAS LABORATORIAIS 

COLETA DE TECIDO DOS ANIMAIS GALINÁCEOS 

   Os animais foram escolhidos aleatoriamente, chegando ao total de 50 galinhas, sendo 15 da 

comunidade Cassianã, 11 do morador Senhor Eduardo, 13 da comunidade Boca do Ituxi, 6 da 

comunidade Maciari e 5 da comunidade Bosque. 

  Animais foram encaminhados vivos e submetidos à eutanásia, colhido os órgãos (cérebro e 

coração) sendo armazenados em placas de Petri descartáveis devidamente identificadas, sendo o 

cérebro acondicionado separadamente do coração. 

Os órgãos mantidos a 4°C até o encaminhamento em caixa de isopor com gelo para a FMVZ – 

USP para realização de bioensaios.  

 

COLETA DE SANGUE DE CÃES 

 Realizada coleta de sangue de 98 cães, realizado por punção venosa na veia cefálica depois 

de adequada anti-sepsia com álcool 70% na quantidade de 10 mL. A coleta realizada pelo profissional 

Médico Veterinário. Após coleta, o sangue foi submetido a centrifugado a 5000 RPM por 10 minutos 

e armazenado em tubos de PVC a -20ºC.  

Para a referida coleta é utilizado os seguintes equipamentos: Luvas de procedimento, tubos 

para coleta de sangue a vácuo, agulhas álcool 70%, algodão e tubo PVC. 
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DESCARTE DE MATERIAIS 

Materiais perfuro-cortantes, descartados em caixa amarela de papelão (Descarpack), Luvas e 

algodão em saco de lixo plástico branco leitoso de espessura 10 micra, segundo ABNT- NBR 

9191/2002, todo o material encaminhado para Vigilância Sanitária, onde o mesmo sendo responsável 

pela eliminação do material. 

 

DIGESTÃO PÉPTICA DE TECIDOS 

Os tecidos (cérebro e coração) dos animais cortados em pequenos fragmentos, sendo 

removidos a gordura e o tecido conjuntivo. Realizado um “pool” de tecidos de aproximadamente 50 

g e o mesmo homogeneizado em solução salina 0,85% com o auxilio de um homogeneizador 

doméstico. Ao homogeneizado de cada animal acrescida pepsina ácida. Após incubação a 37º C e 

neutralização com bicarbonato de sódio, parte do material foi inoculada em camundongos (item 

abaixo) e parte dividida em alíquotas e congelada a 70º C até a realização dos experimentos. 

 

BIOENSAIO EM CAMUNDONGOS 

Foram usados camundongos albinos Swiss, fêmeas, com idade ao redor de dois meses, 

provenientes do Biotério do VPS, FMVZ, USP. 

Cada grupo constituído por cinco animais identificados individualmente e alojados na mesma 

caixa; cada camundongo inoculado subcutâneamente com 1,0 a 1,2 mL da amostra digerida e 

observado diariamente. 

Os animais que sobreviverem até seis semanas pós-inoculação (P.I) examinados para a 

presença de anticorpos anti-T. gondii, através do MAT, na diluição de 1:25 (DUBEY, 1997). Para isso, a 

colheita do sangue foi realizada pelo plexo retro-orbital após os camundongos serem sedados com 

uma associação de quetamina 10% (100 mg/kg) e xilazina 2% (10 mg/kg), pela via intraperitoneal. 

Os camundongos se mantiveram no experimento por até dois meses P.I, quando então 

submetidos à eutanásia e examinados para a presença de T. gondii. 
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EXAME SOROLÓGICO PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG anti-T. gondii  

Após a inoculação em camundongos, foi feita coleta de soro proveniente do sangue destes 

animais e então testados para a presença de anticorpos IgG anti-T. gondii pelo Teste de Aglutinação 

Modificado (MAT) seguindo o que foi descrito por Dubey e Desmonts (1987). Para a titulação dos 

anticorpos, as amostras consideradas reagentes serão submetidas a diluições seriadas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS CAMUNDONGOS 

Cassianã  

1 CX c/5 galinhas: CA-G1 Camundongos nº: 986 / 987 / 988 / 989 / 990 

1 CX c/5 galinhas: CA-G2 Camundongos nº: 926 / 927 / 928 / 929 / 930 

1 CX c/5 galinhas: CA-G3 Camundongos nº: 921 / 922 / 923 / 924 / 925 

Total de 15 Galinhas 

 

“Senhor Eduardo” 

1 CX c/ 5 galinhas: SE-G1 Camundongos nº: 861 / 862 / 863 / 864 / 865 

1 CX C/6 galinhas: SE-G2 Camundongos nº: 916 / 917 / 918 / 919 / 920 

Total de 11 galinhas 

 

Boca do Ituxi 

1 CX c/5 galinhas: BI-G1 Camundongos nº: 991 / 992 / 993 / 994 / 995  

1 CX c/5 galinhas: BI-G2 Camundongos nº: 911 / 912 / 913 / 914 / 915 

1 CX c/3 galinhas: BI-G3 Camundongos nº: 906 / 907 / 908 / 909 / 910 

Total de 13 galinhas 

Maciari 
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1 CX c/6 galinhas: MA-G Camundongos nº: 976 / 977 / 978 / 979 / 980 

Bosque 

1 CX c/5 galinhas: BQ-G Camundongos: 981 / 982 / 983 / 984 / 985  

 

PESQUISA DE T. gondii 

Todos os camundongos usados no bioensaio foram examinados para a pesquisa de T. gondii 

nos tecidos, como descrito previamente (Dubey; Beattie, 1988). Sendo considerados infectados com 

T. gondii, os camundongos em que estágios do parasita (taquizoítas no pulmão e/ou cistos no 

cérebro) encontrados em seus tecidos. 

 

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DOS ISOLADOS DE T. gondIi 

O DNA de T. gondii será extraído dos tecidos dos camundongos infectados e do “pool” de 

tecidos digeridos provenientes dos animais pela técnica de fenol-clorofórmio (Ausubel et al., 1999). 

Para a genotipagem, serão utilizados 11 marcadores capazes de distinguir, sem ambigüidade, as três 

linhagens clonais (tipo I, tipo II e III) após a amplificação do DNA alvo e tratamento com uma ou duas 

enzimas de restrição (Su, 2006), incluindo SAG1, SAG2, SAG2 (novo), SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, c29-

2, L258, PK1, Apico e CS3. Os primers e enzimas foram descritos previamente em detalhe (Su et al., 

2006; Dubey et al., 2007a; Pena et al., 2008). 

 

ATIVIDADES REALIZADAS  

Realizada a montagem e encaminhamento do Projeto de Pesquisa, sendo que este foi 

avaliado e aprovado pelo CEP da FMVZ/USP e FSL. Junto a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo – FAPESP o Projeto de Pesquisa encontra-se aprovado. 

Foram realizados grupos de estudo, supervisionados por professores e profissionais que 

estão direta e/ou indiretamente relacionados ao assunto, como Médico Veterinário, Biólogo, 

Biomédico, todos coordenados pelo Médico Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo, juntamente com uma 

equipe de acadêmicos de medicina de diversos períodos. Com esses momentos foi possível realizar o 

aprofundamento sobre o conhecimento do protozoário T. gondii a nível nacional e mundial, 
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realizando estudos de artigos divulgados sobre o assunto, debates, reflexões e propostas de 

trabalho, método epidemiológico, bioensaios, técnica de PCR, dessa forma proporcionando a 

pulverização do conhecimento também junto à comunidade acadêmica de medicina da Faculdade 

São Lucas. 

Foi elaborada Ficha Clínico-Epidemiológica, conforme em anexo, a fim de investigar as 

condições clínicas da população.  

No período de 09 a 14 de Janeiro de 2011, foi realizada a 1ª etapa do trabalho de campo nas 

comunidades ribeirinha da cidade de Lábrea-AM, onde foi feita a coleta dos tecidos (coração e 

cérebro) de 50 galinhas, bem como a coleta de sangue de 98 cães. 

A coleta do material foi realizada em 4 comunidades sendo Boca do Ituxi a primeira visitada, 

há cera de uma hora e meia de Lábrea, com uma população de aproximadamente 87 habitantes, as 

coordenadas geográficas S:07º 18’ 40,3” e W: 64º 50’ 52,2”.  

Maciarí foi à segunda comunidade visitada localizada a cerca de uma hora e quarenta e cinco 

minutos de Lábrea, apresentando uma população com aproximadamente 100 habitantes. Suas 

coordenadas geográficas S:07º 16’ 56” e W: 64º 51’ 03,5”. 

Cassianã foi a terceira comunidade escolhida para a realização da coleta, localizada a cerca 

de duas horas e meia de Lábrea, possui uma população com aproximadamente 80 pessoas, com 

coordenadas geográficas S:07º 17’ 27,3” e W: 64º 55’ 19,2”.   

  A quarta e última localidade escolhida para o presente projeto, foi à comunidade Bosque, 

possuindo uma população de aproximadamente 90 pessoas, com coordenadas geográficas S:07º 16’ 

53,1” e W: 64º 51’ 0,56”.   

 Em todas estas, foram promovidas junto à população ribeirinha, palestras com a finalidade 

de orientá-los sobre como deve ser o manejo da água e dos alimentos que por eles são consumidos, 

bem como, atendimento médico e a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos, chegando ao 

total de 276 atendimentos médicos e mais de 300 pessoas que receberam orientações. 

Todo o tecido foi encaminhado para cidade de São Paulo, junto ao Departamento de 

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária Preventiva e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, onde durante o período de 17/01/2011 à 22/01/2011 foi 

realizado o bioensaio. 
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No mês de fevereiro e março de 2011 foi feita a tabulação do questionário Clínico-

Epidemiológico chegando a um total de 276 questionários. 

Em virtude da demora por parte da FAPESP na aprovação do projeto, o processamento de 

todas as amostras (PCR e Sorologia), não foi realizado, estando todo material biológico devidamente 

acondicionado na FMVZ/USP.  

Em junho e julho de 2011, conforme previsto em cronograma foi feita a elaboração do 

relatório final e a entrega do relatório junto ao PIBIC/CNPq da Faculdade São Lucas respectivamente.  

 

RESULTADO DO BIOENSAIO 

O bioensaio é uma importante maneira a ser utilizada para verificar possível infecção em 

animais peri-domiciliados por T. gondii. 

Após processo de inoculação nos camundongos com o homegeinizado contendo protozoário 

T. gondii, foi possível analisar os parâmetros de virulência do inoculo, partindo do princípio de sua 

letalidade, apresentando então o seguinte resultado: 

Figura 1. Taxa de letalidade em relação aos camundongos inoculados e os que vieram a óbito em até 

19 dias Pós-Infecção (PI), Rio Purus, Lábrea-AM, 2011. 

 

 

Identificação dos camundongos que vieram a óbito: 

BI-G1 Camundongo 993 em 03/02/2011: morte 15 dias PI 

BI-G3 Camundongo 908 em 03/02/2011: morte 15 dias PI 

CA-G1 Camundongo 987 em 07/02/2011: morte 19 dias PI  

CA-G2 Camundongo 930 em 07/02/2011: morte 19 dias PI 

CA-G3 Camundongo 921 em 03/02/2011: morte 15 dias PI 

50 Inoculados -
100%

5 Mortos - 10%
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Figura 2. Taxa de infecção geral dos camundongos pós-inoculação, Rio Purus, Lábrea-AM, 2011. 

  

 

A seguir os resultados obtidos após a inoculação por comunidade: 

Figura 3. Taxa de infecção geral dos camundongos pós-inoculação , Cassianã, Lábrea-AM, 2011.  

 

 

Figura 4. Taxa de infecção geral dos camundongos pós-inoculação, Boca do Ituxi, Lábrea-AM, 2011. 
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Figura 5. Taxa de infecção geral dos camundongos pós-inoculação, Bosque, Lábrea-AM, 2011. 

 

 

Figura 6. Taxa de infecção na comunidade Maciari, Lábrea-AM, 2011. 

 

 

Figura 7. Taxa de infecção na comunidade do “Sr. Eduardo”, Lábrea-AM, 2011. 
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RESULTADO DA FICHA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA 

Figura 8. Animais presentes na residência. 

 

 

 

Figura 9.  Animais acima citados confinados. 

 

 

Figura 10. Os animais citados são utilizados as vísceras (miúdos) na alimentação. 

 

 43,2% 49,20% 

68,60% 

32,8% 

17,9% 

1,4% 

Confinamento dos Animais 

Nº de Animais Confinados - 14,5% Não Confinados - 85,5 %

Sim 
83,6% 

Não 
16,4% 



 

108 

 

 

Figura 11. Os animais utilizados na alimentação. 

                

 

 

DISCUSSÃO  

Alguns dados estão de acordo com estudo sobre a estrutura genética de diferentes 

populações de T. gondii, que indica que o parasito é originário da América do Sul (LEHMANN et al., 

2006). 

Após o bioensaio, os isolados nas comunidades Cassianã e Boca do Ituxi confirmam o grau de 

virulência significativo, conforme fig. 1 apresentando uma taxa de letalidade de 10% de todos os 

camundongos em até 19 dias Pós-Infecção (PI) pela cepa de T gondiii, diferente das reações 

encontradas nas outras comunidades, uma vez que não foi observada nenhuma morte dos 

camundongos, mas não excluindo a infecção destes. 

Com isso pode-se analisar a possibilidade de mesmo o protozoário estando em uma região 

próxima, esse tenha uma variedade na forma de apresentação de sua virulência, sendo assim, 

colaborando com esta informação, um estudo realizado por Dardé (2008), sugere-se que os isolados 

sul americanos, mesmo que pertencentes ao mesmo genótipo sejam mais patogênicos que os 

isolados europeus e norte-americanos.  

Estudos recentes realizados na América do Sul, principalmente no Brasil, mostram que os 

isolados de T. gondii encontrados são diferentes biologicamente e geneticamente dos isolados 

encontrados na Europa e América do Norte, além de ter a presença de genótipos recombinantes e 
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uma maior diversidade genética (DUBEY et al., 2002, 2007a, b, c; LEHMANN et al., 2006; 

CAVALCANTE et al., 2007), assim é possível compreender o achado em Fernando de Noronha onde 

devido a essa diversidade biológica e genética, bem como somado ao isolamento geográfico em que 

os animais viviam se localizou cepas antes ditas não circulantes no país e o surgimento de novos 

quatro tipos de cepa, é possível que as cepas existentes na região tenham passado pelo processo de 

adaptação. 

A mesma forma pode ocorrer nas comunidades localizadas em Lábrea-AM, por apresentarem 

isolamento geográfico, uma população tipicamente ribeirinha com a presença de animais peri-

domiciliados, sendo que estes conforme resultado do bioensaio demonstrado pela Fig.2, apresenta 

uma taxa de infecção bastante importante, sendo 40% de infecção de todos os camundongos 

utilizados no estudo, focalizados nas comunidades Cassianã e Boca do Ituxi, Lábrea - AM, 

fortalecendo o possível surgimento de novas cepas nessa região devido a todo esse processo. 

Todos os camundongos usados no bioensaio foram examinados para a pesquisa de T. gondii 

nos tecidos, como descrito previamente (Dubey; Beattie, 1988). Sendo então considerados 

infectados com T. gondii, os camundongos em que estágios do parasita se apresentaram como 

taquizoítas no pulmão e/ou cistos no cérebro que foram encontrados em seus tecidos. 

No bioensaio realizado com o material biológico proveniente da comunidade Cassianã, 

Lábrea-AM, apresentou uma taxa de infecção de 80%, e destes, 50% do protozoário estava no 

estágio bradizoíta, ou seja, uma infecção caracterizada como crônica e bem estabelecida no tecido 

do camundongo, 85% dos camundongos apresentaram a infecção na forma de taquizoíta, sendo esta 

a forma livre, ou também chamada de aguda. Outra porcentagem que chama atenção é a da infecção 

que apresentava as duas formas, sendo está última, significando 50% dos camundongos infectados. 

Como todos os camundongos inoculados com o material proveniente da comunidade 

Cassianã apresentaram alguma forma de infecção, sendo taquizoíto, bradizoíto ou associação de 

ambos, assim não foi necessário realizar o MAT, pois já eram considerados infectados, três deles 

estavam autolisados, sendo assim, não foi possível observar o parasita, por este motivo não temos 

dados do MAT para esses animais.  

Os resultados encontrados na comunidade Boca do Ituxi, Lábrea - AM estão bem próximas 

das anteriormente discutidas da comunidade Cassianã. Esta apresenta as seguintes taxas de infecção 

dos camundongos: infectados 60%, encontrado na forma bradizoíta 12,5%, na forma taquizoíta 100% 

e ambos (taquizoíta e bradizoíta) 12,5%. Uma característica a parte encontrada nesta comunidade, 
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foi que 40% dos camundongos não apresentaram qualquer tipo de infecção, foram submetidos ao 

MAT e o mesmo sendo negativo.   

O Teste de Aglutinação Modificada (MAT) é um método amplamente utilizado para pesquisa 

de anticorpos anti – T.Gondii segundo o que foi descrito por Dubey e Desmonts (1987), onde consiste 

em coletar soro proveniente de sangue animal, no caso os camundongos inoculados, em uma 

diluição de 1:25 (DUBEY, 1997). 

As Fig. 5, 6 e 7 demonstram a taxa de não infecção de 60% dos camundongos submetidos ao 

bioensaio das comunidades Bosque, Maciari e “Sr Eduardo” respectivamente, para a confirmação da 

não infecção, os soros provenientes de sangue animal, ou seja, dos camundongos foram testados 

para a presença de anticorpos IgG anti-T. gondii pelo Teste de Aglutinação Modificado (MAT) 

seguindo o que foi descrito por Dubey e Desmonts (1987).  

Conclui-se então, que após o desenvolvimento do projeto, é possível afirmar a presença do 

protozoário T. gondii em animais peri-domiciliados nas comunidades ribeirinhas de Lábrea-AM, com 

uma taxa de letalidade de 10% e uma taxa de infecção de 40%, dando assim o subsídio na 

importância de dar continuidade na investigação do protozoário que está em ampla circulação entre 

a população, as tornando vulneráveis para aquisição da Toxoplasmose, sendo assim, será necessário 

a realização de PCR e Sorologia do material biológico, o que não foi possível, devido à aprovação pela 

FAPESP ter ocorrido apenas em 01/06/2011.  

CRONOGRAMA 

                                      Período: Julho de 2010 a Julho de 2011 

ATIVIDADES  
 JUL  AGO 

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

01    OK   OK                       

02   OK                        

03     OK                      

04       OK                    

05         OK                  

06           OK                

07              OK            

08               OK   OK         

09                     OK OK      

10             OK              

11                   --   --    

12                     -- --  
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13             OK  OK  

14                        OK 

 

01. Definição do Assunto 
02. Montagem do Projeto de Pesquisa 
03. Estudo aprofundado sobre toxoplasma gondii 
04. Treinamento sobre método epidemiológico 
05. Formulação dos questionários Clínico-Epidemiológicos  
06. Treinamento sobre bioensaios 
07. Trabalho de campo 1ª etapa 
08. Tabulação dos questionários Clínico-Epidemiológicos 
09. Análise de Dados  
10. Realização do Bioensaio 
11. Processamento de Amostras (PCR) 
12. Processamento de Amostras (SOROLOGIA)  
13. Elaboração de Relatório 
14. Entrega de Relatório ao PIBIC 

 

ANEXOS 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -Ficha Clínica Epidemiológica  

RG:.................. 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS –INFORMAÇÃO 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME DO PACIENTE.:................................................................. ........................................................... 

DATA DA ENTREVISTA  : ......../......../......   SEXO : (   )  M    (   )  F  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  IDADE: ................................... 

COMUNIDADE..................................................................................................................................  

CIDADE: Lábrea - AM 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................................................. 

DATA DA ENTREVISTA  : ......../......../......   SEXO : (   )  M    (   )  F  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  IDADE: ................................... 

COMUNIDADE..................................................................................................................................  

CIDADE: Lábrea - AM 

 

II - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
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Informo que tenho pleno conhecimento e ficou claro para mim as informações que li ou que foram lidas para mim, a 
respeito do estudo "Epidemiologia Molecular de Infecções por Toxoplasma gondii em população ribeirinha de Lábrea, 
Amazonas, Brasil". 
Eu discuti com o Dr. Luis Marcelo Aranha Camargo, endereço: Rua: Dos Festejos, 3513 Ap. 504 Bloco Orquídea, Bairro Costa 
e Silva CEP 76-900-000, Porto Velho-RO, telefone (69) 9219-8714, sobre a minha decisão em participar do estudo. Ficaram 
claros para mim quais são os propósitos do estudo e os procedimentos a serem realizados: coleta de 10 mL de sangue da 
veia, exame físico e aplicação de questionário. 
Declaro que fui orientado a respeito dos desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 
permanente. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar e medicamentoso quando necessário. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 
ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste serviço. 

Lábrea,         de                         de 2011. 

______________________________________________________        ____________________________ 

assinatura por extenso do sujeito da pesquisa ou responsável legal   assinatura do pesquisador e carimbo   

 

3. ASPECTOS CLÍNICOS: 

1. Há quanto tempo mora na comunidade do rio Purus? 

Menos de 6 meses (  ) Entre 7 meses a 2 anos (  )  Entre 2 -5 anos (  ) Entre 5 – 10 

anos (  ) Mais de 10 anos (  ) 

2. Qual desses animais estão presentes em sua residência?  
GATO (  )       CÃO (  )       GALINHA (  )       PORCO (  )       PATO (  )       OUTROS (  )  

Outros:_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

3. Os animais acima citados estavam confinados? SIM (  ) NÃO (  ) 
QUAIS:_______________________________________________________________ 

 

4. Dos animais citados você utiliza as víceras (miúdos) na alimentação? SIM (  ) NÃO( )   
QUAL:________________________________________________________________ 

 

5. A água utilizada para beber e no preparo dos alimentos é do rio? 
SIM (  ) NÃO (  ) OUTROS (  ) _____________________________________________ 

  

6. A água é tratada? SIM (  ) NÃO (  ) 
FILTRO (  )  CLORO (  ) FERVURA (  ) 

 

7. Você tem ou teve Toxoplasmose? SIM (  ) NÃO (  )  
 

8. Alguém na sua família tem ou teve Toxoplasmose? SIM (  ) NÃO (  ) 
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9. Você observou se seu olho apresentou inflamação (OLHO VERMELHO+DOR)?  
              SIM (  ) NÃO (  ) 

 

10. Você observou perda súbta na visão? SIM (  ) NÃO (  )  
Quanto tempo:__________________________________________________________ 

 

11. Qual é o local que usa como banheiro ou como fossa?  
______________________________________________________________________ 

 

Para mulheres 

12. Você está ou esteve grávida recentemente?  
SIM (  ) NÃO (  ) 

 

13. Teve algum caso de aborto espontâneo? 
SIM (  ) NÃO (  ) 

 

14. O bebê nasceu prematuro? 
SIM (  ) NÃO (  ) Quantos mêses?:_________________________ 

 

15. O bebê apresenta algum desses sintomas? Qual? 
SIM (  ) NÃO (  )  

Perda de Coordenação (  )  Perda da visão (  )  Retardo mental (  ) Tamanho Anormal da Cabeça (  ) 

Em seu pré-natal acusou Toxoplasmose? SIM (  ) NÃO (  )  
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CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DE MICROALGAS E PERFIL SANITÁRIO DOS MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO PÚBLICO, RIO MADEIRA E BATE ESTACAS, DA CIDADE DE PORTO VELHO – 

RONDÔNIA 

Orientador: Ana Cristina Corrêa de Araújo Ramos 
Bolsista: Ivan Brito Feitosa 

 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico e social de qualquer país está fundamentado na 

disponibilidade de água de boa qualidade e na capacidade de conservação e proteção dos recursos 

hídricos (TUNDISI, 1999).  Um dos desafios atuais da humanidade neste século, sem dúvida, será a 

obtenção de água potável em quantidade e qualidade suficientes para o abastecimento humano 

(TUNDISI, 2003). 

A contaminação dos recursos hídricos e dos mananciais de abastecimento público por 

rejeitos oriundos das atividades humanas tem sido um dos maiores fatores de risco para a saúde 

humana especialmente em regiões com condições inadequadas de saneamento e suprimento de 

água, o que é observável tanto em regiões brasileiras de alta concentração urbana como em áreas 

rurais (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2003). 

O impacto Antrópico sobre os ecossistemas aquáticos vem acelerando o processo de 

eutrofização, comprometendo os usos múltiplos das águas continentais. Uma rápida resposta que 

ocorre com a eutrofização é dada pela comunidade fitoplanctônica (microalgas e cianobactérias que 

vivem na coluna d’água) que passa a apresentar uma redução na diversidade de espécies, porém, 

com um aumento considerável da biomassa das espécies presentes. Nesses ambientes, tem sido 

observado um aumento da dominância de espécies de cianobactérias. Conseqüentemente, tem sido 

mais comum a ocorrência de florações de cianobactérias, principalmente próximo aos centros 

urbanos (AZEVEDO et al., 1994). 

As cianobactérias possuem importância sanitária, pois podem produzir toxinas, essas toxinas 

pertencem a três classes químicas distintas: peptídeos cíclicos, alcalóides e lipopolissacarídeos e de 

acordo com sua ação farmacológica, são caracterizadas como hepatotoxinas, neurotoxinas e 

dermatotoxinas. (SANT’ANNA et al., 2006). A exposição prolongada por essas toxinas são 

consideradas um sério risco potencial à saúde uma vez que tipos comuns de toxinas diagnosticadas 

em águas continentais brasileiras, como as microcistinas, são potentes promotoras de tumores e, 

portanto, os consumos continuados de pequenas doses de hepatotoxinas podem levar a uma maior 

incidência de câncer hepático na população exposta (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

Portanto, nos mananciais devem ser realizados monitoramentos visando o controle da 

qualidade da água destinada ao abastecimento público, nos parâmetros físicos, químicos e 



 

122 

 

 

biológicos. Levando em consideração que a pressão demográfica tem elevado a produção agrícola, e 

problemas ambientais decorrentes do crescimento dos centros urbanos e o conseqüente aumento 

dos despejos domésticos e industriais nos ambientes aquáticos, induzem a necessidade de soluções 

técnicas cada vez mais aperfeiçoadas e eficazes. 

Apesar de toda a obrigação para o gerenciamento da água no Brasil imposta na PORTARIA nº 

518 (Ministério da Saúde, 2004); Resolução CONAMA nº 357 (MMA, 2005); Resolução CONAMA nº 

274 (MMA 2000); a Política Nacional dos Recursos Hídricos (LEI N. 9.433, 1997) ainda são poucas as 

cidades brasileiras atendidas em 100% com água tratada. Essa realidade provavelmente mudará para 

a cidade de Porto Velho, Rondônia, em função da liberação das verbas do Programa de Aceleração 

do Crescimento – PAC, que garantiu o aporte de recursos para dotar essa comunidade em 100% de 

água tratada e em torno de 80% de esgotos coletados, tratados e dispostos. Com esses 

investimentos, o manancial de captação será o rio Madeira, sendo que o igarapé Bate Estacas, 

passará a ser um manancial estratégico, considerando que a unidade de captação instalada no rio 

Madeira é suficientemente dimensionada para atender à demanda de água da população de Porto 

Velho. 

Portanto é necessário que se mantenha o controle da qualidade da água e o monitoramento 

das águas do igarapé Bate Estacas e Rio Madeira, realizando também um trabalho de identificação da 

comunidade fitoplanctônica nesses mananciais, considerando o notório e acelerado crescimento da 

população devido à construção das Usinas Hidrelétricas de santo Antônio e Jirau, e a conseqüente 

preocupação ambiental com a possibilidade de alagamento das áreas no entorno do barramento das 

Usinas, que minimizará a elevação do nível da água no local. 

Considerando a necessidade de pesquisa nos ecossistemas aquáticos de abastecimento 

público, o objetivo do trabalho é caracterizar a dinâmica ecológica de microalgas e traçar um perfil 

sanitário nos mananciais de abastecimento público da cidade de Porto Velho – RO.  

 

2.OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

 Caracterizar a comunidade de microalgas do Rio Madeira e igarapé Bate Estacas, da 

cidade de Porto Velho – RO, entre os períodos de estiagem e chuvoso. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS:  

 Determinar os valores de transparência, condutividade elétrica, pH, Turbidez, 

oxigênio dissolvido, Demanda química de oxigênio e oxigênio consumido; 
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 Analisar os parâmetros bacteriológicos: coliformes totais e Escherichia coli; 

 Identificar as espécies de cianobactérias; 

 Classificar os mananciais em estudo, segundo a resolução 357/05, do CONAMA; 

 Verificar variáveis abióticas climáticas: Precipitação e temperatura da água. 

 

3.MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

Foram definidas quatro estações de coletas nos mananciais de abastecimento público da 

cidade de Porto Velho, Rondônia. Duas estações no rio Madeira denominadas (E1 e E2) sobre as 

coordenadas: (E1) 8°48’20.29’S 63°56’35.18”O, localizada na capitação de água da Companhia de 

água de esgoto do estado de Rondônia – CAERD, e estação (E2) 8°46’10.77’S 63°54’33.53”O,  

localizada a jusante da capitação de água, próximo ao terminal pesqueiro Cai n’água. E mais duas 

estações no igarapé Bate Estacas denominadas (E3 e E4) sobre as coordenadas: (E3) 8º47’32.89”S 

63º55’15.41”O; localizada no Km 4,5 da estrada de Santo Antônio,  e estação de coleta (E4)  

8º48’20.03 65º55’48.74”O, localizada na Capitação de água da CAERD (Fig. 1). 

As coletas ocorreram nos meses de Setembro á Novembro de 2010 e de Janeiro a Março de 

2011. O clima da região de Porto Velho é do tipo Am, segundo a classificação de Köppen, com 

precipitação anual entre 2.000 e 2.500 mm de estação seca bem definida (junho a setembro) e 

período de intensas chuvas (janeiro a abril). A média das temperaturas máximas é 32ºC e a das 

mínimas de 20,4ºC. A umidade relativa do ar é elevada com média anual de 83%. 

 

 

A B 
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Figura 1 – Vista das estações de coleta, A e B = Rio Madeira; C e D = Bate Estacas. 

 

3.1 Análise Bacteriológica 

 

Na análise bacteriológica utilizou-se o método do substrato Cromogênico, com 

quantificação através da utilização da cartela Quanti-Tray/2000 IDEXX. Essa metodologia 

possibilita a contagem de bactérias do grupo coliformes, e tem a expressão de resultados 

estimada estatísticamente como Número Mais Provável (NMP) em cada 100ml de amostra. 

O substrato enzimático utilizado foi de marca Colitag, definido ONPG-MUG, com resultados 

confirmativos para presença de Coliformes Totais e termotolerante. 

Realizada a leitura de Coliformes após 24 horas de incubação a + 35°C,  quando a 

cartela quanti-tray/2000 desenvolveu coloração amarela com  e sem fluorescência. Sempre 

que necessário, as amostras foram diluídas em 10-¹, 10-², para obtenção de melhor leitura. 

Posteriormente, contou-se o número de células positivas, pela tabela para determinar o 

NMP (User Instructions IDEXX quanti-tray). 

 

3.2 Transparência da água 

A transparência da água foi com o uso do disco de Secchi, correspondendo à profundidade 

de extinção do mesmo. 

 

3.3 Temperatura da água 

A verificação da temperatura foi realizada por termômetro especifico para experimentos de 

laboratório. Sendo verificada automaticamente em campo nos horários de coletas que 

transcorreram das 09h00min ao 12h00min. 

  

C D 



 

125 

 

 

3.4 Condutividade elétrica, pH e Turbidez 

 

As análises dos parâmetros físicos foram realizadas no laboratório de Controle de qualidade 

de água, da Companhia de água e esgotos do estado de Rondônia, CAERD (tab. 1). 

 

Tabela 1 – Procedimentos de análises de parâmetros físicos. Modelos e marcas dos aparelhos 

utilizados. 

Variáveis Abreviações Unidade Metodologia 

Turbidez Turb. UNT 
Turbidímetro POLICONTROL AP2000 

(bancada) 

Condutividade elétrica Cond µS.cm -1 
Condutivímetro  ANALION                           

(bancada) 

PH - - Potenciômetro MICRONAL B474                     

 

3.6 Análise taxonômica 

As coletas de amostras para as análises taxonômicas foram realizadas, de forma integrada na 

coluna d’ água, As amostras foram coletadas com balde, no volume total de 80 litros, que foram 

passados em rede de plâncton (malha 25µm), em seguida preservadas em solução Transeau.  

Foram analisados em cada amostra as características morfológicas dos organismos, as quais 

foram utilizadas para o enquadramento taxonômico dos mesmos em chaves de identificação 

disponíveis em artigos e livros especializados para cada grupo algal. Os táxons foram identificados de 

acordo com Xavier (1994); Azevedo et al. (1996); Albuquerque & Menezes (1997);  Komárek & 

Anagnostidis (1998); Bicudo et al. (1999); Lopes & Bicudo (2002); Alves-da-Silva & Bicudo (2002a, 

2002b e 2006); Lopes et al. (2004); Alves-da-Silva & Hahn (2004); Ferragut et. al. (2005);  Bicudo & 

Menezes (2006); Moresco & Bueno (2007); Komárek & Zapomelová (2007); Biolo et al. (2008); Alves-

da-Silva & Tamanaha (2008); Oliveira (2008); Rosini (2010); Sevindik (2010); Ramos et al. (2011). 

Similaridade entre as estações amostradas foi analisada quanto à composição taxonômica 

sendo também calculada a freqüência de ocorrência segundo a metodologia de Mateucci & Colma 

(1982), onde os táxons foram classificados nas seguintes categorias: Muito frequente (> 75%); 

frequente (< 75% - > 50%); pouco frequente (< 50% - > 25%); e esporádico (≤25%). 
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3.7 Oxigênio Dissolvido (O.D.) 

A concentração de oxigênio dissolvido foi determinada através do método de Winkler 

descrito em Golterman et al, (1978). Em campo as amostras foram coletadas com garrafa de Van 

Dorn e acondicionadas em frascos do tipo “âmbar” cuidadosamente para que não houvesse a 

formação de bolhas, ainda em campo as amostras foram fixadas com 1,5mL de sulfato manganoso 

monoidratado (MnSO
4
.H

2
O) e 1,5mL de ázida de sódio. No laboratório foram adicionados nas 

amostras 3,0mL de ácido sulfúrico (H
2
SO 

4
) 50%. Em seguida, titulou-se 100mL da amostra com 

tiossulfato de sódio (Na
2
S

2
O

3 
0,01N), e próximo ao ponto de viragem   se adicionou 1,0 mL de amido, 

prosseguindo com a titulação até o ponto de viragem.  

O princípio deste método consiste na combinação do O
2 

com o Mn(OH)
2 
formando o Mn(OH)

4 

que, com a consequente acidificação na presença de iodeto, libera I
2 

na quantidade equivalente ao 

conteúdo original de O
2 

dissolvido presente na amostra.  

Posteriormente, o valor de O
2 

dissolvido foi calculado através da seguinte fórmula:  

mg/l od = Vi x N x 8000 

            V2 

Sendo:  

Vi = Tioussufato utilizado na titulação 

N = Normalidade do tiossufato 

V2 = Volume da amostra titulada.  

 

3.8 Demanda Química de Oxigênio (D.Q.O.) 

A demanda química de oxigênio (D.Q.O.) é uma medida equivalente à matéria orgânica na 

amostra de água que é susceptível à oxidação por um oxidante químico forte, que pode ser o 

dicromato de potássio ou o permanganato de potássio. No presente estudo foi utilizada a 

metodologia descrita pela CETESB (1987).  

Em um erlenmeyer adicionou-se 50mL da amostra de água bruta e 50 mL de água destilada. 

A cada análise foi preparado um branco (100mL de água destilada) como referência da coloração 

final e um padrão (90mL de água destilada) para ser encontrada a concentração do permanganato de 

potássio (KMnO
4
). Na amostra e no branco foram adicionados 10mL de KMnO

4 
0,02N (responsável 

pela oxidação da matéria orgânica) e 5mL de ácido sulfúrico (H
2
SO

4
) 24%. No padrão se adicionou 

apenas 5mL H
2
SO

4 
24%.  
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As amostras foram levadas à fervura em chapa-quente (Tecnal, Brasil) a 300°C, e 

posteriormente foram adicionados 10mL de ácido oxálico 0,01N, responsável pelo consumo de 

KMnO
4 

adicionado anteriormente. Em seguida as amostras foram tituladas com KMnO
4 

0,01N para 

que o ácido oxálico excedente ser neutralizado, até a obtenção de uma coloração levemente rosada.  

A quantidade de matéria orgânica oxidável expressa em equivalente em oxigênio, é proporcional a 

quantidade de KMnO
4 

0,01N consumido na titulação, onde os valores foram obtidos através das 

fórmulas:  

a)Cálculo da normalidade do KMnO
4 

 

N = 0,01n 

         Xp - Branco     

b) Calculo da concentração de D.Q.O.  

D.Q.O. (mgO
2
/L) = vol. KMnO4 (mL) gasto na titul. da amostra x N x 8000  

vol. da amostra (mL)  

Onde:  

vol. KMnO
4 

(mL) gasto na titul. = volume de permanganato de potássio gasto na titulação;  

N = normalidade do permanganato de potássio;  

8 = número atômico do O
2
;  

1.000 = correção para mg/L;  

Pd = padrão;  

Br = branco;  

Vol. da amostra = 50mL 

 

3.9 Oxigênio Consumido (O.C.) 

É a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica das amostras. Num 

balão de ebulição foi colocado 100ml de amostra, 10 ml de solução de permanganato de potássio e 5 

ml de solução de ácido sulfúrico. Foi aquecida a mistura em banho-maria até 80ºC, e depois de 

atingida esta temperatura, foi mantida durante mais 30 minutos. Depois de exatamente 30 minutos 

no banho-maria, foi retirado e adicionado 10 ml de solução de oxalato de sódio. Foi posto 

novamente ao banho-maria por mais 3 minutos. Titulou-se, enquanto quente, com solução de 

permanganato de potássio 0,0125N até a primeira coloração rósea permanente. Foi efetuada uma 

prova  em Branco, procedendo com 100 ml de água destilada. 

Expressão do resultado 

Mg/l = (Vam – Vb) X N X 8000 
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                          V 

Vam = volume de KMnO4 gasto para titular a amostra, em ml. 

Vb = volume de KMnO4 gasto para titular a prova em branco, em ml. 

N = normalidade da solução de KMnO4. 

V = volume de amostra, em ml. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os ambientes apresentaram resultados das características físico-químicas distintas. O pH 

variou de levemente ácido a alcalino, e nos  meses de Novembro e Março foi predominantemente 

ácido em todas as Estações (Fig. 2).  Nos meses supracitados ocorrem respectivamente o inicio da 

cheia e o inicio da vazante no Rio Madeira e no igarapé Bate Estacas, portanto foram períodos de 

transição. O pH exerce grande influência na comunidade planctônica e suas alterações modificam 

atividades enzimáticas. A diferença de pH devido ao período sazonal e sua relação com o 

fitoplâncton,  também foram  observados em outros trabalhos nos ambientes da região amazônica, 

como os de Nascimento et al (2009), e Souza & Mello (2009).  

Os maiores valores de transparência e condutividade elétrica no período de estiagem foram 

associados a mecanismos externos como o vento, temperatura da água e a influência de fatores 

climatológicos e hidrológicos, alterando também a turbidez em resposta as variações sazonais (Fig. 

2). As funções dos íons nos sistemas biológicos incluem: a ativação dos sistemas de enzimas; 

estabilização de proteínas em solução; regulação da permeabilidade das membranas e a manutenção 

de um estado de equilíbrio dinâmico de isotonicidade entre as células e os fluidos extracelulares 

(TUNDISI & TUNDISI, 2008). Foi constatado que no período de estiagem ocorreu a maior diversidade 

de espécies corroborando quanto aos mecanismos bioquímicos influenciados pela condutividade 

elétrica, esses resultados diferem com Feitosa et. al,(2010, PIBIC) que estudou a riqueza da 

comunidade fitoplanctônica no rio Aponiã da estação ecológica do Cuniã em Porto Velho, Ro, em 

seus resultados a maior riqueza de espécies se deu no período chuvoso, no entanto a maior 

freqüência de ocorrência no período de estiagem.  
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Figura 2 - Variáveis limnológicas amostradas dos mananciais Rio Madeira e Bate Estaca no período de estiagem 

e chuvoso. E1 e E2 = rio Madeira; E3 e E4 = Bate  Estacas. 

 

Em relação à temperatura da água, esta é uma medida imprescindível no estudo limnológico 

em função da sua relação com outras propriedades da água, tais como: densidade, viscosidade, 

solubilidade de gases, velocidades de processos ecológicos – fotossíntese, respiração, decomposição 

e excreção (ESTEVES, 1998). No presente estudo a temperatura variou de 27°C á 32°C, com os valores 

máximos no período de estiagem (Fig. 3). As Estações 1 e 2 apresentaram os maiores valores, esses 

resultados podem estar associados a baixa presença de cobertura vegetal nesse ambiente, sendo 

diferentemente observado nas estações 3 e 4 onde houve maior presença de cobertura vegetal.  

É importante destacar que o clima seco na região amazônica em 2010 foi tão severo que 

superou ao do ano 2005 segundo o artigo publicado, no mês de Fevereiro de 2011, na revista 

Science. Em 2005 a Floresta Amazônica passou por uma seca tão severa que foi classificada como um 

fenômeno raro, dos que costumam ocorrer uma vez a cada cem anos (FAPESP, 2011).  
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Figura 3 – Variação temporal da temperatura da água (T°C) nos mananciais Rio Madeira e Bate Estacas. E1 e E2 

= rio Madeira; E3 e E4 = igarapé Bate Estacas.  

 

Os quadros abaixo mostram o índice de chuva acumulada durante o ano de 2010 até o dia 31 

do mês de Outubro e do índice de chuva do ano de 2011 até o dia 13 do mês de Abril. Como 

observado há diferença significativa quando comparados aos primeiros meses de cada ano. 

 

 

 

Quadro 1 – Chuva acumulada durante o ano de 2010 e 2011, na cidade de Porto Velho – R0 (INMET, 2010 e 

2011).  
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Diferentes fatores regulam o desenvolvimento do fitoplâncton de rios, são eles: variáveis 

físicas (luz, temperatura), bióticas (fluxo de energia, herbivoria) e químicas (gases, nutrientes 

inorgânicos, íons) cujas respostas, ao contrário de águas lênticas, são influenciadas principalmente 

pelo fluxo a que estão submetidos.  

O oxigênio dissolvido variou de 3,6mg/l á 9,6mg/l. Na E1 (rio Madeira) foi constatado 

significativas variações de O.D., esses alterações possivelmente está associada  as transformações 

ocorrentes  devido a construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio (Fig. 4). 

Possivelmente os maiores valores de O.D. verificados nas estações 1 e 2 (rio madeira), poderá ser 

devido a maior velocidade da corrente, e por ter a maior exposição dos ventos nesse manancial.  

A Demanda Química de Oxigênio variou de 5,6 mg/ l á 11,2 mg/l no rio Madeira, com o maior 

índice no período chuvoso.  Já no igarapé Bate Estacas essa demanda variou de 4,16 mg/l á 9,6 mg/l, 

sendo o maior índice no período de estiagem. Como observado na figura 4, os valores da D.Q.O. 

foram antagônicos nos ambientes. Possivelmente os valores decrescentes da D.Q.O. no igarapé Bate 

Estacas se deve ao fato que este ambiente passou por uma redução significativa do seu volume de 

água na estiagem, tornando parte da carga orgânica mais concentrada nesse ambiente. 

 

 

 

Figura 4 – Variação temporal de Oxigênio Dissolvido, Demanda Química de Oxigênio e Oxigênio Consumido, 

nos Mananciais Rio Madeira e Bate Estacas no período de Estiagem e Chuvoso. 
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4.1 Análise dos parâmetros Bacteriológicos (Bacterioplâncton – Grupo Coliformes) 

 
As bactérias do grupo coliformes, em especial o grupo termotolerante(CTO), que tem como 

representante a Escherichia coli, indicam a contaminação fecal. Foi constatado que as concentrações 

desses microorganismos foram crescentes, com os maiores valores durante o mês de Fevereiro nas 

estações (E3 e E4), e no mês de Março nas estações (E1 e E2). Esses resultados estiveram 

relacionados com valores de Oxigênio consumido e transparência da água de cada ambiente (Fig. 2 e 

4). Como constatado, as estações 3 e 4 obtiveram  os maiores valores de transparência da água (34 

cm) e o menor consumo de oxigênio. A relação do baixo consumo de oxigênio na (E3 e E4), está de 

acordo com Tundisi & Tundisi (2008) e Esteves (1998) onde afirmam que processos de oxidação nos 

estudos limnologicos, ou seja, o maior consumo de oxigênio referente à atividade metabólica 

bacteriana se dá principalmente na região afótica da água, onde geralmente a produção primária é 

reduzida. Nesta pesquisa as coletas ocorrem na superfície d’água, e como constatado o igarapé Bate 

Estaca obteve a maior camada eufotica d’água. 

As concentrações do bacterioplâncton em ambos ambientes foram associadas 

principalmente pelo aumento da concentração das descargas difusas particularmente na época de 

chuvas pelo processo de lixiviação. 

Em relação à Escherichia coli a maioria das suas linhagens não são patogênicas, sendo 

membros comuns da microbiota entérica do cólon de humanos. Contudo, são conhecidas cerca de 

200 linhagens patogênicas. Várias causam doenças diarréicas de risco á vida e infecções do trato 

uninário. As linhagens patogênicas são divididas em categorias de acordo com o tipo de toxina 

produzida e das doenças que causam (MADIGAN et al., 2010).  

Considerando todos os períodos amostrais, os dois mananciais foram classificados como água 

de Classe III segundo a portaria do CONAMA 357, no entanto, a (E1) teve pouca influência em termos 

quantitativos para essa Classificação. Avaliando o estado individual ecológico de bactérias 

bioindicadoras na (E1), principal fonte de captação de água para abastecimento, esta estação foi 

classificada como água de classe II (Fig. 5).    

Hock & Kirkchiman (1995), demonstraram que a degradação de aminoácidos pela 

comunidade bacteriana na coluna d’água, é uma importante fonte de NH4+ e a absorção e 

regeneração de nutrientes inorgânicos podem controlar parcialmente o suprimento de nutrientes 

para os produtores primários.  

Segundo Ram et al (2007) os microrganismos que compõem o bacterioplâncton heterotrófico 

são os maiores mineralizadores de carbono orgânico e nutrientes, contribuindo diretamente para a 

degradação da matéria orgânica formando fluxo de energia. 
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Não foi observada uma relação positiva entre a quantidade bacteriana com a diversidade 

fitoplanctônica nos mananciais (Fig. 5 e 6). No entanto é valido lembrar que a dinâmica dos 

ambientes lóticos é complexa e o fitoplâncton não apresenta o mesmo desempenho multiplicativo 

dos lênticos tendo suas maiores taxas de crescimento e populações nos locais onde as águas 

permanecem mais paradas, sendo a riqueza bastante significativa e baixa densidade (SOUZA, 1994). 

 

    

 

 

Figura 5 – Variação espacial e temporal de bacterioplâncton (grupo coliformes), nos mananciais, rio Madeira e 

Bate estacas, durantes os meses de estiagem: Setembro á Novembro de 2010, e chuvoso: Janeiro a Março de 

2011. E1 e E2 = rio Madeira; E3 e E4 = Bate  Estacas. 
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Figura 6 - Diversidade fitoplanctônica dos mananciais rio Madeira e Bate Estacas, durante os meses de 

estiagem: Setembro á Novembro de 2010, e chuvoso: Janeiro a Março de 2011. E1 e E2 = rio Madeira; E3 e E4 = 

Bate Estacas. 

 

 

4.2 Composição Fitoplanctônica 

 
Os estudos sobre o estado ecológico dos ecossistemas aquáticos utilizando a composição da 

comunidade fitoplanctônica é uma linha de trabalhos que destacam as condições de alguns grupos 

de espécies compartilharem características adaptativas semelhantes. Com os resultados das 

identificações, o fitoplâncton dos mananciais em estudo foi inserido em grupos funcionais conforme 

Kruk et. al., (2010). 

Foram identificadas 220 espécies, distribuídas em 5 DIVISÕES: Euglenozoários; 

Cyanobacteria; Streptophyta; Chlorophyta e Heterokontophyta.   6 CLASSES: Euglenophyceae; 

Cyanophyceae; Zygnematophyceae; Chlorophyceae; Treubouxiophyceae; Chrysophyceae. 16 

ORDENS: Euglenales; Chroococcales; Pseudanabaenales; Synechococcales; Nostocales; 

Oscillatoriales; Zygnematales; Sphaeropleales; Volvocales; Chlorococcales; Chaetopeltidales; 

Chaetophorales; Chlorollales; Sphaeropleales; Oocystales; Hibberdiales. 30 FAMILIAS: Euglenaceae; 

Phacaceae; Microscystaceae; Chroococcaceae; Gomphosphaeriaceae, Hydrococcacea; 

Xenococcaceae; Pseudanabaenaceae; Merismopediaceae; Synechococcaceae; Stigonemataceae, 

Nostocaceae; Oscillatoriaceae; Phormidiaceae; Closteriaceae; Demidiaceae; Zygnemataceae; 

Peniaceae; Scenedesmaceae; Ankistrodesmaceae; Volvocaceae; Radiococcaceae; Coccomyxaceae; 

Golenkiniaceae; Chaetopeltidaceae; Chaetophoraceae; Chlorellaceae; Hydrodictyaceae; 

Oocystaceae; Stylococcaceae. (Fig. 7, 8, 9, 10, 11 APÊNDICES). 

As Cyanobactérias e as Chlorophyta apresentaram a maior representatividade de famílias, 

ambas com 11 famílias identificadas. Do total de espécies relacionada 112 ocorreram somente no 

0

10

20

30

40

50

60

70

Set Out Nov Jan Fev Mar

Diversidade Fito. 

E1

E2

E3

E4



 

135 

 

 

período de estiagem e 32 espécie no período chuvoso. Foram freqüentes tanto no período de 

estiagem como no período chuvoso 76 espécies. 

Populações do grupo dos Euglenozoários ocorreram com maior frequência no igarapé Bate 

Estacas. As espécies da família Euglenaceae foram as mais representativas (32 espécies), seguido de 

Phacaceae com (22 espécies). 

As espécies Euglena acus var. acus, Microcystis robusta, Oscillatoria irrigua, Desmodesmus 

quadricauda, Pandorina morum, Eutetramorus fottii, Micractinium pusilum, Pediastrum duplex var. 

duplex estiveram presentes em todos os períodos coletados em 75% dos pontos de coleta e foram 

consideradas muito freqüentes ou freqüentes, (Tabela 3).    

O’Farrell (2003) relaciona a ocorrência de elevadas densidades de Euglenofíceas em 

condições anóxicas e deficientes de luminosidade. O autor atribui ao fato à condição mixotrófica 

destas espécies, que pode ser entendida como uma vantagem nesta condição ambiental. As 

Euglenofíceas raramente atingem biomassa elevada, estando mais relacionados com pequenos 

ecossistemas, principalmente os que apresentam uma elevada carga orgânica (PADISÁK, 2003). Os 

resultados das variáveis ambientais O.D., transparência, bactérias do grupo coliformes, e D.Q.O com 

o pico máximo na estação 3 (9,6 mg/l) no mês de Setembro e na estação 4 (9,28 mg/l)  no mês de 

Outubro,  no igarapé Bate Estacas, confirmam   as condições anóxicas e a elevada presença de carga 

orgânica nesse ambiente. 

Em relação às Cyanobactérias planctônicas, elas podem ser distinguidas em quatro ecótipos 

de acordo com seu comportamento na coluna d’água: as espécies fixadoras de nitrogênio, as 

espécies que florescem usualmente no metalímnio (pouco encontradas em sistemas aquáticos 

tropicais), as filamentosas tolerantes a turbulência e as espécies formadoras de agregados ou 

colônias (DOKULIL & TEUBNER, 2000). 

As cianobactérias filamentosas tolerantes a turbulência pertencem à ordem Oscillatoriales e 

são encontradas em muitos ecossistemas aquáticos.  No presente estudo foi constatado em todas as 

estações de coleta uma freqüência deste grupo, sendo a espécies Oscillatoria irrigua a mais 

freqüente, corroborando com Nixdorf et al., (2003), que ressalta que camadas misturadas túrbidas e 

com forte deficiência de luz, constituem o habitat das espécies da família Oscillatoriales. 

Os estudos da aplicação da classificação funcional do fitoplâncton, foi destacada e formulada 

por Reynolds (1997) e re-editada por Reynolds (2002) e teve o objetivo de descrever os padrões das 

algas planctônicas em vários ecossistemas aquáticos, na tentativa de facilitar o entendimento de 

processos bióticos que podem acontecer no tempo e no espaço, através das relações entre as 

espécies e o meio abiótico. A utilização dos grupos funcionais é uma ferramenta viável tanto no 

estudo da ecologia do fitoplâncton quanto para a determinação da qualidade da água. 



 

136 

 

 

Na classificação de Reynods as espécies foram agrupadas em 26 códons (conforme as letras 

do alfabeto) e 21 sub-códons. As associações A, B, C, D, MP, N, P e T são formadas por diatomáceas; 

as associações F, G, J, K, MP, N, P, T, X e W agrupam espécies de clorófitas; H, K, L, M, MP, R, S, T, W 

e Z, reúnem espécies de cianobactérias; enquanto que as associações E, L, Q, U, V, W, X e Y agrupam 

espécies de fitoflagelados (PADISÁK et al., 2009). 

Em 2010, como meio de simplificar a utilização dos grupos funcionais Kruk et. al. agrupou a 

comunidade de microalgas em 7 grupos (I, II, III, IV, V, VI e VII), destacando a morfologia e o 

comportamento das espécies ( Tab. 2, APÊNDICE).  

No presente estudo o grupo funcional III (espécies de filamentos de grande porte com 

aerótopos) e VII (grandes colônias mucilaginosas) foram os mais ocorrentes no manancial Rio 

Madeira e o grupo IV (Organismos de tamanho médio sem características especializadas), V 

(Flagelados unicelulares de tamanho médio a grande) e VII (grandes colônias mucilaginosas) foram os 

mais ocorrentes no manancial Bate Estacas (Tab. 3, APÊNDICE).   

É importante destacar que na estação 1 (rio Madeira) que teve o grupo funcional III - com 

representantes das ordens NOSTOCALES & OSCILLATORIALES, e a dominância por essas organismos 

podem ter grandes impactos, devido a florações tóxicas -  esta  é a principal fonte de captação de 

água de abastecimento público de Porto Velho, e está muito próxima a construção da represa da 

Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. Conforme Esteves (1998) são inúmeros os efeitos negativos dos 

grandes lagos artificiais na região montante e sobre o próprio ambiente aquático formado como: 

aumento da transpiração ou evapotranspiração, ocasionando alterações climáticas locais e regionais; 

elevação do lençol freático com efeitos prováveis na agricultura regional (aumento da umidade do 

solo) e o aumento da possibilidade de ocorrência de processos de eutrofização. Na região jusante 

podem ocorrer: alteração no regime hidrológico que passa a ter regime de cheia e seca aperiódico, 

independente do regime pluviométrico da região e alterações na qualidade física e química da água.  

Sob o foco desses efeitos com a construção da represa, são prováveis problemas com a 

qualidade da água. Portanto, Acentua-se a necessidade tecnológica e de recursos humanos para 

serem realizados estudos sobre a taxonomia e ecologia dos organismos planctônicos, bem como 

estudos sobre a toxicologia e genotoxicologia para avaliar os efeitos toxinogênicos que poderão ser 

prejudiciais a vida aquática e a humana devido ao processo de eutrofização que consequentemente 

poderá haver a dominância das espécies de cianobactérias. 

É extremamente necessário o biomonitoramento em conjunto com as várias ambientais 

nesses mananciais, pois se sabe que muitas questões importantes de interesse científico e social  só 

são melhores verificadas com dados de tempo de vários anos de série, onde se podem perceber 

alterações em várias escalas temporais. 



 

137 

 

 

5. CONCLUSÃO 

   Foram identificadas 220 espécies de fitoplânctons, no qual estes foram encontrados em 

seus ambientes associados com as variáveis ambientais analisadas. O rio Madeira apresentou a maior 

população de Cyanobactérias, enquanto o Igarapé Bate Estacas à maior representatividade do grupo 

Euglenozoários. Diagnosticou-se também uma concentração elevada de bactérias do grupo 

coliformes, sendo os ambientes caracterizados pelo perfil sanitário destacado na resolução 357 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA. As águas dos mananciais da cidade de Porto Velho 

foram então classificadas como águas de Classe III, o que denotou o impacto Antrópico, bem como a 

falta de conhecimento como está à qualidade da água dos tributários desses mananciais.  

Os dados encontrados tiveram também o objetivo de promover a reflexão quanto ao uso, 

gestão, bem como destacar os possíveis problemas ambientais com a construção da represa da Usina 

Hidrelétrica do Santo Antônio, e assim fazer uma avaliação antecipada dos impactos nos mananciais 

Rio Madeira e Bate Estacas devido ao processo de Urbanização e transformações hidrológicas com o 

inicio do que poderá ser conhecido como o novo ciclo de desenvolvimento da cidade de Porto Velho, 

“Ciclo das Usinas”.  
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APÊNDICES

 

 

 Figura 8 - G. Microcoleus sociatus; H. Microcystis robusta; I.  Oscillatoria irrigua;   
J. Micrasterias laticeps Nordst. var. acuminata; L. Staurastrum leptocladum Nordst  var. insigne  
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Figura 9 - M. Desmidium aptogonum; N. Aphanocapsa sp; O.  Euastrum sp; 
P. Staurastrum minnesotense var. minnesotense; Q. Pediastrum duplex var. duplex; R. Pandorina morum; S. Micrasterias 
mahabuleshwarensis var. mahabuleshwarensis. 
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Figura 10 -  T. Closterium cornu var. cornu. U. Oocystis lacustris; V. Scenedesmus acuminatus 
 X. Lepocinclis ovata;  Z. Micrasterias borgei  var. borgei.; W. Ankistrodesmus sp; Y. Spirogyra sp.  
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Tabela 2 – Tabela dos grupos funcionais fitoplanctônicos adaptada pelo autor da presente pesquisa, segundo 

os grupos funcionais indicados por Kruk et. al., (2010).   

1 .A 2.B 

3.C 5.E 6.F 

Figura 11 – 1.A. Anabaena  crassa; 2.B  Euglena oxyuris;  3.C. Merismopedia trolleri; 4.D. Phacus longicauda;    

5. E Aphanocapsa cf. cumulus.  6. F. Trachelomonas armata; 7.G.  Scenedesmus arcuatus;   Figura 7 - A . Anabaena spiroides; B. Microcystis wesembergii; C. Pediastrum 

sp.;  D.Aphanocapsa incerta;  
E. Phacus undulatus var undulatus; F. Desmodesmus quadricaudata 

4.D 7.G 

3.C 
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GRUPO FUNCIONAL GRUPO 

TAXONÔMICO  

TÁXONS REPRESENTANTES COMENTÁRIOS 

 

 

I 

 
CHLOROCOCCALES, 
CHROOCOCCALES, 
OSCILLATORIALES, 
XANTHOPHYCEAE, 

ULOTHRICALES 

Chlorella minutissima Fott & 
Nova´kova´, Scenedesmus 
ellipticus Corda, 
Synechocystis aquatilis 
Sauvageau, Jaaginema 
pallidum (Bo¨cher) 
Anagnostidis & Koma´rek, 
Monodus sp. Chodat, 
Stichococcus bacillaris Naegli 

 O grupo alinha organismos de pequeno tamanho com taxa de crescimento e 
elevada abundância numérica. Este grupo mostra elevada biomassa e 
abundância numérica. Poucos de seus membros têm impactos negativos na 
qualidade da água, apesar de alguns, como as cianobactérias, poderem produzir 
toxinas. 
  

 

 

 

II 

 

 

 

CHRYSOPHYCEAE 

 
 
Chromulina gyrans Stein, 
Dinobryon cylindricum 
Imhof., Mallomonas 
pulcherrima (Stokes) 
Lemmermann, 
Pseudopedinella sp. Carter 

 
 
Este grupo contém apenas Chrysophyceae. Além das características morfológicas 
consideradas, a produção de propágulos resistentes e facultativas espécies 
mixotroficas   são apresentadas  para muitos de seus constituinte. As populações 
destes organismos normalmente apresentam baixa biomassa, e não 
representam uma significativa ameaça à qualidade da água. 
 

 

 

 

 

 

 

III 

 
 
 
 

 
 
 
 

NOSTOCALES, 
OSCILLATORIALES 

 
 
 
 
 
Anabaena crassa 
(Lemmermann) 
Koma´rkova´- Leg. & 
Cronberg, Aphanizomenon 
issatschenkoi (Usacev) 
Proshkina-Lavrenko, 
Cylindrospermopsis 
raciborskii Wołoszyn´ ska, 
Limnothrix planctonica 
Meffert, Planktothrix 

Grupo com organimos de grande tamanho, crescimento lento e maior tolerância 
a condições limitantes de luz. Além disso, a capacidade de alguns membros de 
fixar nitrogênio oferece uma tolerância de baixo nitrogênio, e o potencial de 
produção de propágulos resistente (hormogônia e acinetos) pode aumentar a 
sua tolerância a baixos nutrientes. Baixa queda de afundamento pode resultar 
da presença de aerotopos. Alto potencial de toxidade. Dominância por essas 
organismos podem ter grandes impactos, como conseqüência da grande 
quantidade de biomassa atingível e o potencial de formar florações tóxicas  



 

149 

 

 
agardhii (Gomont) 
Anagnostidis & Koma´rek 

 

 

 

IV 

 
 
 

CHLOROCOCCALES, 
OSCILLATORIALES, 
XANTHOPHYCEAE, 

ZYGNEMATOPHYCEAE 

Coelastrum microporum 
Na¨geli, Micractinium 
pusillum Fresenius, 
Monoraphidium griffithii 
(Berkeley) Koma´rkova´-
Legnerova´, Pediastrum 
duplex Meyen, Scenedesmus 
quadricauda (Turpin) 
Bre´bisson, Pseudanabaena 
limnetica (Lemmermann) 
Koma´rek.  

  
 
 
Este grupo não contém espécies particularmente incômodo, com efeitos 
substanciais na água. 

 

 

 

V 

 

CRYPTOPHYCEAE, 
DINOPHYCEAE, 

EUGLENOPHYCEAE, 
VOLVOCALES, 

CHLOROCOCCALES 

 
 
Cryptomonas ovata 
Ehrenberg, Ceratium 
hirundinella (Mu¨ ller) Bergh, 
Gymnodinium cnecoides 
Harris, 
Euglena proxima Dangeard, 
Trachelomonas curta 
Cunha, Pyramimonas 
longicauda Van Meel, 
Chlamydomonas globosa 
Snow 

 Volume, juntamente com a posse de flagelos, Motilidade e Forrageamento de 
nutrientes eficaz que, em conjunto com a produção de cistos, pode aumentar a 
tolerância de baixa condições nutricionais Além disso, a capacidade de algumas 
espécies de beneficiar mixotrofia e phagotrofia implica uma maneira de tolerar 
as condições de reduzida disponibilidade de nutrientes dissolvidos. Espécies 
desse grupo raramente representam graves ameaças à qualidade da água. 
  

 

 

VI 

 

 

BACILLARIOPHYCEAE 

Acanthoceros zachariasii 
(Brun) Simonsen, 
Aulacoseira granulata 
(Ehrenb.) Simonsen, 
Cyclotella atomus Hustedt, 
Cyclotella meneghiniana Ku¨ 
tzing, Urosolenia eriensis 
(Smith) Round & 
Crawford, Asterionella 
Formosa Hassall, 

Este grupo contém apenas as diatomáceas. Sua sobrevivência  é característica de 
ambientes lóticos. Diatomáceas raramente ter efeitos negativos substanciais na 
qualidade da água mas a sua posição dominante em reservatórios pode causar 
sérios dificuldades de filtração. 
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Cylindrotheca closterium 
(Ehrenb.) Lewin & Reimann, 
Synedra acus Ku¨ tzing 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHLOROCOCCALES, 
CHROOCOCCALES, 
OSCILLATORIALES 

 
 
 
 
 
 
 
Botryococcus braunii Ku¨ 
tzing, Eutetramorus fotii 
(Hindak) Komarek, Oocystis 
lacustris Chodat, 
Aphanocapsa delicatissima 
West & G.S. West, 
Microcystis aeruginosa (Ku¨ 
tzing) Ku¨ tzing, 
Romeria okensis (Meyer) 
Hinda´k. 

As espécies apresentam mucilagem, juntamente com lipídios e aerotopes nas 
colônias maiores, fornece controláveis propriedades flutuante. Grande tamanho 
e volume e superfície de baixo: relação de volume, deve tender a tornar espécies 
neste grupo sensível à oferta de recursos de baixo. Por outro lado, essas 
características, juntamente com o potencial produção de toxinas e substâncias 
alelopáticas podem promover a adequação destas espécies. A grande população 
biomassa que algumas espécies podem atingir na superfície água coloca-los na 
categoria de incômodo. Problemas do ponto de vista da água gestão da 
qualidade pode se tornar especialmente grave quando  toxinas são produzidas. 

 

 

   

 

Tabela 3. Sinopse dos táxons e freqüência de ocorrência do 

Rio Madeira e igarapé Bate-Estacas, Porto Velho- RO, 

durante os meses de Setembro (S), Outubro (O), Novembro 

(N) de 2010 e Janeiro (J), Fevereiro (F), Março (M) de 2011. 

E1 e E2 = Estação 1 e 2 (Rio Madeira); E3 e E4 = Estação 3 

e 4 (Bate-Estacas). PE = período de estiagem; PC = período 

chuvoso. Frequência de ocorrência (FO): muito freqüente =  

MF; freqüente = F ; pouco frequente = PF; e esporádico = E.
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SINOPSE DOS TÀXONS 

 

 

E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

EUGLENOZOÁRIOS 

         EUGLENOPHYCEAE 

               EUGLENALES 

                     EUGLENACEAE 

                         

Euglena acus Ehr. var. longissima Defl      X X       X       X    PF 

E.  acus Ehr. var. acus       X    X  X    X X  X X X X X F 

E.  proxima Dangeard           X              E 

E.  splendens Dangeard                     X  X  E 

E.  spirogyra Ehr. var. fusca Klebs             X  X X         E 

E.  spirogyra Ehr. var. spirogyra        X      X      X      E 

E.  oxyuris Schmarda var. charkoviensis              X  X   X  X    PF 

E. hemi chromata Skuja                      X   E 

Euglena rostrifera Johnson                   X      E 

E.  repulsans Schiller ex Huber-Pestalozzi                      X   E 

E. oxyuris Schmarda var. oxyuris                      X   E 

E.  mutabilis Schmitz                   X      E 

E. limnophila Lemmermann var. limnophila, Beihefte zum 

Botanischen Zentralblatt 

           X X X   X    X X X  PF 

E. tripteris (Duj.) Klebs var. tripteris Unters             X            E 

E.  spp   X    X        X    X    X X PF 

Strombomonas ovalis (Playfair) Deflandre                 X X     X X PF 

S. scabra (Playfair) Tell et Conforti var. intermédia (Yacubson) 

Tell et Conforti 

     X                   E 

S. acuminate (Schmarda) Deflandre    X        X X         X  X  PF 

S. costata Defl. var. costata, Arch. Protistenk       X                  E 

S. carinata Alves-da-Silva et C. Bicudo    X                      E 

S. acuminate (Schmarda) Deflandre var. amphora Playfair                   X   X   E 

... continuação  E1 E2 E3 E4  

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

S. verrucosa (Daday) Deflandre var. zmiewika (Swirenko) X X     X      X      X  X    PF 
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Deflandre 

S. fluviatilis (Lemmermann) Deflandre  var. fluviatilis.  X           X      X      E 

S. ferrazi Alves-da-silva et C. Bicudo  X                       E 

S. sp 1                 X  X      E 

S. sp 2                 X  X      E 

Trachelomonas similis Stokes           X              E 

T. hispida (Perty) Stein emend. Defl. var. híspida    X         X      X      E 

T. armata (Ehr.) Stein var. steinii Lemm. emend. Defl                 X        E 

T. armata (Ehrenberg) Stein var. armata.       X      X             E 

T. armata (Ehrenberg) Stein      X        X            E 

T. oblonga Lemmermann var. oblonga                   X      E 

T. lacustris Drez. var. lacustris             X        X    E 

T. sydneyensis Playfair             X            E 

T. wermelii Skvortzov             X            E 

T. curta  Cunha var. tubigera Deflandre             X            E 

T. spp    X                     E 

PHACACEAE                          

Phacus  longicauda Ehr.     X  X       X X      X   X PF 

P.  longicauda (Ehr.) Duj. var. longicauda       X       X  X   X X     PF 

P. longicauda (Ehrenberg) Dujardin var. attenuata (Pochmann) 

Huber-Pestalozzi 

            X            E 

P. pleuronectes (O.F. Müeller) Dujardin                 X X       E 

P. acuminatus Stokes var. variabilis (Lemm.) Pochm       X                 X E 

P. acuminatus Stokes var. acuminatus       X                  E 

P. hamatus Pochm. var. hamatus       X         X     X    E 

P. orbicularis Hübner var. orbicularis       X              X X   E 

P. caudatus Hübner         X             X   E 

P. denisii Allorge & Lefevre             X            E 

P. tortus (Lemmermann) Skvortzov  var. tortus       X                  E 

P. undulatus (Skv.) Pochm. var. undulatus       X  X    X     X X X     PF 

Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm. Emend      X     X X          X   PF 

L. ovata (Playfair) Conrad var. ovata      X        X           E 

L. salina Fritsch var. salina           X            X  E 

... continuação  E1 E2 E3 E4  

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 
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S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

L. ovum (Ehr.) Lemm. var. ovum.             X      X     X E 

L. salina Fritsch var. salina f. obtusa (Hub.-Pest.)                        X E 

L. fusiformis (Carter) Lemm. emend. Conr. var. fusiformis    X   X      X   X X      X  PF 

L. ovum Lemm. var. dimidio-minor Defl                      X   E 

L. piriformis Cunha                   X X     E 

L.  caudata (Cunha) Conr             X            E 

CYANOBACTERIA 

         CYANOPHYCEAE 

                  CHROOCOCCALES 

                              MICROCYSTACEAE 

                         

Microcystis robusta (Clark) Nyg. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  MF 

M. flos-aquae (Wittrock) Kirchner X      X            X   X   PF 

M. wesembergii (Komarek) Komarek X      X                  PF 

M. spp           X X X         X   E 

Gloeocapsa gigas West & G. S. West X              X X         E 

G. conglomerata  Kützing X                        E 

G. chroococcoides  Novácek X                        E 

G. sanguinea (C. Agardh) Kützing X            X            E 

G. punctata  Nägeli X      X                  E 

G. granosa (Berkeley) Kützing                     X    E 

G. aurata Stizenberger                     X X   E 

G. biformis Ercegovi                     X    E 

G. reicheltii Richter                     X    E 

CHROOCOCCACEAE                          

Cyanosarcina huebeliorum Komárek & Anagnostidis X                   X     E 

C. thalassia K. Anagnostidis & A. Pantazidou X                        E 

Pseudocapsa dubia Ercegovic X                        E 

P. venkataramanii Kovácik X                  X      E 

Chroococcus limneticus Lemmermann             X            E 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4305
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4351
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4531
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4983
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5001
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... continuação  E1 E2 E3 E4   

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

C. distans (G. M. Smith) Komárková – Legnerová & Cronberg X                        E 

Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli X      X      X      X      PF 

Chroococcus spp X      X             X     E 

GOMPHOSPHAERIACEAE                          

Gomphosphaeria aponina Kützing              X      X   X   E 

Woronichinia fremyi (Komárek) Komárek & Hindák    X   X     X             PF 

W. ruzickae Komárek & Hindák           X X X       X     E 

Coelosphaerium spp    X         X         X   E 

 HYDROCOCCACEAE                          

Pleurocapsa spp X                       X E 

Hydrococcus spp                    X     E 

XENOCOCCACEAE                          

Chroococcidiopsis spp X      X                  E 

PSEUDANABAENALES 

           PSEUDANABAENACEAE 

                         

Planktolyngbya contorta (Lemmermann) 

Anagnostidis & Komárek 

X      X X                 E 

Pseudoanabaena spp       X                  E 

Spirulina spp             X X    X       E 

SYNECHOCOCCALES 

           MERISMOPEDIACEAE 

                         

Synechocystis primigenia Gardner                    X    X E 

Merismopedia trolleri Bachmann   X    X              X    E 

M. glauca (Ehrenberg) Kützing                   X      E 

Aphanocapsa orae (Kosinskaja) Komarek & Anagnostidis X      X                  E 

A. protea (Copeland) Komarek & Anagnostidis X                        E 

A. holsatica (Lemmermann) Cronberg G. & J. Komarek       X                  E 

A. grevillei (Hassall) Rabenhorst       X                  E 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=87065
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4977
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4996
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4991
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... continuação  E1 E2 E3 E4  

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

A. cf. cumulus       X X                 E 

A. incerta (Lemmermann) Cronberg Komarek         X X                 E 

A. spp X X X     X X            X    PF 

Coelosphaerium                   X     X E 

Snowella fennica  & J.Komárková – Legnerová             X            E 

SYNECHOCOCCACEAE                          

Cyanodictyon spp       X                  E 

Pannus spp       X                  E 

NOSTOCALES 

        STIGONEMATACEAE 

                         

Stigonema spp                        X E 

NOSTOCACEAE                          

Nostoc muscorum C. Agardh X                        E 

Anabaena spiroides Klebahn X      X X                 E 

A. crassa (Lemmermann) Komark.-Legn. & Cronberg X      X X X    X            E 

A. circinalis (Kützing) Hansgirg ex Lemmermann        X                  E 

A. spp    X   X X                 E 

OSCILLATORIALES 

            OSCILLATORIACEAE 

                         

Oscillatoria irrigua Kützing ex Gomont   X   X X  X   X X  X  X    X X   F 

O. chlorina Kützing ex Gomont      X    X    X  X         PF 

O. princeps Vaucher ex Gomont      X       X            E 

O. amoena Kützing ex Gomont X                X X       E 

O. willei Gardner      X                   E 

O. proteus Skuja                      X   E 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8525
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5026
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4530
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4921
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5017
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4538
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5018
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Oscillatoria SP                  X       E 

Lyngbya contorta Lemmermann     X X                    E 

                          

... continuação  E1 E2 E3 E4  

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

PHORMIDIACEAE                          

Microcoleus sociatus West & West var. sociatus       X                  E 

M. vaginatus (Vaucher) Gomont       X                  E 

Phormidium spp       X          X        E 

Tychonema cf. bornetii (Zukal) Anagnostidis & 

Komárek 

      X             X X    E 

Planktothrix spp X      X                  E 

STREPTOPHYTA 

        ZYGNEMATOPHYCEAE 

                    ZYGNEMATALES 

                                    CLOSTERIACEAE 

                         

Closterium cornu Ehrenberg ex Ralfs var. cornu.     X X X                  E 

C. lineatum var. elongatum (Rosa) Croasdale     X X    X   X   X X        PF 

C. acutum (Lyngbye) Brébisson ex Ralfs var. acutum.       X  X                E 

C. kuetzingii Brébisson  var. kuetzingii    X   X     X X  X          PF 

C. leibleinii Kützing ex Ralfs           X    X         X E 

C. ralfsii Brébisson ex Ralfs var. hybridum Rabenhorst           X  X  X         X PF 

C. juncidum Ralfs var. juncidum.           X              E 

C. parvulum Nägeli var. maius (Schimidle) Krieger             X   X       X  E 

C. gracile Brébisson ex Ralfs  var. gracile     X                    E 

C. navicula (Brébisson) Lütkemüller  var. navicula.              X           E 

C. subulatum (Kützing) Brébisson     X        X            E 

C. dianae Ehrenberg ex Ralfs dianae f. dianae             X            E 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4993
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8547
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C. lunula (Müller) Nitzsch ex Ralfs var. biconvexum Schmidle 

Österr 

             X     X   X   E 

C. baillyanum (Brébisson) Brébisson var. baillyanum Mém         X    X            E 

C. turgidum Ehrenberg ex Ralfs var. giganteum (Nordstedt) De 

Toni Syll 

 X X          X            E 

                          

... continuação  E1 E2 E3 E4  

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

C. leibleinii Kützing ex Ralfs var. boergesenii (Schmidle)  

Skvortzov 

                     X   E 

C. moniliferum (Bory) Ehrenberg ex Ralfs var. nasutum Rich Trans  X       X          X   X   E 

C. ehrenbergii Meneghini ex Ralfs var. ehrenbergii Brit       X                  E 

C. setaceum Ehrenberg ex Ralfs var. setaceum f. setaceum   X     X                 E 

C. sp 1  X  X   X      X  X          PF 

C. sp 2       X        X          E 

DESMIDIACEAE                          

Actinotaenium cucurbita  f. majus (West) Teiling              X X          E 

Cosmarium logiense Bisset                        X E 

C. conspersum Ralfs var. conspersum f. conspersum       X                  E 

C. exiguum W.Archer var. exiguum f. incrassatum A.M.Scott & 

Grönblad 

      X                  E 

C. quadrum P.Lundell var. quadrum   X                     X E 

C. subspeciosum Nordstedt var. validius                       X  E 

C. portianum W.Archer var. portianum f. portianum                 X        E 

Cosmarium subretusiforme West & G.S.West                   X      E 

C. furcatospermum West & G.S.West                 X        E 

C. ornatum Ralfs var. pseudolagoense K.Först. & Eckert                X X        E 

C. quadrifarium P.Lundell var. quadrifarium f.quadrifarium             X            E 

Cosmarium furcatospermum West & G.S.West       X                  E 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4979
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C. sp 1       X      X   X   X X  X   PF 

C. sp 2       X   X   X   X   X      PF 

Desmidium swartzii (C. Agardh) C. Agardh ex Ralfs var. 

amblyodon (Itzigsohn) 

            X         X   E 

D. grevillei (Ralfs) De Bary             X            E 

                          

... continuação  E1 E2 E3 E4  

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

D. aptogonum Bréb. ex Kützing             X     X    X   E 

Euastrum insulare (Wittr.) Roy var. silesiacum (Grönblad) H.Krig. 

f. silesiacum 

                       X E 

E. ansatum Ehrenberg ex Ralfs var. ansatum f. ansatum Brit.             X            E 

E. spp                    X  X   E 

Hyalotheca mucosa (Mertens) Ehren. Ex Ralfs var. mucosa                        X E 

H. sp 1   X                     X E 

H. sp 2     X  X                  E 

Haplotaenium minutum (Ralfs) Delponte var. minutum f. maius 

(P.Lundell) Kossinsk 

            X            E 

H. spp          X               E 

Micrasterias borgei H.Krieg. var. borgei               X    X X     E 

M. mahabuleshwarensis J.Hobson var. mahabuleshwarensis                X    X    X E 

M. rotata (Grev.) Ralfs ex Ralfs var. rotata             X   X      X   E 

M. laticeps Nordst. var. acuminata H.Krieg                    X  X   E 

Pleurotaenium coronatum (Bréb.) Rabenh. var. nodulosum (Bréb.) 

West 

      X         X X        E 

P. caldense Nordst. var. cristatum (W.B.Turner) H.Krieg                    X     E 

P. spp  X     X      X         X  X E 

Staurastrum margaritaceum (Eher.) Ralfs var. margaritaceum 

Brit. 

     X       X            E 
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S. minnesotense Wolle var. minnesotense X                        E 

S. trifidum Nordstedt var. inflexum West & West X  X    X                  E 

S. sebaldi var. ornatum Nordstedt X                        E 

S. tetracerum (Kützing) Ralfs var. tetracerum f. trigona Lundell       X X                 E 

S. volans West & West var. fuquenense Coesel       X                  E 

S. leptocladum Nords var. insigne G.M. Smith X X     X                  E 

                          

... continuação  E1 E2 E3 E4  

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

Staurodesmus dickiei (Ralfs) Lillieroth var. dickiei X      X             X     E 

S. mamillatus (Nordstedt) Teiling X                        E 

S. subulatus (Kützing) Thomasson var. nordstedtii (G.M. Smith) 

Thomasson 

X                        E 

S. sp 1 X X     X                  E 

ZYGNEMATACEAE                          

Spirogyra spp             X  X  X        E 

PENIACEAE                          

Gonatozygon pilosum Wolle             X      X      E 

CHLOROPHYTA 
          CHLOROPHYCEAE 

                 SPHAEROPLEALES 

                            SCENEDESMACEAE 

                         

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson sensu 

Chodat 

X  X  X X X      X      X      PF 

S. acuminatus (Lagerheim) Chodat var. acuminatus   X    X  X    X  X          PF 

S. acutus Meyen var. acutus f. acutus   X X     X      X    X      PF 

S. obliquus (Turpin) Kützing              X           E 

S. ovalternus Chodat               X          E 

Desmodesmus quadricaudata (Turpin) Hegewald  X X X X  X X X  X X  X  X X X X X X  X X MF 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4932
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4936
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97241
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4355
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=90759
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4953
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D. communis (E.Hegewald) E. Hegewald X        X X           X    PF 

Coelastrum pulchrum Shmidle                X       X   E 

ANKISTRODESMACEAE                          

Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Koršikov X             X     X      E 

Kirchneriella microscopica G. Nygaard       X            X X X X   PF 

K. lunaris (Kirchner) Möbius                   X X     E 

   VOLVOCALES 

            VOLVOCACEAE 

                         

                          

... continuação  E1 E2 E3 E4  

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

Pandorina morum (O.F. Müller) Bory de Saint-Vincent X X X X X X X X X X X X   X X X X  X X X X X MF 

CHLOROCOCCALES 

            RADIOCOCCACEAE 

                         

Eutetramorus fottii (Hindák) Komárek   X   X  X   X   X X X X  X X  X X  MF 

           COCCOMYXACEAE                          

Dispora spp                       X  E 

Golenkinia spp                      X   E 

CHAETOPELTIDALES 

           CHAETOPELTIDACEAE 

                         

Chaetopeltis spp                  X       E 

CHAETOPHORALES 

           CHAETOPHORACEAE 

                         

Protoderma viride Kützing               X          E 

TREBOUXIOPHYCEAE 

          CHLORELLALES 

                CHLORELLACEAE 

                         

Chorella spp        X                 E 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=90761
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4541
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4948
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4570
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4955
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4981
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=6988
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4451
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86628
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4567
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5162
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4356
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4515
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4961


 

161 

 

 
Micractinium pusillum Fresenius X X X X X X X X X X X X X X           MF 

Actinastrum spp X                  X      E 

Dictyosphaerium pulchellum H.C. Wood     X          X    X X     PF 

SPHAEROPLEALES 

            HYDRODICTYACEAE 

                         

Pediastrum duplex var. duplex Meyen X X X    X X X    X       X X    F 

P. duplex var. gracillimum W. West & G.S. West  X      X           X X X    PF 

P. tetras (Ehrenberg) Ralfs  X           X       X X     PF 

P. simplex (Meyen) X             X           E 

P. sp 1 X X      X           X X     PF 

                          

... continuação  E1 E2 E3 E4  

PE PC PE PC PE PC PE PC FO 

S O N J F M S O N J F M S O N J F  M S O N J F M  

P. sp 2 X  X                 X     E 

OOCYSTALES 

         OOCYSTACEAE 

                         

Oocystis marssonii Lemmermann         X            X    E 

Oocystis lacustris R. Chodat       X X                 E 

HETEROKONTOPHYTA                          

Stephanoporos spp                 X        E 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=90759
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4967
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4514
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4962
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97239
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ANÁLISE DE MÉTODOS PRÉ-GERMINATIVOS COM DIFERENTES TRATAMENTOS DE 

IMERSÃO EM SEMENTES DE CAMU-CAMU (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) 

 

Orientador: Ana Cristina Ramos de Souza 

Bolsista: Josiane Soares Nunes 

 

INTRODUÇÃO 

A Amazônia apresenta um dos maiores índices de biodiversidade do mundo, no qual estão 

incluídas espécies vegetais com grande potencial econômico ainda não domesticada. O camu-camu 

(Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh, Myrtaceae) é uma fruteira nativa de porte arbustivo, encontrado 

nas margens inundáveis dos rios e lagos da Bacia Amazônica (VILLACHICA 1996). A espécie distribui-

se por grande parte da Amazônia brasileira, nos Estados do Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia, 

Roraima e Mato Grosso. É encontrada, ainda, na Amazônia peruana e na Amazônia venezuelana 

(MCVAUGH 1963).  Sendo recentemente distribuída para vários Estados brasileiros para plantios 

comerciais pequenos, objetivando a exploração da alta fonte natural de vitamina C que seu fruto 

apresenta (DONADIO et al., 2002). No Brasil, nas áreas de ocorrência natural, a espécie é conhecida 

por diversos nomes vernáculos: araçá, araçarana, araçazinho, araçá-d'água, araçá-do-lago, caçari, 

murta, sarão e socoró, entretanto, a maioria das referências sobre Myrciaria dubia ( (H.B.K.) 

McVaugh) adotou a denominação que a espécie recebe no Peru, camu-camu (VILLACHICA 1996).  

O fruto de Myrciaria dubia (Camu-camu)é uma baga esférica de superfície lisa e brilhante, 

coloração vermelhoarroxeada, com dois a quatro centímetros de diâmetro e uma a quatro sementes, 

apreciado para a confecção de sorvetes, sucos e licores, com grande potencial econômico 

(VILLACHICA 1996). Segundo Leslie (1998) e Andrade et al. (1995), o camu-camu apresenta o mais 

elevado teor de ácido ascórbico (2.880 mg.100 g-1 de polpa) se comparado com outras frutas 

tropicais como a acerola (1.790 mg.100 g-1 de polpa), o caju (220 mg.100 g-1 de polpa) e a laranja (41 

mg.100 g-1 de polpa). Zapata & Dufour (1993) confirmaram a alta concentração de ácido ascórbico na 

polpa do camu-camu. Esta característica faz com que exista um mercado promissor para esta fruta 

no país e no exterior (LESLIE 1998, FERREIRA & GENTIL 1997). Segundo Suguino et al. (2002), o fruto 

do camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) é consumido de diversas maneiras nos Estados 

Unidos, França e Japão, podendo ser considerado um produto de exportação, fazendo com que seu 

cultivo seja considerado uma nova opção para o desenvolvimento de novos recursos agrícolas.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1 Germinações das sementes  

A germinação é um processo que, como todos os outros, consome energia, a qual é 

proveniente da degradação de substâncias de reserva da própria semente, utilizando-se o oxigênio 

para “queimar” esses produtos (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000).  

Durante o processo de germinação, ocorrem alterações na composição química da semente 

e no consumo de substâncias de reserva, tais como carboidratos, lipídios e proteínas, os quais 

fornecem energia para o desenvolvimento do embrião. A velocidade de utilização das reservas 

durante a germinação varia de acordo com a espécie e com o ambiente (BORGES e RENA, 1993). 

Após a semente ter atingido a maturidade é normal passar por um período durante o qual o 

desenvolvimento e o crescimento do embrião permanecem numa pausa (latência). O ressurgimento 

dessas atividades recebe o nome de germinação. As células do embrião muito jovem são muito 

semelhantes entre si e há pequena ou nenhuma indicação de diferentes órgãos que comporão uma 

planta adulta. Essas células passam por múltiplas divisões, aumentam de tamanho e depois de algum 

tempo, tomam a aparência de órgãos rudimentares, tais como raiz, caule e folhas (TOLEDO e FILHO, 

1977). 

Todo o complexo, tecidos e órgãos, que compõem a plântula e mais tarde a planta adulta, 

têm como origem a célula ovo fertilizada. É necessário entender que, todavia, isso não é toda a 

semente essa também inclui os tegumentos e o endosperma; este quando presente se desenvolve 

pela fertilização dos núcleos polares do saco embrionário. O reinício do crescimento ativo por parte 

do embrião provoca a ruptura dos tegumentos da semente e a emergência da plântula. As sementes 

de muitas espécies germinam normalmente logo após a maturação, se as condições ambientais são 

favoráveis. No entanto, sementes de certas espécies, como frutíferas, germinam semanas, meses ou 

anos após a maturação, mesmo quando as condições externas são favoráveis; estas sementes 

apresentam o fenômeno de dormência (TOLEDO e FILHO, 1977).   

 2.2 Tratamentos de germinação 

A propagação do camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), embora possa ser 

conduzida com a utilização de métodos assexuados é realizada basicamente por via sexuada. O 

período de semeadura, todavia, está restrito há poucos dias ou há alguns meses após a colheita dos 

frutos, em decorrência da pequena longevidade das sementes.  

A relação com a água tem papel fundamental na compreensão da biologia da semente, 

particularmente nos processos de desenvolvimento e germinação (VILLELA, 1998). A hidratação de 

sementes maduras, secas e não dormentes estabelece o início do processo germinativo, 
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possibilitando a reativação do sistema metabólico e a síntese de novos compostos (LABOURIAU, 

1983). A absorção de água desempenha papéis que contribuem para o sucesso da germinação, como 

o aumento de volume da semente, resultante da entrada de água, que provoca o rompimento da 

casca, e facilita a emergência do eixo hipocótilo-radicular do interior da semente (Carvalho e 

Nakagawa, 2000). De acordo com Borges e Rena (1993), inicialmente, a absorção é exponencial, em 

conseqüência da grande diferença de potencial hídrico entre a semente e o meio.  Segundo Carvalho 

& Nakagawa (1983), o fornecimento de água promove a reidratação dos tecidos e, com isso, a 

conseqüente intensificação da respiração e de todas as outras atividades metabólicas, que culminam 

com o fornecimento de energia e nutrientes necessários para a retomada do crescimento do eixo 

embrionário.  

 

3. MATERIAL E METODO 

A pesquisa foi conduzida no viveiro experimental do Batalhão da Policia Ambiental, situado 

no município de Candeias do Jamari - RO, com nas  coordenadas geográficas: altitude de 08°48’35’’ 

Sul e longitude de 63°41’44’’ Oeste.  

As sementes foram adquiridas no mês de março no Horto da Casa de Saúde Santa Marcelina 

localizada na BR 364, ROD KM 17, no bairro zona rural na cidade de Porto Velho/RO e selecionadas 

no viveiro experimental do Batalhão da Policia Ambiental. (Figura 1.) 

 

Figura 1. Seleções de sementes 

  

 

Após a seleção das sementes foram definidas as localizações de cada tratamento por imersão 

na bancada através de um sorteio com blocos casualizados, foram utilizadas 320 sementes, onde 

houve a disseminação das testemunhas (T0), e dos três tratamentos (T1, T2, T3) cada tratamento foi 
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constituído de quatro repetições (R1, R2, R3, R, 4), resultando em 16 blocos, portanto, em cada bloco 

havia 20 sementes, desta forma, ficou conforme o quadro (Figura 2). Os experimentos foram 

caracterizados com os seguintes complementos: T0 definidas como as testemunhas com lotes de 

sementes que não foi submetido a nenhum tratamento para superar a aceleração, o T1 são as 

sementes que foram submersas em ácido ascórbico com temperatura ambiente por 24h, o T2 são as 

sementes que ficaram imersas em água em temperatura ambiente por 24h e o T3, neste processo, as 

sementes foram mergulhadas em água com temperatura ambiente por 48h. 

Na figura seguinte temos representando o Croqui de Tratamentos e Repetições nas 

Demarcações das localizações dos tratamentos (T0T1T2T3) na bancada com definições das quatro 

repetições (R1, R2, R3, R4) utilizadas através de um sorteio com 16 blocos casualizados. 

 

Bloco 1 

T1R2 

Bloco 2 

T0R1 

Bloco 3 

T0R3 

Bloco 4 

T3R4 

Bloco 5 

T2R2 

Bloco 6 

T2R4 

Bloco 7 

T2R3 

 

Bloco 8 

T3R2 

 

Bloco 9 

T0R2 

Bloco 10 

T1R4 

Bloco 11 

T3R1 

Bloco 12 

T1R3 

Bloco 13 

T2R1 

Bloco 14 

T1R1 

Bloco 15 

T0R4 

 

Bloco 16 

T3R3 

 

 

 

Após os tratamentos para a aceleração de germinação, as sementes foram colocadas para 

germinar em 80 tubetes respectivos para cada tratamento, onde 50% dos tubetes foram utilizados o 

substrato - terra preta, esterco de gado, palha de café e NPK. Os outros 50% foram preenchidos com 

vermiculita. 

Os delineamentos experimentais foram de parcelas inteiramente casualizadas com quatro 

repetições. As sementes foram semeadas em um viveiro, coberto com sombrite de 50% e durante o 

período do experimento os tubetes foram irrigados e avaliados diariamente.  

Os parâmetros avaliados foram o número de sementes germinadas e o início da germinação 

quando se observou a emergência do primeiro par de folhas. Os resultados foram baseados segundo 

as médias de porcentagem de germinação e conforme o teste de Turkey.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A sensibilidade à dessecação constitui um dos fatores relacionados à conservação das 

sementes de camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), que perdem a viabilidade com a 

redução do grau de umidade a valores iguais ou inferiores a 19%, sendo este um importante 

indicativo do comportamento recalcitrante (Gentil & Ferreira, 2000), contudo, há a tolerância à 

inundação (hipóxia), podendo permanecer na água durante 4 ou 5 meses, com cerca de 30 a 40% de 

sua altura submersa (PETERS & VÁSQUEZ, 1986/1987). Por isso, durante o armazenamento, tem sido 

sugerida a manutenção do grau de umidade em níveis elevados, através da imersão em água 

substituída a cada três dias, que pode preservar o desempenho fisiológico das sementes por algumas 

semanas (ENCISO & VILLACHICA, 1993).  

Os tratamentos de imersão em ácido ascórbico e com água em temperatura ambiente, de 

modo geral, mostram-se efetivos na aceleração de germinação das sementes da espécie Myrciaria 

dubia (H.B.K.) McVaugh (Camu-camu). A conferência da semeadura foi realizada durante o mês 

março ao mês de junho. Seguindo como referência para marcar o início visível deste processo a 

emergência da primeira plântula conforme a ilustração a seguir (Figura 3.) 

 

Figura 3. Emergência de germinação das sementes Camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) 

 

Os cálculos foram realizados com as médias da porcentagem de germinação, após a aplicação 

dos tratamentos para superar a aceleração das sementes, segundo o teste de Tukey as médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade relacionados na 

tabela a seguir (Figura 4). 
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Figura 4. Emergência de sementes Camu-camu (Myrciaria dubia) após os tratamentos para superar a 

aceleração de germinação 

 

 

* P/G – Percentual de Germinação 

 

A aceleração de germinação das sementes de Camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) 

McVaugh) submetidas à imersão em ácido ascórbico com temperatura ambiente por 24h foi maior 

em valores absolutos (83,75%). Embora o período de embebição em água não tenha exercido 

influência efetiva na germinação das sementes de camu-camu, o grau de umidade das sementes é 

fator de extrema importância, sendo verificado por Ferreira e Gentil (2003) que as sementes desta 

espécie devem ser armazenadas com grau de umidade elevado (próximo a 46%), para que haja 

manutenção de viabilidade e vigor. Portanto, entre os tratamentos utilizados a porcentagem de 

germinação que aperfeiçoa a aceleração é considerado o tratamento com embebição em ácido 

ascórbico por 24h (T1), quando comparado com as testemunhas (T0) e aos tratamentos com a  

imersão em água durante 24 (T2) e 48 horas (T3). 

A emergência das plântulas teve início vinte e três dias após a semeadura, conforme mostra 

o quadro (figura 5). 

 

Figura 5. Quantidade de Sementes Germinadas 

   

Dias após a 

germinação 

Testemunha 
Absoluta 
 

 
Imersão por 
ácido ascórbico 
por 24h 
 

 
Imersão em  água 
por 24h 
 

Imersão em água 
por 48h 
 

23 0 1 0 0 

 

 

Tratamentos                                                                                     P/G* 

 

T0 – Testemunha absoluta                                                                           30% 

T1 – Imersão em ácido ascórbico com temperatura ambiente por 24h       83,75%      

T2 – Imersão em água com temperatura ambiente por 24h                        50% 

T3 – Imersão em água com temperatura ambiente por 48h                        65% 
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24 0 0 0 1 

25 0 4 2 2 

26 0 2 1 1 

27 1 2 3 2 

28 1 1 1 1 

29 1 3 4 1 

30 0 2 1 1 

31 0 7 1 1 

32 2 2 3 2 

33 1 3 1 2 

34 3 2 2 2 

35 1 4 4 3 

36 4 3 1 3 

37 2 2 2 3 

38 1 3 1 1 

39 0 2 3 4 

40 1 6 1 5 

41 1 5 2 4 

42 1 2 1 4 

43 1 4 3 3 

44 2 5 1 4 

45 1 2 2 2 

Total 24 67 40 52 

% sementes* 30% 83,75% 50% 65% 

 

As testemunhas e os tratamentos por imersão em água por 24 e 48h na temperatura 

ambiente, de modo geral, mostraram-se ineficazes na aceleração de germinação das sementes da 

espécie Camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh).  
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Segundo o sistema de delineamento inteiramente casualizado, proposto por Silva, (1996) 

aplicados ao teste de Turkey ao nível de 5% de probabilidade, os diferenciados métodos de imersões 

utilizados na aceleração germinativa demonstraram influencias positivas e negativas no processo de 

emergência da planta, com diferenças significativas como se observa na análise de variância do 

quadro 6, onde quando lemos os números seguidos de mesma letra demonstram não haver 

significância estatisticamente entre si, e com letras diferentes identificam as médias significantes, 

sendo o caso específico, podemos apontar somente como significante o método onde obtemos o 

maior número percentual de germinação. 

 

Quadro 6. Experimentos em Blocos Casualizados 

F.V G.L S.Q Q.M F 

Blocos 3 5.70172   1.90057 4.1541 

Tratamentos 3 6181.83422 2060.61141 4503.8977 

Resíduos 9 4.11766 0.45752 - 

Total 15 6191.65359  - 

Médias e Medidas 

Média de Blocos Média de Tratamento 

0 55.60000  a T0 29.45000 a 

1 56.00000 a T1 83.41250 b 

2 56.55000 a T2 49.55000 a 

3 57.18750 a T3 59.92500 a 

DMSB 1.49485 DMS 1.49485 

Tabela de Variância – Significativo a 5% - Teste de Tukey 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, evidenciou-se que, com relação aos tratamentos de imersões aplicados com 

o sentido de acelerar o processo germinativo das sementes de camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) 

McVaugh), apenas o tratamento de imersão em ácido áscorbico, mostrou-se eficaz na obtenção do 

objetivo. 

Nos tratamentos de imersão em água, não se obteve resultados satisfatórios, pois 

apresentou baixa a taxa de germinação entre as sementes semeadas. 

Assim, com base nos resultados apresentados, recomenda-se como melhor método de 

superação para aceleração de camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), é o de imersão em 

ácido áscorbico, pois torna possível a retomada do desenvolvimento do embrião, resultando na sua 

germinação. 
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ANALISE DO VALOR NUTRICIONAL, MICROBIOLOGICO E SENSORIAL DA CARNE DE 

AVESTRUZ DESIDRATADA 

Orientador: Ivonilce Venturi 
Bolsista: Luana Nascimento Cardozo 

 

INTRODUÇÃO 

Os animais silvestres vêm se constituindo de uma boa fonte alternativa alimentar para a 

população, inclusive de países desenvolvidos, sendo aquela, boa fonte de proteína para o consumo 

humano (MORO et al, 2006). 

O avestruz  tem sua origem na Africa, e é considerado como um dos animais mais produtivos 

do mundo, sendo aproveitados a carne, couro, plumas, gordura, osso, ovos e filhotes (HAUTRIVE, 

2008). 

As criações de avestruz tem se tornado cada vez mais comum em todos os paises, com isso 

ocorre também o aumento no consumo da carne, um dos fatores é o devido ao baixo teor de 

gordura saturada e sódio, além de ser rica em acidos graxos poliinsaturados (AZNAR et al, 2000).  

A população vem buscando cada vez mais uma alimentação saudável,  em função do 

aumento no número de doenças, resultantes de habitos alimentares inadequados e estilo de vida 

(HAUTRIVE, 2008). 

Em busca dessa mudança, a carne de avestruz vem sendo colocada no mercado como uma 

boa alternativa para se conseguir uma alimentação saudável.  

Logo a desidratação da carne de avestruz se torna uma boa opção para melhorar o valor 

nutricional dos cardápios, principalmente em situações especiais e em casos de doenças que exigem 

melhorar o valor nutricional da alimentação com pequeno volume. 

No mercado existem diferentes processos de desidratação, no entanto, todos eles provocam 

a retirada da agua presente no alimento (SANTIAGO, 2006). 

A desidratação osmótica consiste na imersão do alimento, inteiro ou em pedaços, em 

soluções aquosas tais como sais, açúcar, sorbitol e glicerol, de alta pressão osmótica provocando a 

remoção da água presente no alimento (SANTIAGO, 2006). 

Conforme Santiago (2006) a desidratação consiste no processo que origina a conservação dos 

alimentos, diminuindo seu teor de umidade e a atividade de água (aw), a partir da adição de solutos 
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ou também eliminando a água disponível, que acontece pelo processo de evaporação ou sublimação. 

Essa diminuição da água livre ou disponível evita ou atrasa multiplicação de microrganismos 

patogênicos e deterioradores, e reduz ou até neutraliza reações bioquímicas no alimento, 

responsáveis pela sua alteração ou degradação.  

Historicamente, a desidratação é um método de conservação que já era 

utilizado pelo homem primitivo que, primeiramente, visava a 

preservação dos alimentos durante a época de abundância para 

consumo em épocas de escassez. Salaman (1940) citado por Van Arsdel 

(1973), acreditava que preparados de batata desidratada foram 

desenvolvidos pelos habitantes Andinos há cerca de 3000 anos, sendo 

estes, possivelmente, os primeiros produtos processados pelo homem 

utilizando esta técnica. Atualmente, a desidratação ainda é utilizada, 

sendo um processo amplo que pode ser aplicado em frutas, verduras, 

carnes, peixes, leite e outros alimentos (SANTIAGO, 2006, p. 10-11). 

A desidratação é, ainda, um processo importante, especialmente onde a refrigeração é 

limitada (Sulzbacher, 1973) e oferece propriedades inigualáveis em relação a outras tecnologias de 

preservação. Promove excelente estabilidade ao produto em temperatura ambiente, apresenta 

amplas maneiras de ser obtida, versatilidade de produtos, custos reduzidos e mínimo impacto 

ambiental (SANTIAGO, 2006). 

A desidratação é considerada um procedimento que permite eliminar por aquecimento, 

vaporização ou sublimação a maior parte de água de um alimento líquido ou sólido. Certos métodos, 

apesar de também eliminarem água, diferenciam-se da desidratação por outras particularidades 

(SANTIAGO, 2006). 

Atualmente existem diferentes métodos de desidratação, podendo este processo ser 

realizado de maneira domestica, usando o desidratador doméstico, ou em laboratórios usando 

estufas e o liofilizador. 

Portanto, o uso de diferentes métodos de desidratação vem auxiliar, tanto no que diz 

respeito à conservação dos alimentos, quanto à facilidade no consumo, possibilitando assim, 

melhorar o valor nutricional dos alimentos. 

1.1 Justificativa 

Sociedades modernas parecem encaminhar-se para padrões alimentares com grande teor de 

gorduras totais, açúcar, colesterol, com baixos valores de gorduras insaturadas e fibras, padrão este 

denominado “dieta ocidental” que também é combinado com uma vida sedentária. Esta 

característica é observada em sociedade de alta e baixa renda (CUPPARI, 2005). 
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Todo ser humano necessita de energia e nutrientes para manutenção de sua vida, fazendo 

todos os processos fisiológicos que o organismo necessita para sobreviver. A alimentação deve ser a 

fonte destes nutrientes e ser oferecida ao indivíduo em quantidade suficiente, adequada em 

qualidade e harmônica, melhorando assim, a qualidade de vida das pessoas (OLIVEIRA e MARCHINI, 

2008). 

O que se observa atualmente é uma inversão dos padrões alimentares, onde se tem a 

chamada transição nutricional, onde o indivíduo passa de uma alimentação dita como tradicional, 

para uma alimentação conhecida como fast foods, sendo esta prejudicial à saúde da população por 

seu alto teor calórico, lipídico e de carboidratos. 

Paralelo a esta inversão do padrão alimentar, os consumidores estão cada vez mais 

conscientes em relação à composição nutricional dos produtos, pois, ocorre na população um 

aumento na obesidade e alterações no perfil lipídico, bem como, as doenças associadas, como 

diabetes e hipertensão arterial. Com isso a preocupação vem em relação à composição destes 

produtos no que diz respeito às quantidades de sódio, lipídios, fibras e carboidratos. 

A carne de avestruz é hoje um produto de origem animal que contem um baixo teor de 

gordura saturada, sendo que do total de gordura presente na carne 2/3 é insaturada, estando 

presente na carne de avestruz os ácidos graxos insaturados Omega 3 e 6, além de possuir alto teor 

de proteínas (principalmente creatina e carnitina).  

Diante dessa realidade, a carne de avestruz está sendo introduzida no mercado como uma 

alternativa saudável, quando comparada a outras carnes vermelhas, por ser considerada bastante 

semelhante à carne bovina (HAUTRIVE, 2008).  

Conforme Balog (2008) na atualidade cresce cada vez mais a preocupação por alimentação 

saudável, sendo assim, o consumo de carnes alternativas que ofereçam baixos índices de gordura e, 

ainda que sejam nutritivas e saborosas, tem sido recomendado por profissionais da área de saúde. 

Nesse aspecto, a carne de avestruz se apresenta como uma ótima opção para atender a essas 

necessidades. 

Em função de seu excelente valor nutricional, pode-se observar a aplicação prática da carne 

de avestruz em diversos segmentos populacionais. 

Em casos de desnutrição e enfermidades cardiovasculares a carne de avestruz atua como um 

alimento com baixo teor de sódio, além de ser rica em creatina, proteína reguladora do metabolismo 
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energético do coração, alem de auxiliar na melhora e controle dos níveis lipídicos.  

Em pacientes hipertensos ela é de suma importância por ser um alimento com alto teor de 

gorduras insaturadas (Omega 3 e Omega 6) baixo em sódio, auxiliando na diminuição da 

concentração de colesterol sanguíneo.  

Indicada também para idosos por ser de fácil digestibilidade e mastigação, devido 

respectivamente, à baixa quantidade de gordura saturada e colágeno.  

Recomendado também como um produto auxiliar na redução da obesidade, pois, é fonte de 

carnitina, proteína responsável pelo metabolismo intracelular da gordura, transformando-a em 

energia, alimento com baixíssimos teores de gordura saturada e colesterol, alimento de baixo valor 

calórico (JORGE, 2004). 

Com isso vê-se a necessidade de desenvolver um produto que seja de fácil consumo e 

digestão, com valor nutricional adequado, para que possa ser usado nos mais diferentes grupos de 

pessoas, desde atletas e pacientes desnutridos que necessitam de um aporte protéico maior, até 

pacientes com obesidade que necessitam consumir alimentos com baixo teor de gordura saturada e 

sódio, sendo que, a carne de avestruz possui características para servir de suporte nutricional a estes 

pacientes, tornando-se importante o desenvolvimento deste projeto. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

- Verificar o valor nutricional, microbiológico e sensorial da carne de avestruz desidratada 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Verificar teor de umidade em diferentes métodos de desidratação da carne de avestruz 

- Verificar o valor nutricional da carne congelada e desidratada 

- Analisar a qualidade microbiológica da carne desidratada 

- Desenvolver análise sensorial da carne em pó 

 

2 ATIVIDADES REALIZADAS 

2.1 Capacitação sobre a fundamentação teórica 
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A acadêmica Luana recebeu capacitação sobre como realizar a fundamentação teórica e 

como escrever artigos científicos. Neste item foram incluídos temas sobre “como pesquisar nas bases 

de dados”, como usar o programa de fichamento end note, selecionar artigos, termos indexadores, 

além de uma revisão sobre as normas técnica para trabalhos científicos, tanto ABNT como 

Vancouver. 

 

2.2 Capacitação sobre os métodos de coleta e manipulação do material pesquisado 

 

Antes de iniciar as atividades nos laboratórios de técnica dietética e microbiologia, a 

acadêmica recebeu capacitação sobre os métodos de segurança dos laboratórios, sobre o manuseio 

dos equipamentos e sobre as técnicas e produtos a serem usadas em cada etapa da pesquisa.  

A acadêmica teve o acompanhamento em todas as etapas do professor responsável. 

 

2.3 Resumo das atividades desenvolvidas 

 

Após a aprovação do projeto de pesquisa, se deu início as atividades propostas, sendo que, 

no mês de outubro, iniciou-se o processo de revisão de literatura, seguindo-se nos meses de 

novembro e dezembro. 

 A revisão de literatura esta descrita no item 3 deste relatório. 

No mês de outubro ocorreu o contato com o fornecedor da carne de avestruz, sendo este, da 

cidade de Mirante da Serra, local de criação e abate da ave, facilitando assim a compra regular da 

carne que é produzida na região Norte. 

A acadêmica recebeu as capacitações neste mês, para que se pudesse dar início às atividades 

de campo no mês de novembro. 

No mês de novembro foi realizada a aquisição da carne de avestruz, para iniciar o processo 

de desidratação, sendo esta deixada no congelador do laboratório de técnica dietética até o 

momento do início das análises. 

Por motivos de logística o processo de desidratação no liofilizador (Equipamento disponível 

na UNIR) só pode ser realizado no início de fevereiro de 2011, os demais processos de desidratação 
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tanto na estufa convencional como no desidratador caseiro foram realizados em novembro e 

dezembro de 2010 e estão descritos no item 4 deste relatório. 

No mês de novembro também foi realizada a análise microbiológica da carne de avestruz 

congelada. Os resultados desta análise estão apresentados no item 4 deste relatório. A análise 

microbiológica da carne desidratada ocorreu no mês de dezembro de 2010 e janeiro de 2011. 

Por motivos técnicos tanto a carne congelada como a carne desidratada foram encaminhadas 

ao laboratório do Instituto de tecnologia de alimentos - ITAL centro de ciência e qualidade de 

alimentos- CCQA, localizado no município de Campinas, SP, para análise da composição química.  

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1 O avestruz 

O avestruz é uma ave originária da África do Sul, onde atualmente encontra-se localizado o 

maior plantel do mundo, seguido pelos Estados Unidos, Austrália e Canadá (Catálogo Rural, 2004). 

Tendo origem da savana africana, em territórios semi-áridos, ele possui a seguinte classificação 

zoológica (ROSA apud SILVA, 2003) 

Filo: Chordata 

Classe: Aves 

Ordem: Struthioniformes 

Subordem: Struthiones 

Familia: Struthionidae 

Gênero: Struthio 

Espécie: Struthio camelus Linn 

Com o decorrer do tempo, melhora e seleção natural, o avestruz obteve uma boa resistência 

a condições climáticas extremas, ficando, portanto, resistente a enfermidades e parasitas. Foi 

domesticada pela primeira vez na Colônia do Cabo, atualmente África do Sul, com a idéia exclusiva 

de produzir plumas para acatar os mercados da Europa e Estados Unidos. Posteriormente a Austrália 

passou a desenvolver também a criação extensiva do avestruz (DICAN, 2002). 
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Os avestruzes obtêm de 2,7 a 3,0m de altura, podendo chegar o peso de 90 a180 kg. 

Começam sua vida reprodutiva a partir de três anos de idade, continuando plenamente com seu 

vigor até os 40 anos, e pode atingir até 70 anos de idade. A fêmea bota em média 40 ovos por ano, 

podendo chegar a 100 ovos por temporada reprodutiva. Os filhotes vêm ao mundo com peso 

aproximado de 0,8 kg a 1,2 kg, desenvolvendo cerca de 30 cm por mês durante o seu primeiro 

semestre de vida podendo pesar 60 kg em media no final desse período (ACAB, 2008). 

Segundo ACAB (2007) os avestruzes estão prontos para o abate com 12 a 14 meses de idade, 

pesando em torno de 90 a 100 kg, gerando 24 a 26 kg de carne limpa, 1,2 m² de couro, além de 1 a 

1,5 kg de plumas. 

Os animais silvestres, se adequadamente manejados, podem 
transformar-se em fontes renováveis de produtos de grande 
rentabilidade, contribuir para melhorar a oferta de alimentos e 
competir, em custo de produção, com os animais domésticos (COSTA, 
2008). 

 

O avestruz é considerado um dos animais mais produtivos do mundo, em função do 

aproveitamento total de suas partes (plumas, carne, gordura, ossos, cílios, couro e ovos) (HAUTRIVE, 

et al., 2008). 

A criação de avestruz (Struthio camelus) vem se propagando no país, sendo que a primeira 

criação extensiva de avestruz se propagou no Brasil em 1995 no Município de Bragança Paulista no 

Estado de São Paulo e a partir daí tem se expandido em outras regiões do país. O avestruz é a maior 

ave existente presente no planeta tendo a incapacidade de voar. Isso acontece pelo fato de que o 

externo destas aves não possui quilha, que abrigaria os intensos músculos responsáveis pelo vôo. 

Anatomicamente o externo do avestruz proporciona o formato achatado (do Latim ratis) originando-

se então o termo ratitas (MARINHO apud HUCHZERMEYER et al.,1998). 

A estrutiocultura brasileira foi iniciada há 10 anos com a importação de matrizes da África do 

Sul e dos Estados Unidos. Atualmente, o Brasil possui o segundo maior rebanho de avestruzes 

(PASQUALIN, 2010). 

3.2 Carne de avestruz 

 

Segundo Balog et al (2008) o que a carne de avestruz apresenta de mais atrativo, é o seu 

baixo teor de gordura em relação às outras carnes, apresentando ainda, uma grande vantagem por 
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possuir um teor elevado de ferro, o que a diferencia das outras carnes de aves que apresentam 

pouca quantidade ferro em sua composição, por isso ela se enquadra perfeitamente no cardápio de 

dietas para anêmicos ou mesmo de emagrecimento. Além disso, os avestruzes não carecem do uso 

de hormônios e aditivos, pois eles apresentam uma precocidade natural, o que torna a carne mais 

saudável e segura com relação a resíduos. 

No Brasil, o mercado de carne de avestruz vem crescendo devido à 
iniciativa de um número cada vez maior de produtores que têm 
direcionado suas criações para venda de animais para abate, aliado à 
crescente preocupação da população brasileira em relação a uma 
alimentação saudável. Nos últimos tempos, a carne de avestruz tem 
consolidado um nicho no mercado de carnes brasileiro, a exemplo do 
que já ocorre a alguns anos em todo o mundo. Com isso, inúmeros 
abatedouros têm distribuído seus produtos em diversos restaurantes 
e supermercados. Alguns iniciando processos de exportação (BALOG 
et al, 2008).  

No atual mercado de carnes, é dada uma atenção à carne de avestruz como uma carne rica 

em ácidos graxos poliinsaturados e baixo índice de gordura saturada e sódio (HAUTRIVE et al, 2008). 

A carne de avestruz, além de possuir baixos índices de gordura, é ricas em proteínas e 

minerais, e tem sido bastante estimulada por profissionais da área de saúde por proporcionar uma 

alternativa de dieta balanceada (BALOG et al, 2008).  

Atualmente, em alguns países, a carne de animais silvestres é considerada um alimento 

exótico e desejável, por conter esse baixo teor calórico (COSTA; ROMANELLI; TRABUCO, 2008). 

De acordo com Sabioni (2003) o mais significante que o peso, seria sobre tudo a idade de 

abate. É considerável que animais muito jovens, independente da espécie, possuem quantia de 

proteínas e colágenos insuficientes para proporcionar características sensoriais e nutricionais 

satisfatórias. De fato, animais com idade muito avançada, proporcionarão uma maior quantidade de 

colágeno e pigmento de mioglobina que deverão causar prejuízos aos aspectos qualitativos da carne. 

De acordo com o alto ph final da carne de avestruz, ela pode ser classificada 

como carne do tipo intermediaria entre normal (ph<5,8) e extremamente 

escura, firme e seca (ph>6,2) do tipo DFD - da sigla em inglês ´Dark´, ´Firm´, 

´Dry´. A carne com ph desta ordem possui uma coloração escura devido ao 

empacotamento das fibras musculares formando uma barreira a passagem 

da luz e alta capacidade de ligação de água. Cabe ressaltar que a coloração 

escura da carne de avestruz também é atribuída ao conteúdo de pigmento, 

que varia entre 5,79 a 9,99 mg/g hemoglobina (CARRER apud SALES; 

OLIVER ,1996) 
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 Segundo Gardini (2003) o pH final da carne sofre influencia  pela alimentação, manejo, 

captura e transporte, e ainda pelos procedimentos de abate, sendo esse um dos motivos que 

ressaltam a necessidade do abate unicamente de animais que apresentam-se sadios, descansados e 

desestressados, tendo em vista  que nessas condições eles estariam com as reservas energéticas 

integras, produzindo dessa forma carnes com características organolépticas mais adequadas tendo 

assim uma melhor qualidade,  maior durabilidade. 

3.3 Microbiologia da carne de avestruz 

 

A microbiologia é conhecida como um ramo da biologia que analisa os seres vivos 

microscópicos nos seus diversos aspectos como morfologia, fisiologia, reprodução, genética, 

taxonomia e também a influência mútua com outros seres e o meio ambiente. Ela envolve ainda o 

estudo das aplicações industriais dos microrganismos, apesar de que a tendência atual é deixar esta 

função para a biotecnologia (ALTERTHUM, 2002). 

De acordo com Carrer et al (2004)  existem muitos parâmetros que definem a qualidade de 

um alimento, dentre os mais importantes estão aqueles que implicam nas suas características 

microbiológicas. A determinação da qualidade microbiológica de um produto proporciona elementos 

que deixa avaliá-lo quanto às condições, higiênico-sanitárias, de processamento, armazenamento e 

repartição para o consumo, sua vida útil e quanto ao risco à saúde da população. 

Huchzermeyer (1997) afirma que a contaminação da carne de avestruz por Salmonella, 

Clamydia, Pasteurella, Mycobacteria e Erysipela podem acontecer, entretanto nunca foram 

apresentadas. Porem ainda não há evidências de nenhuma contaminação por parasitas. 

Segundo EUROPEAN COMMISSION (2001) o controle da Salmonella pulloran/gullinarum e 

Mycoplasma ssp em avestruzes é de base clinica, anatomo-patológica suspeita e não tem sido 

encontradas em avestruzes pertencentes a Botswana nos últimos 3 anos através de analises 

bacteriológicas. 

Conforme Garcia et al. (1997) a característica do pH da carne de avestruz, apresenta-se em 

torno de 6.0, sendo favorável desta forma  para  cor da carne e a para capacidade de ligação da água, 

porém  desendaceia  a proliferação de bactérias deteriorantes, que como  conseqüência tem uma 

redução da sua  vida-de-prateleira, em  comparação  da carne que tem ph inferior. A conseqüência 



 

181 

 

 

do elevado pH final da carne ocasiona  o estreitamento e a união das fibras, produzindo assim uma 

barreira,  impedindo que a luz se espalhe ocasionando assim a cor vermelha intensa.  

3.4 Desidratação 

A desidratação é a dessecação ou secagem pelo calor lançando artificialmente em condições 

de temperatura, umidade e correnteza de ar atenciosamente controlado. O modo de usar o calor do 

fogo para secar os alimentos é de conhecimento bem antigo, no entanto, a câmara de desidratação 

por ar quente é mais atual, e só veio a ser reconhecido no final do século XVIII (ANDRADE SILVA, 

2000). 

Segundo Ordonez (2005) considera-se a desidratação como a extração deliberada e em 

condições controladas da água que os alimentos contêm, essa intervenção básica é realizada por 

evaporação ou, na ocorrência da liofilização, por sublimação da água. O produto como resultado 

apresenta substância aquosa, na maior parte dos casos abaixo de 3%. Ainda que haja outras 

maneiras de eliminar a água dos alimentos, como a filtração, a centrifugação ou a extração solido-

liquido, estas não são consideradas como um meio de operação de secagem, já que não recorrem à 

evaporação ou à sublimação. 

A finalidade principal da secagem é contemporizar a vida de prateleira dos alimentos através 

da diminuição de atividade água. Isso impede o desenvolvimento microbiano e a atividade 

enzimática, mas a temperatura de processamento habitua-se ser insuficiente para provocar a sua 

inativação. Assim sendo, qualquer acrescentamento no teor de umidade durante a estocagem, 

devido, por exemplo, a uma embalagem incorreta, obterá como resultado uma rápida deterioração 

(FELLOWS, 2006). 

De acordo com Fellows (2006) a secagem usando ar quente existe três fatores inter-

relacionados que controlam a habilidade do ar de retirar água de um determinado alimento: 

1. A quantia de vapor d’água presente no ar. 

2. A temperatura do ar. 

3. A abundância de ar que passa pelo alimento. 

Hoje em dia existem vários tipos de secadores que podem ser empregados na desidratação 

de alimentos, entretanto a escolha de um determinado secador depende da natureza da matéria-

prima, do produto resultante a ser obtido, dos aspectos econômicos e das condições relacionadas à 
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operação. De modo geral, os secadores podem ser analisados em duas categorias distintas. Os 

secadores adiabáticos e os secadores por contato (ANDRADE SILVA, 2000).  

Os secadores adiabáticos são aqueles que transmitem o calor por meio de ar quente, a esse 

grupo podem ser incluídos os secadores de cabine, secadores de túnel, atomizador, leito fluidizado e 

os fornos secadores. Nos secadores por contato, o ato de transferir calor por superfície sólida é 

alcançado em equipamentos como o secador de tambor, que pode ainda operar a vácuo. A 

liofilização é um modo de secagem especial, com congelamentos e sob vácuo (ANDRADE SILVA, 

2000). 

Conforme as operações de desidratação são comuns que os alimentos sofram varias 

alterações, tanto no seu valor nutritivo como em suas propriedades organolépticas. O objetivo de 

aprimorar as tecnologias de secagem é tornar mínimas essas mudanças e elevar ao máximo a eficácia 

do processo. As propriedades mais afetadas são a cor, o aroma, o sabor e textura. Algumas vezes 

essas alterações melhoram a qualidade dos produtos, mas quando a operação não é bem dirigida, 

essas modificações podem provocar mudanças indesejáveis a esses alimentos (FELLOWS, 2006). 

Segundo Fellows (2006) envolvendo a textura, a secagem de carne não é comum em muitos 

países, como motivo ás rigorosas mudanças na textura sendo comparadas com outros métodos de 

conservação. Estas são ocasionadas pelas agregações e desnaturação das proteínas e pela perda 

quanto à capacidade de retenção de água, o que ocasiona o endurecimento dos tecidos musculares. 

Quanto ao sabor e aroma o calor não só vaporiza a água durante a secagem como também 

acontece a eliminação de componentes voláteis do alimento desidratado possui baixo teor de aroma 

do que o alimento original. A estrutura abertamente porosa dos alimentos desidratados permite a 

entrada de oxigênio, que é uma segunda causa importante de perda de aromas devido à oxidação 

dos voláteis e dos lipídeos durante a estocagem (FELLOWS, 2006). 

São as mais diversas razões de mudança de cor em alimentos desidratados. A secagem altera 

as características da superfície de um alimento e conseqüentemente altera sua refletividade e cor 

(FELLOWS, 2006). 

Nos processos de secagem, o alimento perde naturalmente parte do seu teor de água, como 

a conseqüente concentração dos nutrientes por unidade de peso, quando ao comparar com o 

produto fresco. Possuindo dessa forma a perda parcial de alguns constituintes nutricionais próprios 

(ANDRADE SILVA, 2000). 
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A perda do valor biológico das proteínas vai dos tipos de métodos de secagem a que o 

alimento foi submetido. A exposição demorada a altas temperaturas pode afetar de modo negativo 

as proteínas, enquanto que os tratamentos obtidos a baixas temperaturas têm a capacidade 

aumentar a sua digestibilidade, quando comparadas com esse mesmo produto antes da 

desidratação. Para preservar as gorduras dos efeitos negativos das altas temperaturas, utilizadas nos 

processos de secagem, aconselham-se a utilizar antioxidantes como o BHA, BHT, EDTA, fosfolipídios, 

tocoferóis e outros (ANDRADE SILVA, 2000), (FELLOWS 2006). 

Quadro 1. Perdas de vitamina em alguns alimentos desidratados 

                                            Perda (%) 

Alimento Vit. A Tiamina Vit. B2 Niacina Vit. C Acido 

fólico 

Biotina 

Frutas  6 55 0 10 56   

Figos (secagem ao sol) - 48 42 37 - - - 

Leite integral 

(secagem por spray) 

- - - - 15 10 10 

Leite integral 

(secagem por tambor) 

- - - - 30 10 10 

Carne suína  50-70      

Hortaliças 5 <10 <10     

3.5 Análise Sensorial 

 
A análise sensorial foi definida como uma disciplina científica usada para evocar, medir, 

analisar e interpretar reações das características dos alimentos e materiais: como são percebidas 

pelo sentido da visão, olfato, sabor e audição (DUTCOSKY, 2007). 

Dessa maneira, pode-se perceber que a qualidade de um alimento varia de pessoa para 

pessoa, sendo ditada por uma vasta gama de fatores. Esses fatores envolvem características do 

alimento como aparência, sabor, textura, forma, método de preparo, custo e sazonalidade. Também 

estão presentes as características do indivíduo associadas à idade, sexo, educação, renda, 

habilidades na cozinha entre outros (MINIM, 2006). 

Na análise sensorial existem vários tipos de métodos, dentre eles os testes afetivos que são 

divididos em teste de preferência que avalia a preferência dos consumidores por um ou mais 
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produtos, escala do ideal que avalia a intensidade de um mais ou atributos em um alimento e teste 

de aceitação que avalia o quanto os consumidores gostam ou desgostam de um ou mais produtos. 

(DUTCOSKY, 2007). 

A escala Hedônica é facilmente utilizada por muitas empresas, pois apresentaram resultados 

confiáveis. Nela o consumidor promulga sua aceitação pelo produto, seguindo uma escala 

antecipadamente estabelecida que varie gradativamente de acordo com os atributos “gosta” e 

“desgosta” (MININ, 2006). 

A análise sensorial tem vários pontos positivos trazendo benefícios ao consumidor, pois, ela é 

realizada em função das respostas prestadas por indivíduos comuns às várias sensações que se 

originam de reações fisiológicas e resulta-se de estímulos, obtendo assim, interpretação das 

propriedades intrínsecas aos produtos (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).  

Para isso é necessário que haja entre as partes, pessoas e produtos, contato e interação. O 

estímulo é medido por processos físicos e químicos e as sensações por efeitos psicológicos. As 

sensações originadas podem dimensionar a intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto ou 

desgosto em relação ao produto analisado. Com essa avaliação, os indivíduos, por meio de seus 

próprios órgãos sensoriais, numa percepção somato-sensorial, utilizam os sentidos da visão, olfato, 

audição, tato e gosto (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

3.6  Valor nutricional da carne de Avestruz 

 

No atual mercado de carnes, é dada uma atenção à carne de avestruz como uma carne rica 

em ácidos graxos poliinsaturados e baixo índice de gordura saturada e sódio (HAUTRIVE et al, 2008). 

A carne de avestruz, além de possuir baixos índices de gordura, é ricas em proteínas e 

minerais, e tem sido bastante estimulada por profissionais da área de saúde por proporcionar uma 

alternativa de dieta balanceada (BALOG et al, 2008).  Atualmente, em alguns países, a carne de 

animais silvestres é considerada um alimento exótico e desejável, por conter esse baixo teor calórico 

(COSTA; ROMANELLI; TRABUCO, 2008). 

O que a carne de avestruz apresenta de mais atrativo, é o seu baixo teor de gordura em 

relação às outras carnes, apresentando ainda, uma grande vantagem por possuir um teor elevado de 

ferro (BALOG et al, 2008).  

O que deixa a carne com aparência mais escura e baixos índices de colesterol, proteínas, e 

ácidos graxos saturados, elevada concentração de ácidos graxos insaturados, como ômega 3, ômega 
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6 e ômega 9, ajudando assim a uma melhor qualidade nutricional na dieta alimentar). Os ácidos 

graxos essenciais são uma espécie de gorduras insaturadas que o organismo não tem capacidade de 

produzir. Estão presentes em uma quantidade significante na carne de avestruz: Ômega 3 (ácido 

graxo essencial alfa-linolênico), Ômega 6 (ácido graxo essencial ácido linoléico) Ômega 9 (ácido 

graxo essencial ácido oléico) (AICHINGER,2007). 

A carne de avestruz é composta ainda por creatina, que consiste em um aminoácido 

regulador do metabolismo energético do coração, alta concentração de fósforo, cálcio e magnésio. A 

carne do avestruz apresenta semelhança com as carnes brancas como frango ou peru com relação a 

sua composição, característica essa que deve-se à distribuição das gorduras no organismo do animal, 

que se encontram ao redor do estômago e sob a pele, em áreas bem delimitadas, proporcionando 

cortes de carne magra (AICHINGER,2007). 

 Quadro 2. Tabela comparação dos valores nutricionais entre diferentes carnes. 

Parâmetros Avestruz Ema Peru Frango Boi Suíno Peixe 

PH 5,9 - 6,3 - 5,8 - - 

Umidade (%) 75,1 73 74,8 73-75 74,3 70 82 

Proteína (%) 22,2 21 20,4 23-24 18 

22 

18-28 16 

Gordura% 1,6 1,7-

4,5 

3,8 1,0-3,0 2,0-

14,7 

25,0 1,0 

Cinza 1,1 - 1,0 - 1,2 - - 

Colágeno (%) 0,2 - 0,1 - 0,2 - - 

Colesterol (mg/100g) 33,8 - 36,6 - 50,1 - - 

Gordura /proteína  0,1 - 0,2 - 0,2 - - 

(colágeno/proteína)x100 0,7 - 0,7 - 0,9 - - 

Calorias (kcal/100g) 104 113-

127 

- 114 157 319 70-

120 

Fonte: ADRIA, citado em CARRER e KORNFELD (1997),adaptada;PALEARI et al,1998.  
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4. RESULTADOS DAS ANÁLISES 

 

 Os resultados serão apresentados conforme artigos que foram encaminhados para as 

revistas científicas, conforme as normas específicas de cada revista. 

4.1 AVALIACAO DO TEOR DE UMIDADE DA CARNE DE AVESTRUZ POR TRES DIFERENTES 

METODOS DE DESIDRATACAO. 

Luana Cardozo1 
Ivonilce Venturi2 

Inez Helena Vieira dos Santos Silva3 
Luís Marcelo Aranha Camargo4 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
A carne constitui-se fonte importante de nutrientes para a saúde da população, e o consumo 

de carnes contendo baixo teor de gordura vem sendo incentivado como boa alternativa para a 

prevenção e controle de doenças principalmente as cardiovasculares (CARVALHO-FILHO, et al., 

2011).  

A carne de avestruz tem se tornado cada vez mais comum em todos os paises, com isso, 

ocorre também o aumento no seu consumo, devido ao baixo teor de gordura saturada e sódio, além 

de ser rica em acidos graxos poliinsaturados (Aznar, et al, 2000), portanto, a carne de avestruz vem 

sendo introduzida no mercado como uma alternativa saudável, quando comparada a outras carnes 

vermelhas (FALVELA, 2004). 

Algumas situações especiais e algumas doenças impedem o indivíduo de consumir fontes de 

proteína na forma congelada, sendo necessária a sua transformação por diferentes métodos para 

que a mesma possa ser ingerida, logo, a desidratação da carne de avestruz se torna uma boa opção 

para melhorar o valor nutricional dos cardápios, principalmente em situações que exigem melhorar o 

valor nutricional da alimentação com pequeno volume. 

                                                           
1 Graduanda do curso de Nutrição, pela Faculdade São Lucas – Porto Velho / RO. 
2 Nutricionista, Mestre em Ciências da Nutrição, UFV/MG, Docente do curso de nutrição da Faculdade São Lucas – Porto Velho / RO. 
3 Nutricionista, Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, UNIR/RO, Docente do Curso de Nutrição da Faculdade São Lucas - 

Porto Velho / RO. 

4  Médico, Doutor em Ciências Área de Concentração Biologia da Relação Andrógeno Hospedeiro, Republica federativa do 

Brasil/universidade de São Paulo, Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade São Lucas-Porto Velho/RO. 
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Conforme Santiago (2006) a desidratação consiste no processo que origina a conservação dos 

alimentos, diminuindo seu teor de umidade e a atividade de água (aw), a partir da adição de solutos 

ou também eliminando a água disponível, que acontece pelo processo de evaporação ou sublimação. 

Essa diminuição da água livre evita ou atrasa multiplicação de microrganismos patogênicos e 

deteriorantes, e reduz ou até neutraliza reações bioquímicas no alimento, responsáveis pela sua 

alteração ou degradação.  

A desidratação é, ainda, um processo importante, pois, oferece propriedades inigualáveis em 

relação a outras tecnologias de preservação. Promove excelente estabilidade ao produto em 

temperatura ambiente, apresenta amplas maneiras de ser obtida, versatilidade de produtos, custos 

reduzidos e mínimo impacto ambiental, além de ser considerada um procedimento que permite 

eliminar por aquecimento, vaporização ou sublimação a maior parte de água de um alimento líquido 

ou sólido (SANTIAGO, 2006). 

No mercado existem diferentes processos de desidratação, sendo que, todos eles provocam 

a retirada da água presente no alimento, pela aplicação de diferentes método,  podendo ser 

realizado de maneira doméstica, usando o desidratador doméstico, ou em laboratórios usando 

estufas e o liofilizador (SANTIAGO, 2006). 

O uso de diferentes métodos de desidratação vem auxiliar, tanto no que diz respeito à 

conservação dos alimentos, quanto a facilidade no consumo, agregando os desidratados as 

preparações, possibilitando assim, melhorar o valor nutricional dos alimentos. 

Este projeto faz parte do Projeto de pesquisa intitulado “ANALISE DO VALOR NUTRICIONAL, 

MICROBIOLOGICO E SENSORIAL DA CARNE DE AVESTRUZ DESIDRATADA” foi aprovado pelo PIBIC 

No 148207/2010-3, para o período 01/09/2010 a 31/07/2011. 

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo verificar o teor de umidade da carne de 

avestruz desidratada por três diferentes métodos. 

2. MATERIAL E MÉTODO 
 

Aquisição da amostra:  

A carne de avestruz foi adquirida em um fornecedor da região Norte, localizado no município 

de Mirante da Serra, Rondônia, não tendo sido encontrada a carne de avestruz em supermercados 

da região, sendo então, adquirido do fornecedor mais próximo.  
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Foram adquiridos 3 kilogramas da carne, sendo estas, em bandejas envoltas em plástico 

filme, com peso de 1 kilograma cada bandeja. A carne foi transportada até o laboratório de técnica 

dietética da Faculdade São Lucas em caixas de isopor contendo gelo, mantendo assim, a temperatura 

da carne.  

No laboratório de técnica dietética as amostras foram mantidas em congelador, até o 

momento das análises. 

 Para cada teste de desidratação foi utilizado em média porções de 800 kilogramas de carne 

de avestruz.  

 Para a pesagem da carne utilizou-se balança Digimed Kn 2000. 

 Todos os equipamentos e utensílios utilizados para o processo de corte e desidratação da 

carne foram devidamente higienizados com hipoclorito de sódio a 100 ppm, durante 15 minutos. 

 A carne de avestruz foi desidratada em três diferentes equipamentos, sendo eles o 

desidratador doméstico, estufa e o liofilizador.  

Para o cálculo percentagem de umidade utilizou-se a fórmula descrita pelo IAL (2008a): 

% Umidade = (PA-PS) x 100 

    PA  

Sendo: 

PA = peso inicial da amostra  

PS = peso da amostra seca. 

 

Os procedimentos realizados para o processo de desidratação foram:  

 

2.1 Método de desidratação no desidratador doméstico  

A preparação da carne para o processo de desidratação consistiu primeiramente no 

descongelamento da carne de avestruz em geladeira durante 12 horas em temperatura constante. 
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Após o descongelamento foi separado uma porção de 802,5 gramas, e realizado o fatiamento da 

carne em fatias finas, e então colocado no desidratador.  

A carne foi desidratada em desidratador doméstico de alimentos modelo PE7 Hobby.  

A carne permaneceu no desidratador por 21 horas sendo mantida a temperatura constante 

de 60º C. 

Após o processo de desidratação a carne foi pesada e triturada, então colocada em sacos 

plásticos estéreis devidamente etiquetados para posterior análise microbiológica, sensorial e 

bromatológica. 

 

2.2 Método de desidratação Estufa 

 O procedimento para a desidratação em estufa seguiu o mesmo método do desidratador 

doméstico, onde a carne foi colocada para descongelamento, fatiamento e então levada ao 

laboratório para iniciar o processo de desidratação na estufa. 

 O modelo da estufa utilizado para este procedimento foi estufa para esterilização e secagem 

Odonto Brás mod. El 1.6. 

 Primeiramente foram separados cadinhos e colocados na estufa para secar, então deixados 

no dessecador e posteriormente pesados individualmente.  

 Após a pesagem, cada cadinho recebeu uma quantidade de carne e foi pesado novamente 

para então, serem levados a estufa, para que ao final da desidratação se pudesse obter o peso da 

carne desidratada. 

 A carne permaneceu na estufa há uma temperatura constante de 110º graus, durante 72 

horas, obtendo-se assim uma completa desidratação. 

Após o processo de desidratação a carne foi pesada e triturada, então colocada em sacos 

plásticos estéreis devidamente etiquetados para posterior análise microbiológica, sensorial e 

bromatológica. 

2.3 Método de desidratação no liofilizador 

Para o processo de desidratação por liofilização utilizou-se o liofilizador da marca Terroni 

modelo LH0500/4L.  
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O liofilizador foi higienizado e esterilizado utilizando-se álcool 70%. As bandejas do 

liofilizador foram lavadas em água corrente e detergente e esterilizadas com álcool 70%. 

A carne de avestruz foi fatiada e então congelada em porções de aproximadamente 15 

gramas cada fatia, num volume total de 850 gramas, a carne permaneceu a uma temperatura de -18 

°C até apresentar congelamento total.  

Após este período, as amostras foram levadas ao liofilizador. As amostras foram colocadas 

em bandejas e o liofilizador foi inicializado há uma temperatura de -10º C, sendo então acionada a 

temperatura, a qual se manteve em média 36,4º durante 8 dias, totalizando 192 horas, até a 

completa desidratação.  

A carne foi pesada antes da colocação nas bandejas do liofizilizador e após o término da 

desidratação, sendo então, colocadas em saco plástico estéril e fechado, para então ser enviado para 

o laboratório de microbiologia da Faculdade São Lucas e também encaminhadas ao laboratório para 

análise da composição química e sensorial. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 A carne de avestruz é um produto que esta sendo cada vez mais aceito no mercado 

alimentício em função do seu alto valor nutricional, pois possui baixo teor calórico e de gordura 

saturada, além de ser rico em Omega 3 e 6, ferro e proteínas de alto valor biológico, quando 

comparados as outras carnes disponíveis no mercado, no entanto, ainda possui um consumo 

reduzido em função de seu alto valor de mercado (SUSAN E GAMEIRO, 2007).  

Muniz (2008) relata ter havido um acréscimo de 223% no consumo da carne de avestruz no 

Brasil para o ano de 2007, passando este consumo para 0,0050 kg hab/ano, mesmo este valor sendo 

ainda considerado como baixo, verifica-se o aumento no consumo da carne, podendo-se sugerir que 

possa ser tanto ao seu valor nutricional como pela busca a uma melhor alimentação. 

Cavaleiro et al. (2010) descrevem que nos Estados Unidos e Austrália vários produtos cárneos 

já vem sendo desenvolvidos utilizando-se a carne de avestruz, como por exemplo salsichas, files 

(steaks) e hamburguês, melhorando assim, o valor nutricional da alimentação como um todo, no 

entanto, todos os produtos desenvolvidos com a carne de avestruz não utilizam a tecnologia da 

desidratação.  

Sendo a desidratação um método de retirada de água do alimento que tem como finalidade 

aumentar o tempo de vida útil do alimento, bem como permite reduzi-lo a partes menores (moído) 
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que possibilitam a sua introdução em diversas preparações, ou mesmo possibilitando o 

enriquecimento de líquidos como sopas e cremes destinados a pacientes que não podem se 

alimentar com alimentos sólidos e em porções normais. 

 O processo de desidratação da carne de avestruz é novo, não tendo sido verificado na 

literatura trabalhos semelhantes com a carne.  

 Após realizado o processo de desidratação nos três diferentes métodos, verificou-se os 

resultados apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Resultados do processo de desidratação nos três diferentes métodos, Faculdade São Lucas, 

Porto Velho, RO, 2011. 

 Data Horário 

inicial 

To  

média  

Peso 

inicial 

(gramas) 

Peso 

final 

(gramas) 

Peso 

reduzido 

(gramas) 

% Umidade 

 Desidratador 

doméstico 

      

Início 09/12 16h00min 60º C 802,5 225,5 577 71,9 % 

Término  09/12 13h30min 60ºC     

        

 Liofilizador       

Início 06/01/2011 14h40min -10º C 850  244,4 605,6 71,24% 

Término  14/01/2011 18h00min 36,4º C     

        

 Estufa       

Início 03/12/10 13h30min 110ºC 611,85 139,8 472,05 77,2% 

Término  07/12/2010 18h00min 110ºC     

 

Observando-se os valores encontrados, pode-se dizer que o método de liofilização é o que 

apresentou menor teor de umidade, ficando este valor muito próximo ao encontrado no 

desidratador caseiro, o teor de umidade que diferiu dos dois métodos foi o da estufa, sendo que este 

apresentou maior teor de umidade.  
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Nascimento (2011) cita em seu estudo alguns valores encontrados na literatura em relação 

ao teor de umidade da carne de avestruz, no entanto, não descreve por meio de qual método de 

desidratação foi encontrado os valores, sendo estes de 76,27%, 75,1% e 78,94%, valores estes que 

ficaram próximos aos valores encontrados neste trabalho. 

 Em carnes bovinas o teor de umidade varia de 50 a 70%, podendo-se sugerir que o teor de 

umidade na carne de avestruz é maior que nas demais carnes bovinas. Este fato pode ser em função 

do menor teor de gordura que a carne do avestruz possui, logo, quanto menor é o teor de gordura 

nas fibras musculares, maior é o teor de água.  

 O teor de umidade de um alimento é um dos fatores mais importantes para a indústria 

alimentícia, pois reflete o seu potencial de perecibilidade, ou seja, quanto maior o teor de umidade, 

maior o risco de contaminação microbiológica e de deterioração do produto, consequentemente sua 

vida de prateleira é menor.  

 Conforme os métodos de desidratação utilizados neste estudo o processo de desidratação na 

estufa foi que mais reduziu água, podendo ser indicado como um bom método para utilização na 

indústria alimentícia, possibilitando aumentar o tempo de vida de prateleira. 

 

4. CONCLUSÕES 

A execução deste trabalho permitiu verificar que o teor de umidade da carne de avestruz é 

maior que das carnes bovinas, fato este que pode ser atribuído em função do menor teor de gordura 

disponível nas fibras musculares.  

Os três processos de desidratação possibilitam a inclusão no mercado alimentício, pois 

conseguem retirar a água disponível, diminuindo os riscos de contaminação microbiológica pela 

ausência de água, bem como, reduz o processo de deterioração da carne, tornando-se viável sua 

comercialização. 
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4.2 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CARNE DE AVESRUZ DESIDRATADA EM TRES 

DIFERENTES METODOS EM COMPARACAO COM A CARNE CONGELADA 

Luana Cardozo5 
Ivonilce Venturi6 

Inez Helena Vieira dos Santos Silva7 
Luiz Marcelo Aranha Camargo 8 

INTRODUÇÃO 

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) constituem-se sério problema de saúde pública, 

em função de ser corriqueira e ter baixa notificação, os custos com hospitalizações são altos (SILVA, 

MATTÉ e MATTÉ, 2008). 

A presença de microrganismo patogênico evidencia deficiências em algumas etapas do 

processamento ou na conservação do produto final, que comprometem a qualidade do produto, 

podendo causar ainda, sérios danos à saúde do consumidor, que vai desde uma simples intoxicação 

até a morte (REBOUÇAS, 2005).  

A Lei Federal 7.889 de 223 de novembro de 1989 que dispõe sobre a inspeção sanitária 

industrial dos produtos de origem animal em seu Art. 2 inciso III, trata das medidas legais dos 
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produtos, subprodutos e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições-

sanitárias adequadas ao fim a que se destinam ou forem adulteradas, não devem ser comercializadas 

e estabelece medidas de boas práticas que visam garantir a qualidade do produto final. 

Garantir a qualidade dos produtos é dever de todo profissional que atua no ramo 

alimentício. Toda manipulação de produtos de origem animal deve sempre ser feita observando-se 

os princípios das boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, recomendados pela RDC 

216/04, onde tais procedimentos devem ser adotados a fim de garantir a qualidade higiênico-

sanitária em conformidade com a legislação sanitária prevendo a higienização de instalações e 

equipamentos, bem como do manipulador e do produto manipulado. 

Atualmente o consumidor tem-se tornado mais exigente, tanto em relação a qualidade 

nutricional do produto quanto a qualidade higiênico sanitária, e as indústrias vêm buscando atender 

a essa nova realidade, investindo na qualidade de seus produtos. Essa qualidade deverá assegurar ao 

consumidor, produtos que satisfaçam suas necessidades e, ao mesmo tempo, sejam seguros 

(PACHECO et al., 2004). 

A carne de avestruz vem sendo inserida no mercado consumidor como uma boa alternativa 

para uma alimentação saudável, por ser rica em omega 3 e pobre em gordura saturada, sendo 

recomendada principalmente para pacientes cardiopatas, visto isso, a carne para chegar a mesa do 

consumidor necessita estar em condições higiênico sanitária adequadas.  

Outra alternativa a ser inserida no mercado alimentício é a carne de avestruz desidratada, 

como uma fonte de proteínas para pacientes que possuem dificuldades de se alimentar, no entanto, 

esse produto precisa estar em condições higiênico sanitária que não comprometa o estado de saúde 

do paciente.  

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica da 

carne de avestruz congelada e desidratada por três diferentes métodos de desidratação. 

Este projeto faz parte de do Projeto de pesquisa intitulado “ANALISE DO VALOR 

NUTRICIONAL, MICROBIOLOGICO E SENSORIAL DA CARNE DE AVESTRUZ DESIDRATADA” foi 

aprovado pelo PIBIC No 148207/2010-3, para o período 01/09/2010 a 31/07/2011. 

1. MATERIAL E MÉTODO 

Amostragem 
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A carne de avestruz usada para análise microbiológica foi a carne congelada e uma amostra 

da carne desidratada pelos métodos de liofilização, desidratação em estufa e no desidratador 

caseiro. 

Aquisição da amostra:  

A carne de avestruz foi adquirida em um fornecedor da região Norte, localizado no município 

de Mirante da Serra, Rondônia, não tendo sido encontrada a carne de avestruz em supermercados 

da região, sendo então, adquirido do fornecedor mais próximo.  

Foram adquiridos 3 kilogramas da carne, sendo estas, em bandejas envoltas em plástico 

filme, com peso de 1 kilograma cada bandeja. A carne foi transportada até o laboratório de técnica 

dietética da Faculdade São Lucas em caixas de isopor contendo gelo, mantendo assim, a temperatura 

da carne.  

No laboratório de técnica dietética as amostras foram mantidas em congelador, até o 

momento das análises. 

Inicialmente foi realizada a análise microbiológica da carne de avestruz congelada e após os 

processos de desidratação em cada um dos métodos citados. 

 Todos os equipamentos e utensílios utilizados para o processo de corte e desidratação da 

carne foram devidamente higienizados com hipoclorito de sódio a 100 ppm, durante 15 minutos. 

  Após os processos de desidratação a carne foi devidamente pesada em balança do tipo 

Digimed Kn 2000 e colocadas em sacos plásticos estéreis e levadas ao laboratório de microbiologia 

para iniciar o processo de análise microbiológica realizado no laboratório de Microbiologia da 

Faculdade São Lucas Porto Velho – RO.  

As análises iniciaram-se no mesmo dia em que foram finalizados os processos de 

desidratação. Foram analisados coliformes termotolerantes (CTT) através do método do Número 

Mais Provável (NMP) segundo Silva et al. (2007). 

Preparo das amostras e diluições  

O processo de preparação das amostras envolveu duas etapas: retirada de parte analítica, 

sendo 25g de cada amostra, e transferência da amostra para um frasco Erlenmayer contendo 225 mL 

de água peptonada (APT) 0,1%, pH 7 esterelizada, utilizando-se técnicas assépticas, homogeneizou-
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se o meio de maneira manual por aproximadamente 2 minutos obtendo-se desta forma a diluição de 

10 -1.  

Após esta diluição procedeu-se mais 4 diluições seriadas (10-2, 10-3, 10-4, 10-5) utilizando-se 

também como diluente a APT 0,1%, pH 7, utilizando-se para esse propósito tubos de ensaio 

contendo 9 mL  do mesmo diluente. Após a diluição foram inoculados um ml destas diluições para 

tubos de ensaio contendo 9 ml de Caldo Lauril Sulfato Triptose (CLST) com tubos de Durhan 

invertidos e incubados em estufa a 35 - 37 °C, por 24 – 48 horas, obtendo-se assim cinco séries com 

cinco tubos cada série.  

Determinação do número mais provável (NMP) de coliformes totais  

Para o teste confirmativo da presença de coliformes totais foi utilizado diluições em caldo 

Verde Brilhante Lactose Bile (CVBLB) em tubos de ensaio contendo tubos Durhan invertidos, fazendo 

diluições seriadas até 10-5 inoculando-se uma alçada carregada de material dos tubos positivos no 

CLST e incubando-os a 35 – 37 °C, durante o período de 24 a 48 horas.  

Para o grupo de coliformes termotolerantes tomou-se uma alçada dos tubos positivos do 

CLST e transferiu para tubos contendo o meio caldo de EC com tubos de Durhan invertidos, e 

incubados a 45,5 °C em banho-maria por 24 a 48 horas. 

Contagem de coliformes totais e termotolerantes 

Os tubos que apresentaram formação de gás e turvação do meio foram considerados 

positivos. 

A partir do número de tubos positivos para cada uma das cinco séries de ambos os meios 

(CVBLB e Caldo EC) foi determinado o NMP de coliformes totais e termotolerantes respectivamente, 

pela tabela apropriada (SILVA et al., 2007). 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas da carne de avestruz congelada e 

desidratada pelos três métodos de desidratação estão descritos na tabela 1.  

A contagem de coliformes diferencia-se em dois grupos, sendo os coliformes totais e os 

termotolerantes. Os coliformes totais são usados como indicadores de condições higiênicas sanitárias 

incluindo-se limpeza e sanitização, já os coliformes termotolerantes indicam contaminação fecal. 
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De acordo com os resultados obtidos para a carne de avestruz congelada pode-se observar 

que conforme Resolução RDC n. 12 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, encontram-se 

adequados para o consumo conforme indicadores para termotolerantes e inadequados para o 

consumo conforme indicadores de coliformes totais.  

Tabela 1 - Resultados das análises microbiológicas das amostras de carne de avestruz congelada e 

desidratadas, Porto Velho, RO, 2011. 

Microrganismos 

Amostras Coliformes Totais a 35 °C 

(NMP/g)* 

Coliformes Termotolerantes (CTT) 

(NMP/g)* 

A > 1,6 x 105 NMP/g 150 NMP/g 

B 15 NMP/g 15 NMP/g 

C > 1,6 x 105 NMP/g <3,0 NMP/g 

D > 1,6 x 105 NMP/g <3,0 NMP/g 

*NMP/g. (Número Mais Provável por Grama) 

A = Carne congelada 

B = Carne Liofilizada 

C = Carne desidratada no desidratador doméstico 

D = Carne desidratada na estufa 

Deve-se levar em consideração a microbiota natural da ave, e também a manipulação no 

abate, embalagem e processo de congelamento do produto, itens que não foram avaliados. Estes 

últimos podem permitir que haja contaminação por meio de manipulação inadequada, utensílios e 

ambiente não higienizados corretamente.  

Sugere-se o adequado cozimento da carne antes de seu consumo, visando eliminar estas 

bactérias por meio da utilização de altas temperaturas. 

 No que diz respeito a contagem de bactérias nas amostras desidratadas a Resolução nº 12 

(Ministério da Saúde, 2001) não apresenta padrões estabelecidos para as contagens bacterianas 

nesse tipo de produto, porém, o limite microbiológico proposto pelo ICMSF (International 

Commission on Microbiological Specifications for Foods -1978) para alimentos que não possuem 

padrões de contagem de bactérias específicos consideram como produto aceitavam quando ocorrer 
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crescimento de ate 100 colônias para Coliformes fecais/g ou ml e como produtos com condições 

higiênicas insatisfatórias quando ocorrer um crescimento maior que 100 até 500, e como impróprio 

para consumo quando este crescimento for maior que 500 colônias.  

 As análises permitem inferir, portanto, que todas as amostras desidratadas encontram-se 

aceitáveis para consumo humano para o padrão de coliformes termotolerantes.  

 Para os coliformes totais não existe padrão estabelecido para carne de ave desidratada, 

portanto, utilizou-se como ponto de comparação a referencia para carne congelada, sendo que, a 

desidratação realizada no liofilizador foi o único método que deixou a carne dentro dos limites 

aceitáveis para consumo humano, enquanto que, a desidratação do desidratador caseiro e na estufa 

não foram suficientes para eliminar coliformes totais.  

 Como medida de eliminar estas bactérias, garantindo assim qualidade higiênico-sanitária da 

carne desidratada sugere-se que a mesma passe por processo de cocção antes da desidratação, além 

dos cuidados quanto a higienização ambiental, de utensílios e do próprio manipulador no momento 

do manuseio do produto. 

3. CONCLUSÕES 

Apesar de ainda não haver padrões microbiológicos estabelecidos para carne de avestruz 

desidratada, pode-se perceber que a mesma possui níveis de coliformes totais acima do preconizado 

como aceitável, sendo portanto, recomendado que novos estudos sejam desenvolvidos utilizando-se 

outros métodos de preparo da carne para o processo de desidratação, sendo aqui recomendado a 

cocção anterior a desidratação. 

 Para a obtenção das condições higiênico sanitárias da carne desidratada com garantia da 

qualidade da mesma, deve-se levar em consideração todos os processos desde o abate até o 

servimento do produto ao consumidor, sejam desenvolvidos dentro dos mais rigorosos padrões de 

higiene e qualidade sanitária, propostos pela ANVISA. 

 A importância da análise microbiológica da carne de avestruz é uma das formas de assegurar 

ao consumidor final um produto de boa qualidade e condizente com o que a legislação regulamenta, 

além de dar ciência das fontes de contaminação, que vai desde a criação da ave até a 

comercialização final, garantindo que o produto pode ser consumido sem restrições higiênicas.  

 Sugere-se portanto, que sejam realizadas análises microbiológicas de toda a cadeia produtiva 

da ave ate a desidratação, para que sejam identificados onde esta a possível fonte de contaminação. 
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4.3 ANÁLISE DO VALOR NUTRICIONAL DA CARNE DE AVESTRUZ DESIDRATADA E 

CONGELADA 

Luana Cardozo9 
Ivonilce Venturi10 

Inez Helena Vieira dos Santos Silva11 

Luiz Marcelo Aranha Camargo 12 

1. INTRODUÇÃO 

A mudança no padrão alimentar brasileiro tem cada vez mais influenciado o aumento das 

doenças relacionadas a alimentação, como doenças cardíacas, obesidade, aumento nos níveis 

lipídicos entre outros problemas crônicos não transmissíveis, por outro lado esta aumentando 

também o número de pessoas preocupadas com sua saúde e bem estar, aumentando assim, a 

procura por uma alimentação mais saudável. Essa procura baseia-se em uma alimentação com baixo 

teor de gordura saturada, sódio, sendo considerados como alimentos mais saudáveis (SALVINO et al., 

2009). 

A carne de avestruz é considerada como uma carne rica em ácidos graxos poliinsaturados e 

baixo índice de gordura saturada e sódio (HAUTRIVE et al, 2008). 
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Possui baixos índices de gordura saturada, é ricas em proteínas e minerais, além de seu alto 

teor de ferro e tem sido muito recomendada por profissionais da área de saúde por proporcionar 

uma alternativa de dieta balanceada (BALOG et al, 2008).   

A carne também possui elevada concentração de ácidos graxos insaturados como ômega 3, 

ômega 6 e ômega 9 os quais constituem-se como nutrientes excelentes para uma dieta saudável 

(AICHINGER, 2007). 

 Portanto, o presente trabalho teve como objetivo analisar o valor nutricional da carne de 

avestruz congelada e desidratada por três diferentes métodos de desidratação. 

Este projeto faz parte de do Projeto de pesquisa intitulado “ANALISE DO VALOR 

NUTRICIONAL, MICROBIOLOGICO E SENSORIAL DA CARNE DE AVESTRUZ DESIDRATADA” foi 

aprovado pelo PIBIC No 148207/2010-3, para o período 01/09/2010 a 31/07/2011. 

2. MATERIAL E MÉTODO 

 Para a análise do valor nutricional da carne de avestruz congelada e desidratada 

primeiramente se deu o processo de desidratação para então se proceder a análise do valor 

nutricional. 

Aquisição da amostra:  

A carne de avestruz foi adquirida em um fornecedor da região Norte, localizado no município 

de Mirante da Serra, Rondônia, não tendo sido encontrada a carne de avestruz em supermercados 

da região, sendo então, adquirido do fornecedor mais próximo.  

Foram adquiridos 3 kilogramas da carne, sendo estas, em bandejas envoltas em plástico 

filme, com peso de 1 kilograma cada bandeja. A carne foi transportada até o laboratório de técnica 

dietética da Faculdade São Lucas em caixas de isopor contendo gelo, mantendo assim, a temperatura 

da carne.  

No laboratório de técnica dietética as amostras foram mantidas em congelador, até o 

momento das análises. 

 Para cada teste de desidratação foi utilizado em média porções de 800 kilogramas de carne 

de avestruz.  

 Para a pesagem da carne utilizou-se balança Digimed Kn 2000. 
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 Todos os equipamentos e utensílios utilizados para o processo de corte e desidratação da 

carne foram devidamente higienizados com hipoclorito de sódio a 100 ppm, durante 15 minutos. 

 A carne de avestruz foi desidratada em três diferentes equipamentos, sendo eles o 

desidratador doméstico, estufa e o liofilizador.  

 Todos os processos de desidratação estão descritos em outro artigo intitulado “AVALIACAO 

DO TEOR DE UMIDADE DA CARNE DE AVESTRUZ POR TRES DIFERENTES METODOS DE 

DESIDRATACAO” pertencente ao mesmo projeto. 

 Após os processos de desidratação a carne tanto a congelada quanto as desidratadas foram 

enviadas ao Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos-

CCQA, localizado no município de Campinas, SP, seguindo o protocolo para envio de amostra, 

solicitado pelo ITAL. 

 O ITAL utilizou as seguintes metodologias para a análise dos componentes nutricionais:  

MÉTODO(S) 

Composição em ácidos graxos 

MA-CQ. 091 baseado em: 

FIRESTONE, D. (Ed.). Official methods and recommended practices of the American Oil Chemists 

Society. 6th ed. 2009. Urbana: AOCS, 2009. Met. Ce 1f - 96, Ce 1-62. 

HORWITZ, W. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 18th Ed. 

2005. 

Current Through Revision 3, 2010 Gaithersburg, Maryland, AOAC, 2010. Chapter 41 Met. 996.06, p. 

20. 

HARTMAN, L.; LAGO, R.C.A. Rapid preparation of fatty acid methyl esters from lipids. Lab. Practice, v. 

22, n. 8, p. 475-476, 1973. 

Food Standards Agency. Mc Cance and Widdowson's The Composition of Foods, Sixth Summary 

Edition. Cambridge:2002, Royal Society of Chemistry. 537 p. 

Calorias 

KALIL, A.. Manual Básico de Nutrição. São Paulo: Instituto de Saúde, 1975. 
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PASSMORE, R.; NICOL, B.M.; RAO, M.N. Manual Sobre Necessidades Nutricionales Del Hombre. 

Ginebre: O.M.S., 1975. (Série de Monografia, 61). 

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Composition of Foods. Agriculture Handbook N°8, 

WASHINGTON; USDA, 1963. 

Lipídios totais 

MA-CQ.022 baseado em: 

ZENEBON, Odair; PASCUET, Neus Sadocco (Coord.). Métodos físico-químicos para análise de 

alimentos. 4 ed. 

Brasília: Ministério da Saúde/ANVISA; São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2005. cap. 4, met. 034B, p. 

119. 

Cinzas 

MA-CQ.015 baseado em: 

HORWITZ, W. (Ed.). Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 

18th ed.  

Gaithersburg, Maryland: AOAC, 2005. Current Through Revision 1, 2006. cap. 39, met. 920.153, p. 4. 

Proteína 

MA-CQ.023 baseado em: 

HORWITZ, W. (Ed.). Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 

18th ed. 

Gaithersburg, Maryland: AOAC, 2005. Current Through Revision 1, 2006. cap. 39, met. 928.08, p. 05. 

Umidade e Voláteis 

MA-CQ.024 baseado em: 

HORWITZ, W. (Ed.). Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 

18th ed. 

Gaithersburg, Maryland: AOAC, 2005. Current Through Revision 1, 2006. cap. 39, met. 950.46A, p. 1. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSOES 

 Os resultados da análise da composição nutricional da carne de avestruz congelada e 

desidratada nos três diferentes métodos estão descritas na tabela 1. 

Tabela 1. Composição química da carne de avestruz congelada e desidratada. 

 A B C D 

Determinação  Resultados em 100 gramas 

Umidade e Voláteis (g/100g) 75,3 4,8 5,2 7,3 

Cinzas (g/100g) 1,1 4,3 4,2 4,1 

Lipídios totais (g/100g) 2,5 6,1 9,3 11,2 

Proteína (Nx6,25) (g/100g) 21,3 83,4 81,0 76,3 

Carboidratos totais (g/100g) 0,0 1,4 0,3 1,1 

Calorias (kcal/100g) 107 394 409 410 

Composição em ácidos graxos 

C14:0 mirístico 0,03 0,04 0,06 0,08 

C15:0 pentadecanóico 0,01 0,01 0,03 0,03 

C16:0 palmítico 0,7 1,43 2,08 2,64 

C16:1 ômega 7 palmitoléico 0,22 0,54 0,85 1,12 

C17:0 margárico <0,01 0,01 0,02 0,02 

C18:0 esteárico 0,21 0,43 0,58 0,64 

C18:1 ômega 9 - oleico 0,95 2,38 3,34 4,14 

C18:2 ômega 6 linoléico 0,13 0,54 1,00 1,13 

C18:3 ômega 3 alfa linolênico - 0,02 0,04 0,04 

A - Carne congelada 

B - Carne liofilizada 

C - Carne desidratada na estufa 

D - Carne desidratada no desidratador caseiro 
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 Segundo recomendação das Dietary Reference Intakes (DRIS) a quantidade de energia a ser 

ingerida diariamente para um indivíduo adulto é de 2000 kcal, devendo esta ser proveniente de 

carboidratos, proteínas e lipídios. 

 A análise dos resultados permite sugerir que em relação ao total de calorias não houve 

diferença expressiva nos três diferentes métodos de desidratação, ficando os valores muito 

próximos, com variação de 16 calorias do desidratador caseiro para o liofilizador. 

 A ingestão de 100 gramas da carne desidratada corresponderia a 20% das necessidades 

energéticas diárias de um indivíduo, portanto, pode-se recomendar a carne de avestruz desidratada 

para pacientes com dificuldades de ingerir alimentos em forma inteira ou fracionada, bem como, 

para pacientes que possuam necessidades energéticas aumentadas, como é o caso de pacientes 

queimados e com câncer.  

 As necessidades de carboidratos não devem ser consideradas no consumo de carne 

desidratada sendo o % disponível muito baixo em relação a necessidade diária a qual deve ser entre 

45 e 65% do valor calórico total, sendo que em 100 gramas da carne desidratada possui em média 

0,28% das necessidades diárias (carne liofilizada) e 0,06% para a carne desidratada na estufa. 

 As DRIs recomendam um consumo de 0,8 gramas por kilo de peso corporal de proteínas para 

indivíduos saudáveis, ficando em media 35% do total calórico para o consumo de proteínas.  

 O processo de desidratação utilizando-se o desidratador caseiro foi o que teve um menor 

percentual de proteínas (76,3%), sendo o liofilizador o maior teor de proteínas (83,5%), considerando 

estes valores e utilizando-se a recomendação das DRIS para consumo de proteínas, pode-se sugerir 

que o consumo de 100 gramas da carne desidratada representa 16,68%, 16,2% e 15,26% do total 

calórico diário, para a desidratação no liofilizador, estufa e desidratador caseiro respectivamente, 

valores este que ficam próximos a metade das necessidades das calorias provenientes de 

proteínas/dia, ou seja, há uma variação muito pequena no valor de proteínas. 

Em relação aos lipídios pode-se verificar que o processo de desidratação que mais mantém o teor de 

lipídios em 100 gramas do produto é a desidratação no desidratador caseiro, o qual corresponde a 

5,04% das necessidades calóricas diárias de um indivíduo, já a desidratação no liofilizador 

corresponde a 2,4% das necessidades calóricas diárias totais, e para a desidratação na estufa este 

valor corresponde a 4.18%.  

 Os lipídios constituem-se a maior fonte de energia para o corpo, bem como é necessária para 

absorção de vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K, seu consumo deve ser monitorado, pois, o 
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excesso de gorduras saturadas é fator de risco para doenças crônicas, sendo que as insaturadas são 

consideradas fatores preventivos destas. A recomendação fica em torno de 20 a 35% do valor total 

calórico da dieta. 

 Com isso pode-se inferir que o consumo de carne desidratada pode constituir-se uma fonte 

de lipídios para o organismo. 

 Como fontes de lipídios devem ser avaliados também o percentual de Omega 3, 6 e 9, sendo 

estas benéficas para a saúde da população. 

 O ômega 9 é um ácido graxo monoinsaturado, no entanto, não tem ainda uma 

recomendação para a ingestão deste acido graxo. Pode-se observar que a carne desidratada no 

desidratador caseiro foi que apresentou maior quantidade em 100 gramas de ômega 9, quando 

comparados a carne congelada e as demais desidratações. 

 O ômega 6 é um ácido graxo poliinsaturado, considerado essencial para o organismo, sua 

carência é caracterizada por pele áspera, dermatite, entre outros. As DRIS fazem uma recomendação 

de ingestão para população adulta saudável de 17 gramas/dia para homens e 12 gramas/dia para 

mulheres.  

 O ômega 6 apresentou variação entre a liofilização e os demais métodos, sendo a estufa e o 

desidratador que apresentaram maior quantidade de Omega 6 em 100 gramas do produto, no 

entanto, a quantidade encontrada na carne de avestruz desidratada não pode ser considerada como 

alimento fonte, devendo ser recomendada a ingestão de outros alimentos que contenham ômega 6. 

 O ômega 3 é também um acido graxo poliinsaturado com papel importante na saúde 

humana, principalmente no tecido nervoso e retina, a carência de ômega 3 pode causar danos a 

saúde. Alguns estudos tem sugerido o consumo de ômega 3 no tratamento de psicoses e depressão 

(Lespérance et al., 2010), estudo desenvolvido por Wall et al. (2010) demonstrou o potencial anti 

inflamatório do ômega 3. 

 A recomendação das DRIs é de 1,6 e 1,1 gramas/dia para homens e mulheres 

respectivamente, logo a carne de avestruz desidratada possui 3,63% para mulheres e 2,5% para 

homens, utilizando-se a desidratação na estufa e no desidratador doméstico, já no liofilizador esse 

valor fica um pouco menor, conforme apresentado na tabela 1. Pode-se sugerir o consumo de carne 

de avestruz desidratada como um complemento as necessidades de ômega 3, 6 e 9 em indivíduos 

saudáveis. 
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4. CONCLUSAO  

 O processo de desidratação da carne de avestruz possibilita que a mesma seja consumida de 

diferentes formas, sendo que, consegue agregar valor nutricional a mesma, aumenta seu teor de 

Omega 3, 6 e 9 quando comparados a carne congelada, além de ser rica em proteínas.  

 A carne de avestruz desidratada foi um método piloto, no entanto, apresentou bons 

resultados quanto ao valor nutricional, quando comparados a carne congelada, podendo ser 

recomendada para diferentes finalidades, desde atletas que possuem uma necessidade protéica 

aumentada, até pacientes queimados, desnutridos graves, câncer entre outras doenças que 

necessitam de aporte protéico maior.  

 Há necessidade de maiores estudos para verificar a forma de ingestão dessa carne, podendo-

se sugerir como gelatinas ou sopas, facilitando seu consumo por diferentes pacientes. 

 Não verificou-se diferença significante entre os três métodos de desidratação quanto a 

mudança no teor de nutrientes, podendo ser recomendada qualquer um dos métodos para 

comercialização. O que deve, no entanto, ser avaliado é o custo dos processos, valores estes que não 

foram avaliados neste trabalho.  
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4.4 ANÁLISE SENSORIAL DE UMA GELATINA ELABORADA COM CARNE DESIDRATADA DE 

AVESTRUZ 

Luana Cardozo13 
Ivonilce Venturi14 

Inez Helena Vieira dos Santos Silva15 
Luiz Marcelo Aranha Camargo 16 

1. INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida da população brasileira faz com que ocorra também um 

aumento das doenças crônicas não transmissíveis, inclusive as cardiovasculares, isto, em função de 

uma mudança no estilo de vida da população, bem como, mudança no perfil da alimentação e 

atividade física (CARVALHO-FILHO, et al., 2011).  

 A substituição das atividades antes realizadas de maneira manual, por atividades hoje muito 

mecanizada, as quais dispendem pouca energia do indivíduo, e a substituição dos alimentos tanto em 

quantidade como em qualidade, faz como que ocorra um balanço energético positivo ao organismo 

humano, levando assim, a quadros de obesidade na população, junto com isso os problemas de 

saúde associados (SOUZA et al., 2010). 

 Essas mudanças estão fazendo com que a população procure alternativas de alimentos que 

possuam boa qualidade nutricional, tendo reduzido valor calórico e de gorduras saturadas, e rica em 

gorduras insaturadas, assim, a carne de avestruz tem sido estudada em função de seus benefícios 

para a saúde (CARVALHO-FILHO, et al., 2011).  

 Os consumidores cada vez mais procuram alimentos que sejam de fácil acesso e com boa 

qualidade nutricional, principalmente os que contenham baixos teores de gordura, além de ser 

comum ao prato do brasileiro. A carne é um dos alimentos com alto teor de proteína, fonte de ferro 

e zinco contribuindo dessa forma para uma boa saúde, desde que consumidos em quantidade 

adequada, no entanto, apesar dos benefícios da carne ela é rica em gordura saturada fator este, que 

favorece o aparecimento das doenças cardíacas, daí a carne de avestruz pode ser utilizada como um 

substituto saudável a carne bovina, principalmente pelo elevado teor de ácidos graxos 

poliinsaturados (SALVINO et al., 2011).  
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 Com a proposta de oferecer aos consumidores um alimento rico em proteína e baixo em 

gordura saturada foi desenvolvida uma gelatina a base de carne desidratada de avestruz e oferecida 

aos praticantes de atividade física de uma academia. 

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo realizar análise sensorial de uma gelatina 

elaborada a base da carne de avestruz desidratada a praticantes de atividade física. 

Este projeto faz parte de do Projeto de pesquisa intitulado “ANALISE DO VALOR 

NUTRICIONAL, MICROBIOLOGICO E SENSORIAL DA CARNE DE AVESTRUZ DESIDRATADA” foi 

aprovado pelo PIBIC No 148207/2010-3, para o período 01/09/2010 a 31/07/2011. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

Amostragem 

A carne de avestruz usada para o desenvolvimento da gelatina foi desidratada pelo método 

de desidratação no desidratador caseiro. 

Aquisição da amostra:  

A carne de avestruz foi adquirida em um fornecedor da região Norte, localizado no município 

de Mirante da Serra, Rondônia, não tendo sido encontrada a carne de avestruz em supermercados 

da região, sendo então, adquirido do fornecedor mais próximo.  

Foram adquiridos 3 kilogramas da carne, sendo estas, em bandejas envoltas em plástico 

filme, com peso de 1 kilograma cada bandeja. A carne foi transportada até o laboratório de técnica 

dietética da Faculdade São Lucas em caixas de isopor contendo gelo, mantendo assim, a temperatura 

da carne.  

No laboratório de técnica dietética as amostras foram mantidas em congelador, até o 

momento do preparo da carne para desidratação. 

 Todos os equipamentos e utensílios utilizados para o processo de corte e desidratação da 

carne foram devidamente higienizados com hipoclorito de sódio a 100 ppm, durante 15 minutos. 

  Após o processo de desidratação a carne foi devidamente pesada em balança do tipo 

Digimed Kn 2000 e colocada em sacos plásticos estéreis para posterior utilização no preparo da 

gelatina. 
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 O processo de desidratação esta descrito em outro artigo intitulado “AVALIAÇÃO DO TEOR 

DE UMIDADE DA CARNE DE AVESTRUZ POR TRÊS DIFERENTES MÉTODOS DE DESIDRATAÇÃO” 

pertencente ao mesmo projeto. 

Elaboração e Ficha técnica da gelatina 

 Para o preparo da gelatina foram realizados testes no laboratório de técnica dietética da 

Faculdade São Lucas, para então, disponibilizar o produto ao pesquisado. 

 Utilizou-se água, canela em rama, cravos, pó para gelatina de limão, limão e carne de 

avestruz desidratada.  

O preparo procedeu-se como o preparo de uma gelatina em pó normal com o acréscimo dos demais 

ingredientes ainda com a água quente. Após a adição da água fria o produto foi levado a geladeira 

ate o completo resfriamento e então servido aos pesquisados. 

  Para a elaboração da ficha técnica da gelatina, foi utilizado a tabela de composição química 

dos alimentos bem como o laudo da composição química da carne de avestruz desidratada no 

desidratador caseiro. 

Análise sensorial 

 Após elaboração da gelatina, foram porcionadas individualmente em copinhos plásticos, 

contendo aproximadamente 50 gramas cada porção. 

 O teste foi conduzido com 21 indivíduos, sendo 6 do sexo feminino e 15 masculino, sendo 

estes provadores não treinados, escolhidos aleatoriamente por serem potenciais consumidos da 

gelatina, compostos por praticantes de atividade física de uma academia de Porto Velho – RO, 

escolhida por conveniência. 

Para o teste de aceitação foi utilizada, uma escala hedônica estruturada mista de 7 pontos, 

ancorada em seus extremos em “gostei muitíssimo” e “desgostei muitíssimo”, onde os acadêmicos 

avaliaram  o quanto gostaram ou desgostaram da amostra oferecida. E sobre o que mais gostou na 

preparação tendo às alternativas, o sabor, a textura, a cor, o diferencial, o aroma. 

Na academia foi montada uma estrutura em uma das salas, onde havia uma mesa com 

cadeira, a ficha de avaliação e o copinho contendo a gelatina sem identificação do produto, onde o 

praticante de atividade física era convidado a entrar na sala e degustar a gelatina e preencher a ficha 

do teste sensorial. Após o teste foi servido um copo com água para o enxágüe bucal. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o preparo da gelatina foi desenvolvida a ficha técnica da preparação a qual apresentou 

os seguintes valores:  

Valor energético total (VET): 506 kcal   

VET da Porção (50 gramas): 16,86kcal   

Carboidrato Total: 97,56g 

Carboidrato da Porção: 4.50 g   

Proteína Total: 25.4 g                        

Proteína da Porção: 1.10 g 

Lipídio Total: 1.6g             

Lipídio da Porção: 0,06g 

Pode-se verificar que a porção de gelatina apresentou-se com baixo teor calórico, podendo 

ser indicada para indivíduos que necessitam reduzir peso, ou precisam de um aporte de proteínas e 

baixo conteúdo lipídico, sendo portanto, indicado para indivíduos que praticam atividade física. 

Os resultados do teste sensorial obtidos junto aos praticantes de atividade fisica foram 

expressos em porcentagem, conforme demonstrados na tabela 1. 

Tabela 1.  Percepção dos praticantes de atividade física sobre a gelatina com carne em pó de 

avestruz, Porto Velho, RO, 2010. 

Percepção  Número de pessoas % 

Gostei muito 9 42,85% 

Gostei  2 9,52% 

Não gostei 5 23,8% 

Não gostei nem desgostei 5 23,8% 

 

 Estes resultados possibilitam dizer que 52,37% (n=11) consideraram a gelatina como gostei 

muito e gostei, valor este baixo considerando-se que um produto deve ter uma aceitação de pelo 

menos 75% para que seja introduzido no mercado alimentício. No entanto, deve-se levar em 



 

211 

 

 

consideração o pequeno tamanho da amostra, sugerindo-se que mais estudos sejam desenvolvidos 

para avaliar a percepção dos consumidores em relação a gelatina.  

 A tabela 2 apresenta o que mais os praticantes de atividade física gostaram na gelatina, 

sendo este o sabor o mais preferido entre os itens avaliados. 

 

Tabela 2. Percepção dos praticantes de atividade física sobre o que mais gostou na gelatina  com 

carne em pó de avestruz, Porto Velho, RO, 2010. 

O que você mais gostou na 

preparação? 

Número de pessoas % 

O sabor 14 66,67% 

A textura 0 0% 

A cor 1 4,76% 

O diferencial 1 4,76% 

O aroma 3 14,29% 

Outros (cor e sabor) 2 9,52% 

 

 Esta informação possibilita desenvolver mudanças no produto desenvolvido sendo que itens 

como textura, cor e aroma necessitam de modificações.  

 

4. CONSIDERACOES FINAIS 

 

 Por se tratar de um projeto piloto utilizando-se da carne de avestruz desidratada na 

preparação de gelatina, vê-se a necessidade de maiores estudos tanto para o desenvolvimento de 

um produto a base de gelatina que seja bem aceito no mercado consumidor, bem como, no 

desenvolvimento de novos produtos a base de carne de avestruz desidratada. 
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5. DESPESAS  

 Os gastos gerados pelo projeto seguem conforme apresentados no quadro 2.  

 Quadro 2 – Descrição das despesas da pesquisa. 

Material Quantidade Valor 

unitário 

Valor estimado em 

R$ 

Carne de avestruz (file) 8 kg 20,00 160,00 

Analise química carne de avestruz - - 1800,00 

Impressão - - 81,00 

Xerox - - 58,50 

Caderno 2 11,00 22,00 

Canetas 4 1,25 5,00 



 

213 

 

 

Caixa de isopor 4 8,75 35,00 

Potes de vidro de armazenar 12 4,00 48,00 

Potes de plástico de armazenar 2 3,00 6,00 

Lanches - - 278,00 

Taxi - - 120,00 

Sacos plásticos esterilizados - - 64,50 

Jaleco 1 60,00 60,00 

Toucas - - 40,00 

Luvas - - 44,00 

Combustível  - - 150,00 

Pincel 1 3,00 3,00 

Calculadora 2 30,00 60,00 

Galões de água 7 5,00 35,00 

Apostila origem do avestruz 1 40,00 40,00 

Papel toalha - 5,00 30,00 

Papel higiênico 2 2,25 10,00 

Marcara - - 80,00 

Meios de cultura - - 700,00 

Papel sufite  - - 30,00 

Total  - - 3960,00 
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1 - REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Lombalgia Crônica  

 

A dor na região lombar ou lombalgia vem assumindo, na sociedade brasileira 

contemporânea, proporções de uma verdadeira epidemia com os conseqüentes custos sociais e 

econômicos. A lombalgia, embora de difícil diagnóstico etiológico, está na maioria dos casos, 

relacionada a disfunções ou lesões na unidade motora funcional da coluna lombar (corpo vertebral e 

disco intervertebral, faces articulares, ligamentos, músculos paraespinais e raízes nervosas)1. 

Sucintamente, podemos definir a lombalgia como sendo um sintoma referido na altura da 

cintura pélvica, podendo ocasionar proporções grandiosas. O seu diagnóstico pode ser considerado 

simples, pois geralmente o quadro clínico da lombalgia é constituído por dor, incapacidade de se 

movimentar e trabalhar2. 

O termo lombalgia refere-se à dor na coluna lombar. Essa é uma disfunção que acomete 

ambos os sexos, podendo variar de uma dor súbita à dor intensa e prolongada, geralmente de curta 

duração, porém com padrão de recorrência em 30% a 60% dos casos quando relacionados ao 

trabalho3. 

Lombalgia é definida como dor na região póstero-inferior do tronco compreendido entre o 

último arco costal e a prega glútea. Apresenta-se entre uma das principais causas de afastamento de 

trabalho no Brasil, sendo a segunda razão mais freqüente de procura por consultas médicas, 

ocupando mais de 50% do gasto total de problemas relacionados ao trabalho. Constatando, 

portanto, alta prevalência e significante impacto sócio-econômico negativo, gerando incapacidade 

física temporária ou não. A dor lombar é a queixa mais comum em ambulatórios e clínicas de 

fisioterapia atualmente4. 

A importância da dor lombar pode ser medida através da prevalência na população geral de 

adultos e em comunidades de trabalhadores, podendo manifestar-se desde a infância5, 6. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial já tiveram ou terá, 

pelo menos, duas crises de lombalgia durante a vida7, 8. Em países industrializados, a lombalgia é a 
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principal causa de incapacidade laboral dos indivíduos com menos de 45 anos e sua prevalência é 

estimada em 70% 9,10. Sua incidência equipara-se em homens e mulheres, onde estas se queixam 

mais de dor após 60 anos 8.  

A dor lombar é uma das alterações músculos-esqueléticos mais comuns nas sociedades 

industrializadas, é uma doença que acomete entre 70% a 80,5% da população, sendo o maior índice 

de pacientes pertencentes ao sexo feminino entre 22 a 45 anos de idade 11,12,13,14. 

A cronicidade da dor lombar pode ser um fator agravante, sendo que acomete a população 

em geral, em cerca de 2,4% e 1,7%, respectivamente, para homens e mulheres. Este sintoma aparece 

freqüentemente nos homens acima de 40 anos e com maior prevalência nas mulheres entre 50 e 60 

anos 15. 

A dor lombar de origem específica é encontrada em apenas 2% da população, e o restante 

(98%) revela um mecanismo fisiopatológico de dor desconhecido. Estima-se que apenas 10% da 

população com essa dor, sem causa específica, desenvolva dor crônica 16. 

 A ocorrência da lombalgia precede às alterações da postura corporal. Essa associação pode 

ser explicada pelo fato de que muitas posturas corporais adotadas no dia-a-dia são inadequadas para 

as estruturas anatômicas, pois aumentam o estresse total sobre os elementos do corpo, 

especialmente sobre a coluna vertebral, podendo gerar desconfortos, dores ou incapacidades 

funcionais 17. 

Na escala das alterações dolorosas que afetam a o ser humano, a síndrome dolorosa lombar 

estabelece numerosa causa de incapacidade e morbidade, perdendo apenas para a cefaléia 18. 

No Brasil, a repercussão econômica destes dados fez com que as lombalgias se tornassem a 

1ª causa de pagamento de auxílio doença e a 3ª causa de aposentadoria por invalidez19. 

A classificação das lombalgias é definida com critérios de combinações baseados nas 

sintomatologias do paciente e nos exames complementares. Dessa maneira, podem ser 

categorizadas com certo grau de especificidade no prognóstico 20. Assim, apresentando-se de três 

formas: dor na coluna lombar, dor no quadril e dor combinada 21. 

A dor lombar crônica pode ser causada por doenças inflamatórias, degenerativas, 

neoplásicas, defeitos congênitos, debilidade muscular, predisposição reumática, sinais de 

degeneração da coluna ou dos discos intervertebrais entre outras. Entretanto, freqüentemente a dor 

lombar crônica não decorre de doenças específicas, mas sim de um conjunto de causas, como por 

exemplo, fatores sócio-demográficos, exposições ocorridas nas atividades cotidianas e outros como 
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índice de massa corpórea (IMC) elevado, fatores genéticos, antropológicos, hábitos posturais, 

alterações climáticas, modificações de pressão atmosférica e temperatura 7,15,22-24. 

Freqüentemente, as lombalgias estão associadas a depressão e a ansiedade, o que levam ao 

prolongamento do quadro doloroso, a diminuição da qualidade de vida e da capacidade funcional do 

indivíduo 25. 

São fatores de risco para a dor lombar as posturas viciosas, obesidade, gravidez, 

encurtamento de um membro inferior, seqüelas de acometimento neural, sobrecarga contínua, 

intensa ou repetitiva em uma musculatura que se apresenta fraca ou instabilidade segmentar 26. 

Mooney (1973) divide as lombalgias em três grupos, baseado na duração dos sintomas: 

aguda (sete dias ou menos); subaguda (uma semana a três meses) e crônica (três meses ou mais). 28 

classifica as lombalgias de acordo com três critérios: aparelho ou sistema anatomofuncional 

envolvido e etiologia; duração e intensidade dos sintomas e presença de sinais clínicos e radiológicos. 

Também ressalta que as lombalgias relacionadas ao aparelho musculoesquelético, de origem 

mecânica, são as mais freqüentes, embora muitas vezes não se consiga determinar com exatidão a 

estrutura relacionada á dor. 

 Mckenzie e Donelson (1996)29 referem que as principais estruturas envolvidas nas lombalgias 

agudas, de caráter mecânico, são: disco intervertebral e articulação interapofisária. Eles sugerem 

uma padronização da avaliação e diagnóstico das lombalgias mecânicas não-específicas, quando 

ainda na fase aguda, para que o tratamento possa ser mais efetivo. Classificam as lombalgias em:  

 Síndrome postural: advinda dos segmentos móveis da coluna ou partes moles adjacentes; 

está relacionada à manutenção de uma postura que leva ao estiramento excessivo dos 

tecidos normais, por tempo prolongado; não há anormalidade dos tecidos, perda de 

movimento ou dor irradiada. 

 Síndrome da disfunção lombar: tem início agudo e evolui de maneira insidiosa, piorando 

progressivamente; é causada por estiramento excessivo de tecidos previamente 

encurtados; ocorre diminuição da amplitude articular e dor; a limitação de movimento é 

conseqüência de encurtamentos estruturais ou adquiridos (fibroses). 

 Síndrome do desarranjo lombar: acomete indivíduos entre 20 e 55 anos de idade que 

assumem uma posição uma posição sentada ruim, por tempo prolongado: a dor se 

desenvolve rapidamente (horas), é de forte intensidade e pode melhorar ou piorar com o 

movimento; a dor é por causa das alterações na forma dos discos intervertebrais, que 
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levam à perda dos movimentos e posturas antálgicas associadas (cifose, escoliose, 

retificação o segmento acometido). 

Hayashi (1997) 30  classificam a dor lombar, de acordo com a inervação, em: 

 Discogênica: originária do disco intervertebral. 

 Facetária: que aparece nas alterações das articulações interfacetárias. 

 Radicular: multifatorial por compressão radicular. 

 Miofascial: com padrões definidos, tem origem muscular e nos tecidos moles. 

 Referida: de origem nervosa (lesão ou irritação de segmentos dos nervos), porém sem 

relação com o dermátomo acometido, com distribuição mais bizarra que a dor radicular. 

Algum autores fizeram uma classificação das lombalgias, buscando contemplar todos os 

aspectos envolvidos desde a origem da dor, na fase aguda do processo, até o estabelecimento da 

síndrome incapacitante, procurando padronizar a avaliação, bem como procedimentos diagnósticos 

e terapêuticos. A seguir são descritas as três fases da lombalgia: 

 Fase 1: caracterizada pela presença da dor aguda, que deve ser controlada com medicação 

sintomática (0 a 12 semanas). Nessa fase se enquadram de 80 a 100% dos pacientes. Os 

procedimentos comuns da avaliação clínica e diagnóstica são suficientes para o tratamento 

desses pacientes. 

 Fase 2: chamada pelos autores, fase de reativação, caracteriza-se pela incapacidade 

progressiva, na qual aparecem algumas dificuldades para o paciente retornar sua vida social 

e profissionais normais. Nessa fase já existem sinais de descondicionamentos físico e 

muscular e de distúrbios psicossociais. Esses pacientes devem ser reconhecidos 

precocemente, com abordagem terapêutica multidisciplinar, buscando prevenir a 

cronicidade do processo e a incapacidade total. Vinte a 30% dos pacientes chegam a essa 

fase, que ocorre dois a seis meses após o episódio agudo. Segundo os autores, a partir dessa 

fase há a necessidade de introdução de testes para a avaliação funcional da amplitude de 

movimento do tronco, das condições da musculatura e de execução das atividades físicas e 

laborativas. 

 Fase 3: a principal característica dessa fase é a incapacidade, causada principalmente, pelo 

grande descondicionamento da musculatura do tronco e por graves alterações de ordens 

psicológicas e social. Ocorre de quatro  a seis meses após o episódio de dor aguda. Esse 

pacientes correspondem de 5 a 8% dos casos de lombalgia. O tratamento desses pacientes 
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deve ser feito em centros especializados de reabilitação com programas interligados de 

restabelecimento dos condicionamentos físico, psicológico e social 31,32.   

 Segundo Lethem et al. (1983), Slade et al. (1983), Slade, Troup e Lethem (1983) propuseram 

um sistema preditivo da cronicidade da lombalgia, que denominaram “Modelo Dependente do Medo 

da Dor”, baseado na percepção diferenciada individual da sensação dolorosa. Os indivíduos com dor 

lombar crônica serão aqueles que, após uma experiência dolorosa aguda, desenvolveram um medo 

muito grande de voltar a sentir dor e que por esse motivo restringem toda e qualquer atividade que 

possa causar dor. Perdem a capacidade de avaliar, com objetividade, a intensidade da sua dor, 

tornando-se progressivamente mais limitados. A falta de atividade física provoca perda de 

mobilidade, força muscular e flexibilidade, além do ganho de peso, criando um circuito um círculo 

vicioso dor-incapacidade. Os fatores que podem causar essa atitude são, segundo os autores, 

eventos estressantes prévios, preocupação excessiva com o corpo e sintomas físicos, dor intensa 

previa, medo da execução do trabalho e resposta passiva à dor. 

Conforme a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida “é a percepção individual de 

um completo bem estar físico, mental e social” 36. 

Com base nesta definição, investiu-se um grande número de estudos, buscando criar 

instrumentos a fim de mensurá-la e abranger os seus mais diversos aspectos. Destas pesquisas surge 

o “Short Form Health Survey” (SF-36), questionário genérico auto-aplicável de qualidade de vida, que 

permite avaliar oito fatores: capacidade funcional, estado geral de saúde, aspectos físicos, dor, 

vitalidade, saúde mental e limitações dos aspectos sociais e emocionais. Este questionário foi 

validado para o Brasil, no ano de 1990 37, sendo introduzido como um forte aliado na observação da 

forma pela qual determinadas patologias poderiam afetar o homem. Através do SF-36, é possível 

abordar muitas doenças e suas interferências sob a qualidade de vida, também contribuindo na 

busca de intervenções mais adequadas 38. 

 

1.2 Dor, Cortisol e Atividade Simpática  

A participação dos glicocorticóides na reação de estresse foi evidenciada por Selye (1936) 39 

que focalizou o eixo hipófise-adrenocortical como o efetor desta resposta.  

Estímulos dolorosos causados por qualquer tipo de alteração física ou lesão tecidual são 

inicialmente transmitidos em sentido ascendente por meio do tronco cerebral até a área pré-fornical, 

desta para o núcleo paraventricular, ambos do hipotálamo e, finalmente, para a eminência mediana. 

Nesta, o hormônio liberador de corticotrofina (CRH) é secretado para o sistema porta-hipofisário. A 
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hipófise é estimulada a secretar hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e, este estimula o córtex 

adrenal a secretar cortisol, que em situações de estresse físico e mental pode chegar a aumentar até 

20 vezes 40. 

Em humanos, pelo menos 95% da atividade glicocorticóide das secreções adreno-corticais é 

atribuída ao hormônio cortisol, também conhecido como hidrocortisona. Desde então, reconhece-se 

como fundamental a atuação destes hormônios na reação de estresse 41,42. 

A secreção de cortisol pelo córtex da adrenal constitui o passo final de uma cascata que se 

inicia com a percepção do estressor pelo córtex cerebral, ativação do sistema límbico e do 

hipotálamo, que libera o CRH. Este estimula a adenohipófise a secretar ACTH, o qual, por sua vez, 

estimula a liberação de glicocorticóides pelo córtex da adrenal. Estes desencadeiam uma série de 

efeitos metabólicos que visam aliviar a natureza nociva do estado de estresse (gliconeogênese, 

mobilização de proteínas e de gorduras, inibição do crescimento, das respostas imunológica, 

inflamatória e da reprodução). Estas alterações são fundamentais para o sucesso do processo 

adaptativo, uma vez que aumenta prontamente a disponibilidade de energia, o metabolismo de 

suporte e adiam o anabolismo, energeticamente dispendioso, até em períodos menos estressantes. 

Além disso, ocorre também uma retroalimentação direta do cortisol sobre o hipotálamo e a glândula 

hipófise anterior, diminuindo a secreção de CRH, de ACTH e a concentração plasmática de cortisol. 

Entretanto, os estímulos de estresse são predominantes; eles sempre podem romper esse controle 

do cortisol por retroalimentação inibitória direta 40. 

A inter-relação entre hipotálamo, sistema nervoso simpático, adenohipófise, córtex e medula 

da adrenal foi enfatizada por  Axelrod e Reisine43, que classificaram como “hormônios do estresse”, 

além da adrenalina e da noradrenalina, o ACTH e os glicocorticóides. A combinação das secreções 

dos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta neuroendócrina 

aos estímulos estressantes.  

De fato, desde o trabalho de Selye (1936)39, a associação entre estresse e aumento na 

secreção de cortisol é tão fortemente consolidada que era vista como sinônimo na literatura. No 

entanto, paralelamente a essa conhecida resposta de aumento na secreção de cortisol frente a 

agentes estressores, atualmente uma resposta de decréscimo relativo na secreção de cortisol, 

conhecida como hipocortisolismo, vem sido reconhecida por inúmeros pesquisadores 44. 

O hipocortisolismo refere-se à diminuição na produção e/ou liberação de cortisol, ou ainda 

sinalização glicocorticóide insuficiente, a qual pode resultar da diminuição do hormônio disponível ou 

da redução da responsividade ao glicocorticóide, resultando em perda ou diminuição dos efeitos 
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protetores do cortisol ao organismo. De fato, se aceita que o hipocortisolismo vem sendo observado 

em pacientes portadores de doenças psicossomáticas e em situações de estresse crônico 45, 46,47. 

O hipocortisolismo tornou-se alvo crescente de inúmeros pesquisadores e seu estudo é de 

fundamental importância, uma vez que contraria o paradigma que relacionava estresse com 

aumento na secreção de cortisol. Assim, atualmente o estresse pode ser definido como uma resposta 

inadequada do organismo, podendo resultar em aumento ou decréscimo na secreção de cortisol. 

Tendo em vista, portanto, que estímulos estressantes desencadeiam uma resposta do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal, o estresse pode ser avaliado por meio da medida da concentração 

plasmática de cortisol ou ainda por meio da avaliação das mudanças comportamentais, 

neuroquímicas e neurovegetativas que surgem como conseqüência dos efeitos dos hormônios do 

estresse em várias regiões cerebrais, e em especial no hipocampo 48, 49. Outro conjunto de 

pesquisadores considera a análise da concentração plasmática de cortisol um marcador objetivo do 

estresse crônico induzido pela atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 44, 45. 

1.3 Dor nos gêneros e testosterona 

Modelos de pesquisas em humanos são altamente influenciadas por variáveis socioculturais 

que tem pouco feito com as diferenças biológicas de limiar ou sensação de dor entre homens e 

mulheres 50.  

A dor também parece variar em função dos níveis séricos dos hormônios gonadais51. Níveis 

aumentados de androgênios, em particular a testosterona, parece diminuir a dor em ambos homens 

e mulheres 52. 

Diferenças sexuais na experiência de dor tem sido documentadas na literatura 53, mas o 

papel preciso dos hormônios esteróides gonadais na dor não é bem compreendido54. Investigações 

tipicamente indicam que mulheres relatam menor limiar e tolerância à dor à uma variedade de 

estímulos nociceptivos experimentalmente induzidos, especialmente quando o estímulo é tônico por 

natureza. Muitos estudos também indicaram que as mulheres experimentam maior somatização 

espacial da dor, provando mais evidências de que os sexos diferem no processo central de dor. 

Estudos clínicos confirmam de certa forma os achados experimentais de como a mulher parece mais 

comumente experimentar dor de cabeça tensional ou migrânea, dor orofacial e muitas outras formas 

de dor musculoesquelética. Porém, outros estudos clínicos não tenham detectado diferenças 

significantes entre os sexos há pouco suporte de diferenças sexuais na clínica de dor experimental 

induzida com populações de não pacientes. Variabilidade na experiência de dor envolve complexa 

interação não apenas com fatores biológicos mas também psicológicos e socioculturais. Estudos 
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anteriores têm demonstrado que depressão, ansiedade, medo de relatar dor e sentimento 

catastrófico são fatores importantes no desenvolvimento e ou manutenção da lombalgia crônica. 

Embora isso pareça ser um consenso na literatura para as diferenças sexuais em aspectos específicos 

na percepção e prevalência da dor, não está claro como esses sexos diferem em associações entre 

fatores psicológicos e relatos de dor 53.  

A existência de diferenças sexuais em dor e analgesia e o fato que o perfil desenvolvido de 

alguns tipos de dor evidentemente compara função reprodutiva, fortemente sugerem que 

hormônios gonadais fortemente sugerem que hormônios esteróides gonadais significantemente 

influenciam na dor. Testosterona é um precursor do estradiol, então os ovários também produzem 

testosterona. Reciprocamente, estadiol é um metabólito do da testosterona, então os testículos 

produzem algum estrogênio. Nas mulheres a testosterona é produzida no córtex adrenal (25%) e 

ovários (25%), e pela transformação (50%) no fígado, rins, intestino, pulmões, tecido adiposo e 

sistema nervoso central 54. 

No Brasil, a literatura acerca da influência dos hormônios sexuais sobre a percepção dolorosa 

em mulheres é escasso. No entanto, o conhecimento destes fatores são muito importantes para 

desvendar diferenças entre os sexos na percepção da dor, pois as mulheres parecem sentir mais dor 

do que os homens, além de contribuir de maneira consistente para que os profissionais que lidam 

com quadros dolorosos possam entender e tratar mais eficazmente ambos os sexos 51. 

Mulheres são as que mais comumente visitam um médico e são as que mais comumente 

relatam dor como sintomas do que os homens, os quais podem deixar uma superestimação nas 

diferenças entre os sexos. Diferenças no limiar de dor de roedores machos e fêmeas tem sido 

explicitamente estudados durante os últimos 20 a 30 anos, mas apenas nos útimos 15 anos que esse 

assunto tem ganho a proporção e atenção que merece 50.  

1.4 Atividade do Fuso Muscular e Variabilidade da Freqüência Cardíaca  

Estudos em animais de laboratório evidenciaram que a contração do músculo esquelético 

ativa pequenas fibras nervosas aferentes55, 56, 57 e que, reflexamente, aumentam a freqüência 

cardíaca (FC) e a pressão sangüínea (PS)58, 59.  Mecanismos similares mostram-se também presentes 

em humanos, uma vez que a contração isométrica eletricamente induzida do tríceps sural 60 ou de 

flexores de braços 61 produz o aumento da FC e da PS semelhantes àqueles induzidos por contrações 

similares voluntariamente provocadas. Entretanto, há características da taquicardia bem diferentes 

da resposta pressórica que foram claramente demonstradas no estudo de 60. Neste estudo 

demonstrou-se que, no fim de uma contração isométrica involuntária com circulação fechada (do 
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inglês PECO, pos-exercise circulatory occlusion, oclusão circulatória pós-exercícios), a FC rapidamente 

retornou à linha de base enquanto a PS permaneceu elevada. Isso alimenta a idéia de que diferentes 

fibras nervosas aferentes são responsáveis pelas mudanças da FC ou da PS. 

Dois tipos de fibras nervosas musculares aferentes mostraram influenciar nas mudanças 

cardiovasculares: Grupo III fibras aferentes mecanicamente sensíveis e o Grupo IV fibras nervosas 

metabolicamente sensíveis 62. Os metaboreceptores são os que mais contribuem com o restante da 

resposta pressórica durante o PECO quando já não há mais nenhum estímulo mecânico63, 64, 65. 

Durante contrações involuntárias dos músculos, quando não há um comando central, a taquicardia, 

que cai rapidamente no fim das contrações, é a principal conseqüência da estimulação das fibras 

nervosas mecanicamente sensíveis. 

Recentemente, desenvolveu-se um experimento em humanos que foi seletivamente testado 

no que tange à influência dos mecanorreceptores das pequenas fibras musculares e tal experimento 

consistia em um alongamento passivo do tríceps sural. O resultado mostrou que o alongamento 

deste músculo induz a rápido aumento na FC sem alterar significantemente a PS 66. Devido à 

diminuição da variação da FC durante o alongamento do músculo, postula-se que a ativação do 

mecanorreceptor do músculo do Grupo III produz os aumentos da FC devido à inibição do tônus 

vagal cardíaco. No presente estudo, adiante, foi testado isso examinando o efeito do alongamento de 

músculos durante os períodos em que o tônus vagal cardíaco estava reduzido ou por exercícios 

voluntários suaves, ou por efeito farmacológico, ou ainda pela alteração da entrada do barorreceptor 

carotídeo 67. 

1.5 Freqüência Cardíaca e Sistema Nervoso Autônomo 

 

Um dos sinais vitais do organismo é a FC, o número de sístoles por minuto de um coração 

normal. Este é um dos sinais mais eficazes e óbvios da presença de vida num organismo e de 

importância fundamental na área médica, sendo obrigatória a sua medida em qualquer exame físico. 

A FC é modulada segundo a influência direta dos ramos simpático e parassimpático do sistema 

nervoso autônomo (SNA), despolarizando o nodo sino-atrial 68. Essas oscilações constantes da FC têm 

implicações importantes na orientação diagnóstica e terapêutica do paciente69. 

O conhecimento de que as flutuações da FC, batimento a batimento, refletem a interação do 

sistema nervoso simpático (SNS) e sistema nervoso parassimpático (SNP) veio oferecer uma nova 

linha de estudo do SNA a partir do estudo da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC). A 

permanente influência exercida pelo SNA sobre o funcionamento dos diversos órgãos, aparelhos e 

sistemas que compõem o organismo humano é essencial para a preservação das condições do 
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equilíbrio fisiológico interno, permitindo que o mesmo exerça, adequadamente, sua interação com o 

meio ambiente circundante. Qualquer fator que provoque tendência ao desequilíbrio promove, de 

pronto, respostas orgânicas automáticas e involuntárias que têm por finalidade reverter o processo 

em andamento e restabelecer o equilíbrio funcional. Essas respostas reguladoras recebem o nome 

de respostas autonômicas, pois são efetuadas pelo SNA por meio de suas subdivisões 

anatomofuncionais – o SNS e o SNP, e, praticamente, todos os órgãos são dotados desses dois ramos 

do SNA e são, dessa forma, controlados em rede, para que todo o organismo trabalhe 

harmoniosamente e para que os órgãos funcionem em sintonia 70. 

O coração, apesar de ter sua inervação intrínseca e, portanto, ser capaz de regular seu rítmo, 

promover a condução dos estímulos intracardíacos e ter contratilidade, tem também todas essas 

funções amplamente moduladas pelo SNA 45. Assim, devido a sua importância, o coração deve 

participar, e participa, sob a tutela do SNA, ativamente do processo homeostático orgânico, sendo o 

SNA o responsável pela regulação do ritmo e da função de bombeamento cardíaco, adequando essas 

funções às necessidades metabólicas e teciduais, às quais estão expostos os seres humanos em suas 

atividades da vida diária 71. 

O conceito de que a variação da FC é modulada pelo SNA não é novo. As variações 

encontradas nos parâmetros hemodinâmicos batimento a batimento expressam a resposta 

fisiológica de uma série de comandos neuro-humorais na tentativa de sustentar a função 

cardiovascular. Por exemplo, uma diminuição da pressão arterial (PA), causada por vasodilatação 

periférica ou diminuição do volume circulante, altera o disparo de fibras dos barorreceptores 

carotídeos, os quais desinibem a ação simpática sobre o coração aumentando a FC. O estiramento de 

fibras nervosas aferentes cardíacas e pulmonares, durante o ciclo cardíaco e respiratório, 

respectivamente, alteram o intervalo entre as batidas do coração. Mecanismos centrais corticais 

envolvendo emoções também participam do controle da FC. Esses mecanismos de controle da FC 

estão presentes nas variações cíclicas da PA (reflexo barorreceptor). Através de vias aferentes 

medulares e vagais, a informação atinge o sistema nervoso central (núcleo trato solitário), é 

modulada e volta ao coração através de fibras eferentes vagais rápidas e eferentes simpáticas lentas: 

o processo de dissipação da norepinefrina liberada nas terminações simpáticas é mais lento que o da 

dissipação da acetilcolina nas terminações vagais. A influência da respiração na variabilidade da FC 

instantânea é complexa, porém, de uma maneira geral, pode-se dizer que a FC aumenta durante a 

inspiração e diminui na expiração. Isso ocorre principalmente por alteração da atividade vagal na 

freqüência de despolarização do nó sinoatrial (arritmia respiratória sinusal), sendo tal fato observado 

mais acentuadamente em crianças e animais jovens. Variações da FC também podem ser 
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ocasionadas por flutuações na resistência vascular periférica devidas a regulação do fluxo sangüíneo 

regional, ou ainda causadas por hormônios como as catecolaminas 72. 

Outro fator que influencia a variabilidade da freqüência cardíaca é a mudança postural. Na 

condição de repouso, ambos os sistemas, simpático e parassimpático, estão tonicamente ativos, com 

predominância dos efeitos da estimulação vagal. Portanto, o estudo da VFC em repouso nas posições 

supina e sentada permite identificar possíveis alterações do balanço simpato-vagal sobre o nodo 

sinusal 73, 74, 75.  

A mudança postural, da posição supina para sentada, ativa ou passiva, desencadeia ajustes 

rápidos no sistema cardiovascular em resposta ao desvio hidrostático causado pelo deslocamento do 

sangue das extremidades superiores para as inferiores, diminuição do débito cardíaco e da pressão 

arterial, ativação dos receptores arteriais e cardiopulmonares e integração das informações 

periféricas e centrais 76. 

A modulação autonômica da FC é, em parte, responsável pela sua variabilidade. Em 

indivíduos saudáveis, a estimulação dos nervos parassimpáticos está associada com a redução da FC 

e maior variabilidade da freqüência cardíaca, enquanto que a do simpático contribui para o seu 

aumento associado à diminuição de sua variabilidade74, 75.  

Muitos debates foram traçados ao longo dos anos sobre a origem dos rítmos apresentados 

pelos nervos autonômicos. Hipóteses de que estes rítmos seriam causados por modulações aferentes 

de reflexos cardiovasculares, ou por oscilações intrínsecas de neurônicos do sistema nervoso central, 

foram propostas por diversos autores77. De modo semelhante, as oscilações encontradas em 

variáveis cardiovasculares, como PA e FC poderiam ser causadas por oscilações da atividade 

autonômica78, poderiam ser a causa das oscilações em nervos autonômicos79, ou ambas influências 

poderiam estar interagindo80. 

Nos dias atuais, está bem estabelecido que em indivíduos normais, em repouso, a análise 

espectral mostra, claramente, três ritmos básicos de oscilações da PA e do intervalo cardíaco. Mais 

especificamente: um ritmo de muito baixa freqüência (< 0,03 Hz), um rítmo identificado como de 

baixa freqüência (0,03 a 0,15 Hz) e um rítmo de alta freqüência (0,15 a 0,35 Hz)75, 80. 

1.6 Ultrassom Terapêutico  

Considerada uma modalidade terapêutica, o ultra-som terapêutico (UST), é uma forma de 

onda mecânica que consiste de vibrações de alta freqüência. As ondas são geradas por transdutores, 

que de modo geral convertem energia elétrica em energia mecânica. Starkley (2001)81 relata uma 
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variação de freqüência para fins terapêuticos de 0,75 a 3 MHz, onde são mais utilizadas as 

freqüências de 1 e 3 MHz. Sendo capaz de alterar os tecidos por mecanismos térmicos e não-

térmicos, de acordo com o modo dos geradores de ultra-som. Prentice (2002)82 coloca que o UST 

pode emitir onda ultra-sônica contínua ou pulsada, com freqüências diferentes. 

As diversas variantes do UST implicam em dois tipos de efeitos físicos: térmicos e não-

térmicos onde os efeitos térmicos são decorrentes da elevação da temperatura induzida pela 

absorção da energia no tecido, e os efeitos não-térmicos são provenientes do movimento repetido 

da onda mecânica do UST que através da fricção e da cavitação nas interfaces teciduais, promovem 

uma micromassagem83. 

1.6.1 Mecanismos não-térmicos 

1.6.1.1 Cavitação 

São formações de microbolhas em um meio contendo líquido, onde crescem, colapsam e 

produzem efeitos físicos, químicos e biológicos. Podendo gerar grandes alterações nos volumes das 

bolhas, sendo altamente danosas chamadas de cavitação transiente ou as ondas podem oscilar num 

feixe estável, produzindo efeitos terapêuticos, chamadas de cavitação estável 84. 

1.6.1.2 Fluxo e microfluxo (correnteza acústica) 

Correspondem a movimentos unidirecionais que ocorrem em fluidos submetidos em campos 

ultrassônicos. Esses movimentos originam forças e tensões que podem modificar posição de 

partículas intra e extra-celulares ou mesmo alterando a configuração das células, conseqüentemente 

podem afetar a atividade celular 84. 

1.6.2 Mecanismos térmicos 

Dyson e Pond (1970)85 um dos precursores no uso do UST, explica que quando a onda ultra-

sônica atravessa um tecido biológico, este é aquecido ao absorver parte da energia mecânica ultra-

sônica. Sendo que o aquecimento local produzido depende de vários fatores, como: a freqüência 

ultra-sônica utilizada, tempo de irradiação local, técnica de aplicação, taxa de energia depositada 86. 

1.6.3 Efeitos fisiológicos não-térmicos e térmicos 

Starkley (2001) 81 expõem que os efeitos podem ser classificados de duas formas: 

a)         Efeitos não térmicos: aumento da permeabilidade da membrana celular (MC), 

permeabilidade vascular, do fluxo sanguíneo e da atividade fibroblástica; taxas alteradas de difusão 

através da MC; secreção de substâncias quimiotácteis; estimulação da fagocitose; produção de 
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regeneração de tecido; e formação de tecido conjuntivo mais forte e mais deformável. tecido de 

granulação sadia; síntese de proteína e colágeno; redução de edema; difusão de íons; 

b)         Efeitos térmicos: aumento da velocidade de condução nervosa motora e 

sensorial, da extensibilidade de estruturas ricas em colágeno, da deposição de colágeno, do fluxo 

sanguíneo, da atividade dos macrófagos; redução de espasmos musculares; e melhora da adesão dos 

leucócitos a células endoteliais danificadas. 

Em virtude dos efeitos produzidos pelo UST sua efetividade vem sendo relatada ao longo do 

tempo, mas apresentando divergências nos seus resultados, mesmo assim é um dos recursos mais 

utilizados pelos fisioterapeutas. 

 O uso do UST no tratamento das desordens musculoesqueléticas foi descrito por 87,88. Os 

efeitos benéficos que o UST promove incluem melhora do fluxo sanguíneo, diminuição da rigidez 

articular e do espasmo muscular89, levando a um quadro de diminuição da dor, da amplitude de 

movimento e do edema 87, 90, 91, 92. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

O estudo teve como objetivo avaliar a variabilidade da freqüência cardíaca, cortisol, 

testosterona, funcionalidade e dor em portadores de lombalgia crônica estrutural após tratamento 

com ultrassom terapêutico. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a dor espontânea, à palpação e multidimensional antes e após a aplicação do 

ultrassom contínuo; 

 Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca antes e após a aplicação do ultrassom 

contínuo; 

 Avaliação dos níveis de cortisol e testosterona antes e após a aplicação do ultrassom 

contínuo; 

 Avaliar a funcionalidade antes e após a aplicação do ultrassom e contínuo; 

 Correlacionar níveis de dor, cortisol, testosterona, funcionalidade, variabilidade da 

freqüência cardíaca antes e após a aplicação do ultrassom contínuo; 

 Correlacionar dores associadas no mapa de dor com fatores associados. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

3.1 Casuística  

 

Este estudo foi previamente submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade São Lucas- Porto Velho- RO (ANEXO A). Todos os voluntários foram informados sobre o 

objetivo deste estudo, e aqueles que concordaram em participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido antes do início da avaliação e tratamento de acordo com a 

resolução 196/96 (APÊNDICE A). 

 

3.1.1 Amostra 

A amostra foi composta por 40 voluntários de ambos os gêneros, não fumantes, 

normotensos, faixa etária entre 18 e quarenta anos, índice de massa corpórea (IMC) normal 

apresentando lombalgia crônica não específica, encaminhados para tratamento fisioterapêutico na 

Clínica de Fisioterapia da FSL. Os mesmos foram divididos aleatoriamente em 4 grupos: grupo A (10 

homens tratados ultrassom terapêutico modo contínuo), grupo B (10 mulheres tratados por 

ultrassom terapêutico modo contínuo) e grupo C (grupo controle composto por 10 homens que 

aguardavam tratamento) e grupo D (grupo controle composto por e 10 mulheres que aguardavam 

tratamento). 

 Para minimizar as possíveis variáveis de interferência foram excluídos os voluntários com 

emergências médicas e/ou odontológicas, doenças metabólicas (exemplo, diabete ou 

hipertireoidismo), desordens neurológicas (exemplo, discinesia etc.), doença vascular (exemplo, 

hipertensão), doenças reumatológicas, neoplasias, bem como história pregressa de desordens 

psiquiátricas, abuso de drogas, gestantes ou lactantes, acidentes com veículo automotor, atualmente 

sendo tratados com medicamentos para desordens psicológicas e fazendo uso de analgésicos ou 

antiinflamatórios, alérgicos, com histórico de hérnias de disco, fraturas na coluna vertebral, 

espondilolistese ou qualquer outro diagnóstico que comprove causa de dor lombar. 

Exames de sangue como hemograma, colesterol e frações, fator reumatóide, anti-

estreptolisina O, mucoproteína, velocidade de hemossedimentação foram realizados para auxiliar no 

critério de exclusão. 

Os voluntários chamados para o estudo mas que não foram selecionados devidos aos 

critérios de exclusão foram tratados na clínica de fisioterapia da Faculdade São Lucas preservando 

assim a ética em pesquisa. 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Avaliação 

Todo o processo de avaliação da lombalgia, aplicação de escalas e questionários, coleta do 

ECG, foram realizados por um único avaliador previamente treinado e calibrado. O mesmo foi cegado 

não tendo acesso aos componentes de cada grupo tampouco ao tipo de tratamento. O exame de 

sangue foi feito por um técnico qualificado que não teve acesso ao estudo. Os voluntários foram 

avaliados e os dados iniciais e anamnese foram registrados numa ficha de avaliação contendo 

informações sobre dados gerais dos voluntários, anamnese e questões relacionadoas à dor lombar. 

3.2.1.1Avaliação da funcionalidade 

O questionário de Roland Morris (ANEXO B) consiste em um questionário específico para 

lombalgia, que possui facilidade em sua aplicação, podendo ser pontuado facilmente, e em menos de 

5 minutos. É composto de 24 questões relacionadas à dor e à função. As perguntas são objetivas e 

simples, dando-se uma pontuação de 1 para cada questão cuja afirmação o voluntário concorde e 0 

para cada afirmação o volutário não concorde. Os valores são somados podendo-se obter uma 

pontuação mínima de 0 e uma pontuação máxima de 24. Quanto mais próximo à pontuação 0, um 

melhor estado da lombalgia é verificado, e quanto mais próximo da pontuação 24, um pior estado da 

lombalgia é verificado 93. 

3.2.1.2 Avaliação da dor  

 a) Para avaliação da dor espontânea utilizou-se a escala visual analógica (ANEXO C). Esta 

escala consiste de uma linha de 10 mm onde os voluntários registraram a intensidade da dor lombar 

marcando com uma caneta na linha entre dois extremos. No extremo esquerdo da escala está 

marcado “sem dor” e no lado direito da escala está marcado “pior dor”. A intensidade da dor está 

descrita na literatura como sendo a distância entre o final da escala do lado esquerdo e a marcação 

do paciente94. 

b) Para a dor à palpação foi utilizado o dolorímetro digital da marca EMG System do Brasil 

que apresenta um display onde se visualiza a pressão exercida em Newtons exercida por uma 

extremidade com 0,7mm de diâmetro e o valor numérico atribuído pelo voluntário referente à dor 

que estava sentindo quando uma extremidade com uma ponta foi posicionada no ponto avaliado e 

pressionada perpendicularmente no local. A dor à palpação foi avaliada na região lombar onde se 
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localiza parte dos músculos semiespinhal, eretor da espinha e na região do multifido que se encontra 

abaixo dos dois músculos citados acima na goteira entre os processos espinhosos e transversos das 

vértebras com os voluntários deitados em decúbito ventral em um divã com abertura para repouso 

de rosto e da cabeça, com um travesseiro sob o abdome para evitar interferência de contrações 

musculares indesejadas durante a realização do procedimento. Os pontos para avaliação da dor à 

palpação foram escolhidos de acordo com o relato de de dor dos voluntários e a pele foi previamente 

limpa com gaze embebida em solução alcoólica.  

Ambas, dor espontânea e à palpação foram registradas diariamente antes de cada sessão de 

aplicação das terapêuticas e após 5 minutos do final de cada sessão. 

c) Para a avaliação multidimensional da dor foi utilizado o questionário de McGill de dor (ANEXO D), 

adaptado para a língua portuguesa por Pimenta e Teixira95, que considera a dor do ponto de vista 

tridimensional: sensorial-discriminativa, afetiva-motivacional e avaliativa cognitiva. Ele é usado para 

avaliar qualitativamente e quantitativamente o relato das experiências de dor. É organizado em 

quatro categorias: sensorial, afetiva, avaliativa e mista com 20 subcategorias e 78 palavras 

descritoras da dor, descrevendo a qualidade da dor. O índice de avaliação da dor é a soma dos 

valores agregados e cada palavra escolhida em cada uma das dimensões é a pontuação máxima de 

cada categoria, sendo sensorial = 34, afetiva = 17, avaliativa = 5, mista = 11, total = 67. 

 

3.2.2 Coleta de sangue para cortisol e testosterona 

Foi coletado sangue periférico dos voluntários por um técnico previamente treinado e com 

experiência nesse tipo de coleta no Núcleo de Análises Clínicas da Faculdade São Lucas-NUSLAC. 

Todos os voluntários receberam os exames antes e após o tratamento. Os voluntários com alterações 

nos valores de normalidade com exceção do cortisol e testosterona foram excluídos da amostra, mas 

foram tratados na clínica de Fisioterapia da Faculdade São Lucas até alta preservando-se assim os 

critérios éticos que envolvem uma pesquisa. Previamente à coleta, os voluntários receberam um 

folder contendo explicações sobre a coleta, horário de acordar e informações sobre os alimentos que 

não poderiam ingerir antes dos exames para minimizar possíveis resultados falsos positivos. 

3.2.3 Variabilidade da freqüência cardíaca 

A variabilidade da freqüência cardíaca foi verificada através do eletrocardiograma (ECG). O 

ECG é um exame médico na área de cardiologia onde é feito o registro da variação dos potenciais 

elétricos gerados pela atividade elétrica do coração. O ambiente da sala estava com temperatura 

agradável e constante (28 graus). O voluntário ficou em repouso dez minutos, sem ingestão de café e 
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estar calmo. Com os voluntários em decúbito dorsal, palma das mãos voltadas para cima, o 

examinador determinou a posição das derivações precordiais (I, II e III); em seguida foi colocado o gel 

de condução na zona precordial. Os dados foram registrados no eletrocardiógrafo digital Nexus 10 de 

alta resolução em  24 bits assim como até 2048 amostras por segundo que emite um relatório 

automático (ANEXO D). Após 15 minutos de registro do ECG em repouso foi realizada a inclinação da 

maca (elétrica) para a posição de noventa graus de maneira lenta objetivando ativação do sistema 

nervoso simpático e registro da FC por mais 10 minutos e analisado pela Transformada Rápida de 

Furrier (TFF). 

 

 

 

 

 

             Figura 2 – Eletrocardiógrafo digital Nexus 10 

3.2.4 Intervenção 

Os voluntários dos grupos A e B foram tratados três vezes por semana em dias intercalados, 

na Clínica de Fisioterapia Ortopédica da FSL, totalizando dez procedimentos. 

  Aplicação do ultrassom terapêutico modo contínuo- Os grupos A e B receberam aplicação do 

UST com transdutor que opera na freqüência de 1 MHz com ERA de 3,5 cm², potência média de saída 

de 7 Watts (W) na modalidade de emissão contínua com dosimetria de intensidade de 1 W/cm² por 2 

minutos em cada um dos 6 pontos de dor relatados pelo voluntário, na região lombar onde localiza-

se parte dos músculos semiespinhal, eretor da espinha e na região do multifido  que encontra-se 

abaixo dos dois músculos citados acima na goteira entre os processos espinhosos e transversos das 

vértebras. O mesmo foi aplicado de forma circular para evitar pontos de calor, com velocidade 

aproximada de dois centímetros por segundo, do modelo Sonopulse III, da marca Ibramed. Para o 

acoplamento do transdutor com a região tratada foi utilizado gel hidrossolúvel. 

Para aplicação do UST, foram utilizadas as recomendações propostas por Low e Reed83: 

 Preparo do paciente; 

Figura 1 – Eletrocardiógrafo digital Nexus-10 
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 Exame e teste da superfície a ser tratada; 

 Preparo e teste do equipamento; 

 Preparo da parte a ser tratada; 

 Regulagem; 

 Instruções e alertas; 

 Aplicação; 

 Término. 

 

Estes equipamentos estão de acordo com as normas técnicas NBR IEC 601, da ANVISA que 

controla os aparelhos eletromédicos. 

Os voluntários do grupo C e D que aguardavam tratamento foram avaliados e depois tratados 

na mesma clínica. 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram armazenados num banco de dados e submetidos a procedimentos de análise 

estatística através do Software Sigma Stat. Para a comparação das variáveis utilizou-se o test t 

pareado. 

Quanto ao estudo das associações entre as variáveis biológicas de interesse, utilizou-se a 

Correlação de Pearson (r). Todas as discussões no presente trabalho foram realizadas no nível de 

0,05 % significância (intervalo de confiança 95%). 

O estatístico foi cegado. 

5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DAS VOLUNTÁRIAS COM LOMBALGIA 

Participaram do estudo 24 jovens universitárias, com média de idade de 23,46 ± 5,56 anos. A 

média e desvio padrão dos valores obtidos de  peso, altura, Índice de Massa Corpórea (IMC), estão 

expressos na Tabela 1.  
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Tabela 1- Características demográficas das voluntárias com Lombalgia 

 

 

Características 

 

LOMBALGIA 

(n 24) 

 

Idade (anos) 

 

23,79  5,63 

 

Peso (Kg) 

 

58,16  10,42 

 

Altura (m) 

 

1,59  0,06 

 

IMC (Kg/m²) 

 

23,79  5,63 

IMC – Índice de Massa Corpórea 

 

 5.2 PERFIL BIOQUÍMICO DAS VOLUNTÁRIAS COM LOMBALGIA 

Os valores médios de Testosterona e Cortisol  apresentaram valores dentro de parâmetros 

ideais. Os valores médios de Testosterona e Cortisol  não apresentaram diferença estatística 

significante na condição pré (1 sessão)  e pós-tratamento (10 sessão) com Ultrassom, os valores 

estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2–Valores bioquímicos das voluntárias com lombalgia pré e pós-tratamento com terapia 

Ultrassom  

PERFIL HORMONAL N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo Tratado  

    Testosterona 

    1 Sessão 24 2,342 2,874 

 10 Sessão 24 12,252 58,111 0,324 
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Cortisol         

1 Sessão 24 23,052 7,634 

 10 Sessão 24 21,785 8,708 0,526 

     Grupo Masculino tratado 

    Testosterona 

    1 Sessão 10 6,225 1,471 

 10 Sessão 10 6,312 1,766 0,906 

     Cortisol 

    1 Sessão 10 18,459 4,931 

 10 Sessão 10 18,550 4,767 0,967 

     Grupo Feminino Tratado 

    Testosterona 

    1 Sessão 14 0,364 0,164 

 10 Sessão 14 0,343 0,173 0,743 

     Cortisol 

    1 Sessão 14 25,020 8,582 

 10 Sessão 14 24,306 9,214 0,834 

      

Os valores médios de Testosterona e Cortisol  apresentaram valores dentro de parâmetros 

ideais. Os valores médios de Testosterona e Cortisol   apresentaram diferença estatística significante 

entre o grupo masculino e feminino, exceto no cortisol após a 10 sessão,  com Ultrassom, os valores 

estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3–Valores bioquímicos das voluntárias com lombalgia no grupo masculino e feminino  com 

terapia Ultrassom  
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PERFIL HORMONAL N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Testosterona 1 Sessão 

    Grupo Masculino 10 6,225 1,471 

 Grupo Feminino 14 0,364 0,164 0,001 

 

Testosterona 10  Sessão         

Grupo Masculino 10 6,312 1,766 

 Grupo Feminino 14 0,343 0,173 0,001 

     Cortisol 1 Sessão 

    Grupo Masculino 10 18,459 4,931 

 Grupo Feminino 14 25,020 8,582 0,041 

 

Cortisol 10 Sessão         

Grupo Masculino 10 18,550 4,767 

 Grupo Feminino 14 24,306 9,214 0,085 

     Grupo Controle Feminino 

    Testosterona 1 Sessão 8 0,319 0,168 

 Testosterona 10  Sessão 8 0,262 0,154 0,488 

     Cortisol 1 Sessão 8 24,509 7,892 

 Cortisol  10 Sessão 8 22,495 11,274 0,685 

 

5.3 AVALIAÇÕES FUNCIONAIS 

 

Foram avaliados 24 voluntárias com relação a  dor miofascial e variabilidade da freqüência 

cardíaca para a comparação das respostas pré e pós-tratamento com terapia Ultrassom. 
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5.3.1  Respostas da dor miofascial pela escala analógica visual das voluntárias com Lombalgia pré e 

pós-tratamento com terapia Ultrassom 

As respostas da dor miofascial foram mensuradas utilizando-se a escala analógica visual 

(EVA) expressa em milímetros (mm) como referência na quantificação da dor 

As respostas médias da dor miofascial foram diferentes estatisticamente no pré e pós-

tratamento com terapia Ultrassom, nos grupos tratados e controle, os valores estão apresentados na 

tabela 4.  

Tabela 4- Resposta da dor miofascial por EVA nas  voluntárias com Lombalgia pré e pós-tratamento 

com terapia Ultrassom 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA-milimetros N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo tratado 

    1 sessão 24 34,708 22,119 

 10 sessão 24 9,292 11,551 0,001 

 

Controle Geral         

1 sessão 10 53,600 28,795 

 10 sessão 10 32,600 21,895 0,035 

 

EVA-1 Sessão           

Grupo tratado 24 34,708 22,119 

 Grupo Controle 10 53,600 28,795 0,046 

     

     EVA-10 Sessão          

Grupo tratado 24 9,292 11,551 

 Grupo Controle 10 32,600 21,895 0,001 

     Gênero Masculino 

    



 

239 

 

 

1 sessão 10 27,300 20,232 

 10 sessão 10 10,600 13,615 0,023 

     Gênero Feminino 

    1 sessão 14 40,000 22,580  

10 sessão 14 8,357 10,270 0,001 

     

 

Com relação à dor pelo EVA comparando o grupo masculino no pré e pós-tratamento e 

feminino no pré e pós-tratamento,  para a Lombalgia  apresentou diferença significante. 

A dor mensurada pela EVA do grupo masculino e feminino no pré e pós-tratamento não 

foram diferentes estatisticamente, apresentando uma similaridade na sintomatologia, com exceção 

no pós-tratamento entre o grupo tratado e controle, os valores estão apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5- Resposta da dor miofascial por EVA nas  voluntárias com Lombalgia pré e pós-tratamento, 

com terapia Ultrassom, do gênero  masculino e feminino e  grupo tratado e controle feminino 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA-milimetros N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

     EVA-1 Sessão   

    Gênero Masculino 10 27,300 20,232 

 Gênero Feminino 14 40,000 22,580 0,171 

     EVA-10 Sessão   

    Gênero Masculino 10 10,600 13,615 

 Gênero Feminino 14 8,357 10,270 0,649 

     EVA-1 Sessão   

    Grupo tratado feminino 14 40,000 22,580 

 Grupo Controle 8 58,000 29,374 0,122 
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     EVA-10  Sessão   

    Grupo tratado feminino 14 8,357 10,270 

 Grupo Controle 8 30,625 15,937 0,001 

Com relação às respostas de dolorimetria do lado direito e esquerdo houve diferença 

estatisticamente significante no pré e pós-tratamento.  A dolorimetria quando comparada o lado 

esquerdo no pré   e pós-tratamento, no grupo controle,  foram semelhantes respectivamente 

(p=0,2), apresentando uma similaridade na sintomatologia 

Tabela 6- Resposta da dolorimetria das  voluntárias com Lombalgia pré e pós-tratamento com terapia 

Ultrassom 

DOLORIMETRIA-Newtons N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo Tratado- Lado Direito 

    1 Sessão 21 16,667 7,990 

 10 Sessão 24 26,708 13,399 0,001 

     Grupo Tratado- Lado Esquerdo 

    1 Sessão 21 17,048 7,399 

 10 Sessão 24 25,208 13,708 0,001 

     Grupo Controle- Lado Direito 

    1 Sessão 10 17,400 8,396 

 10 Sessão 10 11,700 5,889 0,05 

     Grupo Controle- Lado Esquerdo 

    1 Sessão 10 17,400 10,480 

 10 Sessão 10 12,900 5,486 0,20 
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Com relação às respostas de dolorimetria do lado direito e esquerdo no grupo masculino 

houve diferença estatisticamente significante no pré e pós-tratamento. Em relação ao grupo 

feminino e controle feminino quando comparada no pré e pós-tratamento os lados direito e 

esquerdo,  foram semelhantes respectivamente apresentando uma similaridade na sintomatologia. 

 

Tabela 7- Resposta da dolorimetria das  voluntárias com Lombalgia pré e pós-tratamento, com terapia 

Ultrassom, do gênero  masculino e feminino e controle feminino 

DOLORIMETRIA-Newtons N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo Masculino-Direito 

    1 Sessão 10 20,100 7,295 

 10 Sessão 10 36,500 11,844 0,001 

 

Grupo Masculino-Esquerdo 

    1 Sessão 10 20,300 8,042 

 10 Sessão 10 34,100 12,133 0,001 

     Grupo Feminino-Direito 

    1 Sessão 11 13,545 7,568 

 10 Sessão 14 19,714 9,699 0,143 

 

Grupo Feminino-Direito 

    1 Sessão 11 14,091 5,576 

 10 Sessão 14 18,857 11,238 0,310 

     Grupo Controle Feminino-Direito  

    1 Sessão 8 15,375 7,981 

 10 Sessão 8 10,625 5,263 0,161 
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Grupo Controle Feminino-Esquerdo 

    1 Sessão 8 14,000 8,652 

 10 Sessão 8 12,000 5,529 0,595 

      

 

5.3.2  Respostas da variabilidade de freqüência cardíaca no domínio da freqüência 

Nesta análise procuramos quantificar os diferentes componentes de freqüência cardíaca.  

Analisamos no estudo a variabilidade da freqüência cardíaca três bandas de freqüência classificadas 

como espectro de baixa freqüência entre   0,04 a 0,15 Hz (low frequency-LF), espectro de alta 

freqüência entre 0,15 e 0,40 Hz  (high frequency-HF) e a relação LF/HF das voluntárias avaliadas para 

classificação da variabilidade da freqüência cardíaca. 

As respostas de porcentagem das bandas de LF e HF são estatisticamente significante nas 

condições de Deitado para em Pé, demonstrando o incremento do sistema nervoso simpático na 

condição de  pré-tratamento e  na condição de pós-tratamento no grupo geral , conforme tabela 8. 

Não houve diferença estatística  significante na condição em Pé do LF e HF no pré e pós-

tratamento e na condição de repouso-deitado. 

Tabela 8. Descrição dos índices de variabilidade de freqüência cardíaca (VFC) no pré e pós-

tratamento com terapia Ultrassom no grupo geral 

VARIABILIDADE DA  FREQÜÊNCIA CARDÍACA N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

EM PÉ 

    LF %  1 Sessão 12 61,162 19,122 

 LF %  10 Sessão 23 56,857 14,786 0,465 

     DEITADO 

    LF %  1 Sessão 12 39,638 13,621 

 LF %  10 Sessão 23 41,825 13,883 0,659 

     EM PÉ  
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HF %  1 Sessão 12 11,413 10,482 

 HF %  10 Sessão 23 13,460 10,766 0,594 

     DEITADO 

    HF %  1 Sessão 12 36,535 18,296 

 HF %  10 Sessão 23 35,806 16,383 0,905 

     VFC-1 SESSÃO 

    LF %  em Pé 12 61,162 19,122 

 LF %  Deitado 23 39,638 13,621 0,004 

     HF %  em Pé 12 11,413 10,482 

 HF %  Deitado 23 36,535 18,296 0,001 

     VFC-10 SESSÃO 

    HF %  em Pé 23 56,857 14,786 

 HF %  Deitado 23 41,825 13,883 0,001 

     HF %  em Pé 23 13,460 10,766 

 HF %  Deitado 23 35,806 16,383 0,001 

     Espectro de baixa freqüência (LF) 
Espectro de alta freqüência (HF) 

 

As respostas de porcentagem das bandas de LF e HF são estatisticamente significante nas 

condições de Deitado para em Pé, demonstrando o incremento do sistema nervoso simpático na 

condição de  pré-tratamento e  na condição de pós-tratamento no grupo masculino, conforme tabela 

9. 

Não houve diferença estatística  significante na condição em Pé do LF e HF no pré e pós-

tratamento e na condição de repouso-deitado. 



 

244 

 

 

Tabela 9. Descrição dos índices de variabilidade de freqüência cardíaca (VFC) no pré e pós-

tratamento com terapia Ultrassom no grupo masculino 

VARIABILIDADE DA  FREQÜÊNCIA CARDÍACA N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo Masculino - EM PÉ 

    LF %  1 Sessão 6 70,715 20,635 

 LF %  10 Sessão 10 63,615 14,889 0,436 

     Grupo Masculino - DEITADO 

    LF %  1 Sessão 6 43,425 15,437 

 LF %  10 Sessão 10 50,053 8,902 0,290 

     Grupo Masculino - EM PÉ 

    HF %  1 Sessão 6 5,052 1,836 

 HF %  10 Sessão 10 7,532 2,658 0,065 

     Grupo Masculino - DEITADO 

    HF %  1 Sessão 6 25,223 15,660 

 HF %  10 Sessão 10 24,294 9,087 0,882 

     VFC-1 SESSÃO 

    LF %  em Pé 6 70,715 20,635 

 LF %  Deitado 6 43,425 15,437 0,027 

     HF %  em Pé 6 5,052 1,836 

 HF %  Deitado 6 25,223 15,660 0,011 

     VFC-10 SESSÃO 

    LF %  em Pé 10 63,615 14,889 

 LF %  Deitado 10 50,053 8,902 0,024 
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     HF %  em Pé 10 7,532 2,658 

 HF %  Deitado 10 24,294 9,087 0,001 

      

As respostas de porcentagem das bandas de LF e HF são estatisticamente significante nas 

condições de Deitado para em Pé, demonstrando o incremento do sistema nervoso simpático na 

condição de  pré-tratamento e  na condição de pós-tratamento no grupo masculino, conforme tabela 

10. 

Não houve diferença estatística  significante na condição em Pé do LF e HF no pré e pós-

tratamento e na condição de repouso-deitado. 

Tabela 10. Descrição dos índices de variabilidade de freqüência cardíaca (VFC) no pré e pós-

tratamento com terapia Ultrassom no grupo feminino 

VARIABILIDADE DA  FREQÜÊNCIA CARDÍACA N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo Feminino - EM PÉ 

    LF %  1 Sessão 6 51,608 12,632 

 LF %  10 Sessão 12 51,668 13,507 0,993 

     Grupo Feminino - DEITADO 

    LF %  1 Sessão 6 35,852 11,639 

 LF %  10 Sessão 12 34,199 13,708 0,804 

     Grupo Feminino - EM PÉ 

    HF %  1 Sessão 6 17,775 11,884 

 HF %  10 Sessão 12 17,243 12,685 0,993 

     Grupo Feminino - DEITADO 

    HF %  1 Sessão 6 47,847 13,568 

 HF %  10 Sessão 12 45,488 15,696 0,758 
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     VFC-1 SESSÃO 

    LF %  em Pé 6 51,608 12,632 

 LF %  Deitado 6 35,852 11,639 0,048 

     HF %  em Pé 6 17,775 11,884 

 HF %  Deitado 6 47,847 13,568 0,002 

     VFC-10 SESSÃO 

    LF %  em Pé 12 51,668 13,507 

 LF %  Deitado 12 34,199 13,708 0,005 

     HF %  em Pé 12 17,243 12,685 

 HF %  Deitado 12 45,488 15,696 0,001 
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ANEXOS 

ANEXO A QUESTIONÁRIO ROLAND MORRIS DE INCAPACIDADE 
 

Quando suas costas doem você pode achar difícil fazer coisas que normalmente fazia. Esta lista 

contém frases de pessoas descrevendo a si mesmas quando sentem dor nas costas. Você pode achar 

entre estas frases que você lê algumas que descrevem você hoje. À medida que você lê estas frases, 

pense em você hoje. Marque a sentença que descreve você hoje. Se a frase não descreve o que você 

sente, ignore-a e leia a seguinte. Lembre-se, só marque a frase se você tiver certeza que ela descreve 

você hoje.  

 

1- Fico em casa a maior parte do tempo devido a minha coluna.  

2- Eu mudo de posição freqüentemente para tentar aliviar minha coluna.  

3- Eu ando mais lentamente do que o meu normal por causa de minha coluna.  

4- Por causa de minhas costas não estou fazendo nenhum dos trabalhos que fazia   em minha casa.  

5- Por causa de minhas costas, eu uso um corrimão para subir escadas.  

6- Por causa de minhas costas, eu deito para descansar mais freqüentemente.  

7- Por causa de minhas costas, eu necessito de apoio para levantar-me de uma cadeira.  

8- Por causa de minhas costas, eu tento arranjar pessoas para fazerem coisas para   mim.  

9- Eu me visto mais lentamente do que o usual, por causa de minhas costas. 

10- Eu fico de pé por períodos curtos, por causa de minhas costas.  

11- Por causa de minhas costas, eu procuro não me curvar ou agachar.  

12- Eu acho difícil sair de uma cadeira, por causa de minhas costas.  

13- Minhas costas doem a maior parte do tempo.  

14- Eu acho difícil me virar na cama Por causa de minhas costas.  

15- Meu apetite não é bom por causa de dor nas costas.   
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16- Tenho problemas para calçar meias devido a dor nas minhas costas.   

17- Só consigo andar distâncias curtas por causa de minhas costas  

18- Durmo pior de barriga para cima.   

19- Devido a minha dor nas costas, preciso de ajuda para me vestir.  

20- Eu fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas  

21- Eu evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas  

22- Devido a minha dor nas costas fico mais irritado e de mau humor com as pessoas, do que 

normalmente.  

23- Por causa de minhas costas, subo escadas mais devagar do que o usual.  

24- Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

ANEXO B- Escala visual analógica 
 
 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL DE DOR 
 

 

 

 |                            | 

 sem dor                                                            dor insuportável 

 
 
 
ANEXO C  
 

QUESTIONÁRIO McGILL DE DOR (Adaptação realizada por Pimenta e Teixeira, 1996)  

 

1 

1. Vibrante            
2. Tremor              
3. Pulsante            
4. Latejante            
5. Como batida      

2 

1. pontada  
2. choque   
3. em tiros  

3 

1. agulhada    
2. perfurante  
3. facada       
4. punhalada  
5. em lança    

4 

1. fina               
2. cortante         
3. estraçalhada  

 

Dor 
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6. Como pancada   
 

5 

1. beliscão          
2. aperto             
3. mordida          
4. cólica              
5. esmagamento 
  

6 

1. fisgada      
2. puxão        
3. em torção  

7 

1. calor           
2. queimação  
3. fervente      
4. em brasa    

8 

1. formigamento  
2. coceira            
3. ardente            
4. ferroada          

9 

1. mal localizada  
2. dolorida           
3. machucada      
4. doída               
5. pesada  
            

10 

1. sensível   
2. esticada   
3. esfolante  
4. rachante   

11 

1. cansativa 
2. exaustiva 

12 

1. enjoada 
2. sufocante  

13 

1. amedrontadora 
2. apavorante        
3. aterrorizante     

14 

1. castigante  
2. atormenta  
3. cruel         
4. maldita      
5. mortal       

15 

1. miserável           
2. enlouquecedora  

16 

1. chata              
2. que incomoda 
3. desgastante     
4. forte               
5. insuportável   
  

17 

1. espalha 
2. irradia   
3. penetra  
4. atravessa 

18 

1. aperta 
2. adormece 
3. repuxa     
4. espreme   
5. rasga       

19 

1. fria 
2. gelada  
3. congelante 

20 

1. aborrecida  
2. dá náusea   
3. agonizante  
4. pavorosa    
5. torturante   

 

 

PRI: índice de classificação da 

dor 

          1 a 10: sensorial 

          11 a 15: afetivas 

          16: avaliativa 

          17 a 20: mistas  
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ANEXO D Questionário de Lombalgia 
 

 

Nome: 

Idade:                                                                                     Sexo:                          

Fone:     Peso:                           Altura: 

Profissão:                                                                               Estado Civil: 

Curso:                                                                                    Período:  

Data: 

 

1- Sente dor lombar? 
           (   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes.  

 

2- Sente dor todos os dias? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

3- Quando sente dor, por quanto tempo ela permanece? 
(   ) 30 minutos  (   ) 1hora   (   ) 2 horas   (   ) 5 horas  (   ) O dia inteiro 

 

4- Há quanto tempo tem essa dor? 
(   ) 1 dia  (   ) 1 semana   (   ) 1 mês     (   ) 6 meses   (   ) mais de 1 ano  

 

5- Sente dor ao acordar? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

 

6- Acorda a noite devido à dor?  
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

7- Quando sente dor? 
(   ) No início do dia     (   ) No final do dia 



 

259 

 

 

 

8- Sente dor em que posição? 
(   ) Sentado   (   ) Em pé  (   ) Quando vira-se para os lados   (   ) Quando agacha 

 

9- Tem crises repentinas de dor na região lombar? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

10- A sua dor espalha-se a outras regiões do corpo? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

 

11- Faz algum tipo de atividade física? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

12- Que tipo de atividade física? ____________________________________ 
 

13- Quantas vezes por semana? ____________________________________ 
 

14- Quantas horas por dia? ________________________________________ 
 

15- A dor melhora quando realiza atividade física? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 
16- Sente dor quando pratica atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

17- Levanta peso de algum tipo no seu dia-a-dia? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

18- Como avalia a sua dor agora, neste momento? 
____________________________________________________________ 

   

19- Qual a intensidade da dor mais forte que sentiu nas últimas 4 semanas? 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
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20- Em média, qual a intensidade da dor que sentiu nas últimas 4 semanas? 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

21- Como descreve sua dor? 
(  ) Dor constante com ligeiras variações  

(  ) Dor constante com crises de dor 

(  ) Crises de dor sem dor nos intervalos 

(  ) Crises freqüentes de dor com dor nos intervalos 

 

22- Sente uma sensação de picada ou formigamento na zona da dor (como formigas a caminhar 
ou uma vibração elétrica)? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

23- Tem hérnia de disco? 
(   ) Sim          (   ) Não 

 

24- Você fuma? 
(   ) Sim          (   ) Não 

 

25- Quantas vezes por dia? __________________ 
 

26- Faz Fisioterapia por causa da dor?  
(   ) Sim          (   ) Não 

 

27- Já realizou Fisioterapia por causa da dor? 
(   ) Sim          (   ) Não 

 

28- Há quanto tempo? ________________ 
 

29- Sentiu melhora? 
(   ) Sim          (   ) Não 

 
30- Qual o tratamento realizado na Fisioterapia?  
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______________________________________________________ 

 

31- Outras considerações que você queira relatar. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________ 

Nome: 

 

Endereço:       Idade: 

 

Fone:        Sexo: 

 

Profissão:                                                                      Estado Civil: 

 

Curso:                                                                            Período:  

 

 

Mapa de Dor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda há quanto tempo sente 

dor nas seguintes regiões marcadas por 
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você e qual valor atribui a essa dor de 0 – 10.              

TABELA DO MAPA DE DOR 

Frente      

                  Tempo    Valor  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    
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Costas 

      

 Tempo    Valor  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23       
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24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ULTRASSOM PULSÁTIL NAS ALTERAÇÕES DA DOR, CORTISOL, 

CATECOLAMINAS E VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA LOMBALGIA CRÔNICA 

NÃO ESPECÍFICA 

Orientador: Marcelo Custódio Rubira 
Bolsista: Mariana Araújo de Oliveira 

 
 

 

1 - REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Lombalgia Crônica  

Lombalgia é definida como dor na região póstero-inferior do tronco compreendido entre o 

último arco costal e a prega glútea. Apresenta-se entre uma das principais causas de afastamento de 

trabalho no Brasil, sendo a segunda razão mais freqüente de procura por consultas médicas, 

ocupando mais de 50% do gasto total de problemas relacionados ao trabalho. Constatando, 

portanto, alta prevalência e significante impacto sócio-econômico negativo, gerando incapacidade 

física temporária ou não. A dor lombar é a queixa mais comum em ambulatórios e clínicas de 

fisioterapia atualmente1. Essa é uma disfunção que acomete ambos os sexos, podendo variar de uma 

dor súbita à dor intensa e prolongada, geralmente de curta duração, porém com padrão de 

recorrência em 30% a 60% dos casos quando relacionados ao trabalho2. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial já tiveram ou terá, 

pelo menos, duas crises de lombalgia durante a vida3,4. Em países industrializados, a lombalgia é a 

principal causa de incapacidade laboral dos indivíduos com menos de 45 anos e sua prevalência é 

estimada em 70% 5,6. Sua incidência equipara-se em homens e mulheres, onde estas se queixam mais 

de dor após 60 anos 4.  

A cronicidade da dor lombar pode ser um fator agravante, sendo que acomete a população 

em geral, em cerca de 2,4% e 1,7%, respectivamente, para homens e mulheres. Este sintoma aparece 

freqüentemente nos homens acima de 40 anos e com maior prevalência nas mulheres entre 50 e 60 

anos 7. 

A dor lombar de origem específica é encontrada em apenas 2% da população, e o restante 

(98%) revela um mecanismo fisiopatológico de dor desconhecido. Estima-se que apenas 10% da 

população com essa dor, sem causa específica, desenvolva dor crônica 8. 

 A ocorrência da lombalgia precede às alterações da postura corporal. Essa associação pode 

ser explicada pelo fato de que muitas posturas corporais adotadas no dia-a-dia são inadequadas para 

as estruturas anatômicas, pois aumentam o estresse total sobre os elementos do corpo, 
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especialmente sobre a coluna vertebral, podendo gerar desconfortos, dores ou incapacidades 

funcionais 9. 

Na escala das alterações dolorosas que afetam a o ser humano, a síndrome dolorosa lombar 

estabelece numerosa causa de incapacidade e morbidade, perdendo apenas para a cefaléia 10. 

No Brasil, a repercussão econômica destes dados fez com que as lombalgias se tornassem a 

1ª causa de pagamento de auxílio doença e a 3ª causa de aposentadoria por invalidez11. 

A dor lombar crônica pode ser causada por doenças inflamatórias, degenerativas, 

neoplásicas, defeitos congênitos, debilidade muscular, predisposição reumática, sinais de 

degeneração da coluna ou dos discos intervertebrais entre outras. Entretanto, freqüentemente a dor 

lombar crônica não decorre de doenças específicas, mas sim de um conjunto de causas, como por 

exemplo, fatores sócio-demográficos, exposições ocorridas nas atividades cotidianas e outros como 

índice de massa corpórea (IMC) elevado, fatores genéticos, antropológicos, hábitos posturais, 

alterações climáticas, modificações de pressão atmosférica e temperatura 3, 7, 12-14. 

Freqüentemente, as lombalgias estão associadas a depressão e a ansiedade, o que levam ao 

prolongamento do quadro doloroso, a diminuição da qualidade de vida e da capacidade funcional do 

indivíduo 15. 

São fatores de risco para a dor lombar as posturas viciosas, obesidade, gravidez, 

encurtamento de um membro inferior, seqüelas de acometimento neural, sobrecarga contínua, 

intensa ou repetitiva em uma musculatura que se apresenta fraca ou instabilidade segmentar 16. 

 

1.2 Atividade do Fuso Muscular e Variabilidade da Freqüência Cardíaca  

Estudos em animais de laboratório evidenciaram que a contração do músculo esquelético 

ativa pequenas fibras nervosas aferentes 17, 18, 19 e que, reflexamente, aumentam a freqüência 

cardíaca (FC) e a pressão sangüínea (PS) 20, 21.  Mecanismos similares mostram-se também presentes 

em humanos, uma vez que a contração isométrica eletricamente induzida do tríceps sural 22 ou de 

flexores de braços 23 produz o aumento da FC e da PS semelhantes àqueles induzidos por contrações 

similares voluntariamente provocadas. Entretanto, há características da taquicardia bem diferentes 

da resposta pressórica que foram claramente demonstradas no estudo de 22. Neste estudo 

demonstrou-se que, no fim de uma contração isométrica involuntária com circulação fechada (do 

inglês PECO, pos-exercise circulatory occlusion, oclusão circulatória pós-exercícios), a FC rapidamente 
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retornou à linha de base enquanto a PS permaneceu elevada. Isso alimenta a idéia de que diferentes 

fibras nervosas aferentes são responsáveis pelas mudanças da FC ou da PS. 

Dois tipos de fibras nervosas musculares aferentes mostraram influenciar nas mudanças 

cardiovasculares: Grupo III fibras aferentes mecanicamente sensíveis e o Grupo IV fibras nervosas 

metabolicamente sensíveis 24. Os metaboreceptores são os que mais contribuem com o restante da 

resposta pressórica durante o PECO quando já não há mais nenhum estímulo mecânico 25, 26, 27. 

Durante contrações involuntárias dos músculos, quando não há um comando central, a taquicardia, 

que cai rapidamente no fim das contrações, é a principal conseqüência da estimulação das fibras 

nervosas mecanicamente sensíveis. 

Recentemente, desenvolveu-se um experimento em humanos que foi seletivamente testado 

no que tange à influência dos mecanorreceptores das pequenas fibras musculares e tal experimento 

consistia em um alongamento passivo do tríceps sural. O resultado mostrou que o alongamento 

deste músculo induz a rápido aumento na FC sem alterar significantemente a PS 28. Devido à 

diminuição da variação da FC durante o alongamento do músculo, postula-se que a ativação do 

mecanorreceptor do músculo do Grupo III produz os aumentos da FC devido à inibição do tônus 

vagal cardíaco. No presente estudo, adiante, foi testado isso examinando o efeito do alongamento de 

músculos durante os períodos em que o tônus vagal cardíaco estava reduzido ou por exercícios 

voluntários suaves, ou por efeito farmacológico, ou ainda pela alteração da entrada do barorreceptor 

carotídeo 29. 

1.3 Frequência Cardíaca e Sistema Nervoso Autônomo 

O sistema nervoso autônomo é ativado principalmente por centros localizados na medula 

espinhal, no tronco cerebral e no hipotálamo. Também, porções do córtex cerebral, especialmente 

do sistema límbico, podem transmitir impulsos para os centros inferiores e, dessa forma, influenciar 

o controle autonômico. Os sinais autonômicos eferentes são transmitidos ao vários órgãos do corpo 

por duas subdivisões chamadas de sistema nervoso simpático e sistema nervoso parassimpático. As 

fibras nervosas simpáticas pré-ganglionares atingem as duas medulas das adrenais diretamente em 

células neuronais modificadas, que secretam principalmente epinefrina e norepinefrina na corrente 

sanguínea. Essas células secretoras são embriologicamente derivadas do tecido nervoso, e na 

verdade são propriamente neurônios pós-ganglionares; de fato, essas células têm até fibras nervosas 

rudimentares, e são essas fibras que secretam os hormônios adrenais epinefrina e norepinefrina. A 

norepinefrina circulante produz contrição essencialmente em todos os vasos sanguíneos do corpo e 

aumenta à atividade global do coração, isso ocorre por meio do aumento da freqüência cardíaca e 

aumento na força contrátil do músculo cardíaco. A epinefrina produz quase os mesmos efeitos do 
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que os causados pela norepinefrina, mas os efeitos diferem com respeito ao seguinte: primeiro, 

devido a seus efeitos mais intensos na estimulação dos receptores beta, a epinefrina tem um efeito 

maior na estimulação cardíaca do que a norepinefrina. A epinefrina aumente a pressão arterial em 

menor grau, porém aumenta mais o débito cardíaco. Devido ao fato de que, geralmente, é o estresse 

mental, ou físico, que excita o sistema simpático, diz-se frequentemente que o objetivo do sistema 

simpático é fornecer ativação extra ao corpo em situação de estresse. Quando o sistema nervoso 

simpático é estimulado, na maior parte do corpo, ou em todas as partes, durante estresse ou 

exercício, as terminações nervosas simpáticas em cada tecido liberam norepinefrina, que excita o 

coração, as veias e as arteríolas 30 . 

A dor aumenta a descarga simpática e libera adrenalina nas glândulas supra-renais. A 

adrenalina tem a capacidade de causar disritmias em virtudes de seus efeitos sobre o potencial de 

marca-passo e sobre a corrente lenta de cálcio de orientação para dentro da célula. A redução da 

eficácia cardíaca pelas catecolaminas é relevante, visto significar que a necessidade de oxigênio do 

miocárdio é maior mesmo quando o trabalho cardíaco não é alterado 31. 

A inter-relação do hipotálamo, sistema nervoso simpático, adenohipófise, córtex e medula da 

adrenal foi enfatizada por Axelrod e Reisine (1984)32, que classificaram como “hormônios do 

estresse”, além da adrenalina e da noradrenalina, o ACTH e os glicocorticóides. A combinação das 

secreções dos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta 

neuroendócrina aos estímulos estressantes. 

Dois sistemas de respostas são ativados quando um estimulo estressante é reconhecido. 

Primeiramente ocorre quase que imediatamente a ativação do sistema de resposta autonômico ou 

simpático. Há uma liberação de adrenalina pela medula de adrenal e de noradrenalina pelos 

neurônios simpáticos centrais e periféricos. Outro grande componente da resposta fisiológica ao 

estresse emocional nos seres humanos é a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal que resulta 

na secreção de cortisol pelo córtex da glândula adrenal. O eixo HHA é ativado em situações que 

requerem uma adaptação homeostática 33.      

De fato, desde o trabalho de Selye (1998) 34, a associação entre estresse e aumento na 

secreção de cortisol é tão fortemente consolidada que era vista como sinônimo na literatura. No 

entanto, paralelamente a essa conhecida resposta de aumento na secreção de cortisol frente a 

agentes estressores, atualmente uma resposta de decréscimo relativo na secreção de cortisol, 

conhecida como hipocortisolismo, vem sido reconhecida por inúmeros pesquisadores  35. 

O hipocortisolismo refere-se à diminuição na produção e/ou liberação de cortisol, ou ainda 

sinalização glicocorticóide insuficiente, a qual pode resultar da diminuição do hormônio disponível ou 
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da redução da responsividade ao glicocorticóide, resultando em perda ou diminuição dos efeitos 

protetores do cortisol ao organismo. De fato, se aceita que o hipocortisolismo vem sendo observado 

em pacientes portadores de doenças psicossomáticas e em situações de estresse crônico 36, 37, 38. 

Um dos sinais vitais do organismo é a FC, o número de sístoles por minuto de um coração 

normal. Este é um dos sinais mais eficazes e óbvios da presença de vida num organismo e de 

importância fundamental na área médica, sendo obrigatória a sua medida em qualquer exame físico. 

A FC é modulada segundo a influência direta dos ramos simpático e parassimpático do sistema 

nervoso autônomo (SNA), despolarizando o nodo sino-atrial 39. Essas oscilações constantes da FC têm 

implicações importantes na orientação diagnóstica e terapêutica do paciente 40. 

O conhecimento de que as flutuações da FC, batimento a batimento, refletem a interação do 

sistema nervoso simpático (SNS) e sistema nervoso parassimpático (SNP) veio oferecer uma nova 

linha de estudo do SNA a partir do estudo da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC). A 

permanente influência exercida pelo SNA sobre o funcionamento dos diversos órgãos, aparelhos e 

sistemas que compõem o organismo humano é essencial para a preservação das condições do 

equilíbrio fisiológico interno, permitindo que o mesmo exerça, adequadamente, sua interação com o 

meio ambiente circundante. Qualquer fator que provoque tendência ao desequilíbrio promove, de 

pronto, respostas orgânicas automáticas e involuntárias que têm por finalidade reverter o processo 

em andamento e restabelecer o equilíbrio funcional. Essas respostas reguladoras recebem o nome 

de respostas autonômicas, pois são efetuadas pelo SNA por meio de suas subdivisões 

anatomofuncionais – o SNS e o SNP, e, praticamente, todos os órgãos são dotados desses dois ramos 

do SNA e são, dessa forma, controlados em rede, para que todo o organismo trabalhe 

harmoniosamente e para que os órgãos funcionem em sintonia 41. 

Mecanismos centrais corticais envolvendo emoções também participam do controle da FC. 

Esses mecanismos de controle da FC estão presentes nas variações cíclicas da PA (reflexo 

barorreceptor). Através de vias aferentes medulares e vagais, a informação atinge o sistema nervoso 

central (núcleo trato solitário), é modulada e volta ao coração através de fibras eferentes vagais 

rápidas e eferentes simpáticas lentas: o processo de dissipação da norepinefrina liberada nas 

terminações simpáticas é mais lento que o da dissipação da acetilcolina nas terminações vagais. A 

influência da respiração na variabilidade da FC instantânea é complexa, porém, de uma maneira 

geral, pode-se dizer que a FC aumenta durante a inspiração e diminui na expiração. Isso ocorre 

principalmente por alteração da atividade vagal na freqüência de despolarização do nó sinoatrial 

(arritmia respiratória sinusal), sendo tal fato observado mais acentuadamente em crianças e animais 

jovens. Variações da FC também podem ser ocasionadas por flutuações na resistência vascular 
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periférica devidas a regulação do fluxo sangüíneo regional, ou ainda causadas por hormônios como 

as catecolaminas 42. 

Outro fator que influencia a variabilidade da freqüência cardíaca é a mudança postural. Na 

condição de repouso, ambos os sistemas, simpático e parassimpático, estão tonicamente ativos, com 

predominância dos efeitos da estimulação vagal. Portanto, o estudo da VFC em repouso nas posições 

supina e sentada permite identificar possíveis alterações do balanço simpato-vagal sobre o nodo 

sinusal 43, 44, 45.  

A mudança postural, da posição supina para sentada, ativa ou passiva, desencadeia ajustes 

rápidos no sistema cardiovascular em resposta ao desvio hidrostático causado pelo deslocamento do 

sangue das extremidades superiores para as inferiores, diminuição do débito cardíaco e da pressão 

arterial, ativação dos receptores arteriais e cardiopulmonares e integração das informações 

periféricas e centrais 46. 

A modulação autonômica da FC é, em parte, responsável pela sua variabilidade. Em 

indivíduos saudáveis, a estimulação dos nervos parassimpáticos está associada com a redução da FC 

e maior variabilidade da freqüência cardíaca, enquanto que a do simpático contribui para o seu 

aumento associado à diminuição de sua variabilidade 44, 45.  

Nos dias atuais, está bem estabelecido que em indivíduos normais, em repouso, a análise 

espectral mostra, claramente, três ritmos básicos de oscilações da PA e do intervalo cardíaco. Mais 

especificamente: um ritmo de muito baixa freqüência (< 0,03 Hz), um rítmo identificado como de 

baixa freqüência (0,03 a 0,15 Hz) e um rítmo de alta freqüência (0,15 a 0,35 Hz) 45, 47. 

 

1.4 ULTRASSOM TERAPÊUTICO 

O Ultrassom Terapêutico (UST) é uma modalidade de energia sonora longitudinal, de 

penetração profunda, que ao ser transmitida aos tecidos biológicos é capaz de produzir alterações 

celulares por efeitos mecânicos. A transmissão ocorre pelas vibrações das moléculas do meio através 

do qual a onda se propaga 48. A possibilidade de usar diferentes frequencias entre 1 e 3 MHz é 

importante na medida em que as frequências mais altas (3MHz) são absorvidas mais intensamente, 

tornando-se mais específicas para o tratamento de tecidos superficiais ,enquanto as frequências 

mais baixas (1 MHz) penetram mais profundamente 49.   

As diversas variantes do UST implicam em dois tipos de efeitos físicos: térmicos e não-

térmicos. De acordo com Low & Reed (2001) 50, os efeitos térmicos são decorrentes da elevação da 

temperatura induzida pela absorção da energia no tecido, e os efeitos não-térmicos são provenientes 
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do movimento repetido da onda mecânica do UST que através da fricção e da cavitação nas 

interfaces teciduais, promovem uma micromassagem. 

 

1.4.1 EFEITOS BIOLÓGICOS 

Como efeito da irradiação o UST promove o aquecimento dos tecidos biológicos (mecanismo 

térmico) devido à absorção de parte da energia mecânica do ultrassom, causando um aumento do 

fluxo sanguíneo local, aumento temporário na extensibilidade das estruturas colagenosas, como os 

tendões, ligamentos e cápsulas articulares; diminuição da rigidez articular, redução da dor e do 

espasmo muscular e produção de uma  discreta  reação  inflamatória. O aquecimento local depende 

do tipo de tecido (os altamente protéicos como os músculos tendões absorvem mais energia do que 

os tecidos com alto teor de gordura), do fluxo sanguíneo regional (poderá dissipá-lo) e da freqüência 

aplicada. Altas freqüências são mais rapidamente absorvidas do que as baixas freqüências51.   

Segundo Simons e Travell (1999) 52, clinicamente, muitos terapeutas acham a aplicação do 

UST um meio eficaz de desativar os Pgs. O US transmite energia ao nível molecular, 

aproximadamente 50% da qual atinge a profundidade de 5cm. Essas vibrações não apenas geram 

calor no interior do tecido, mas podem ter efeitos químicos adicionais, mas menos claramente 

entendidos, devido à intensa excitação molecular que influenciam nas aplicações do ponto de 

gatilho. 

2 OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 
 

O estudo tem como objetivo avaliar a o efeito do ultrassom pulsátil nas alterações da dor, 

cortisol, catecolaminas e variabilidade da frequência cardíaca na lombalgia crônica não específica.  

 

2.3     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a dor espontânea, à palpação e multidimensional antes e após a aplicação do 

ultrassom pulsátil; 

 Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca antes e após a aplicação do ultrassom 

pulsátil; 

 Avaliação dos níveis de cortisol e catecolaminas antes e após a aplicação do ultrassom 

pulsátil; 
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 Avaliar a funcionalidade antes e após a aplicação do ultrassom pulsátil; 

 Correlacionar níveis de dor, cortisol, catecolaminas, funcionalidade, variabilidade da 

freqüência cardíaca antes e após a aplicação do ultrassom pulsátil; 

 Correlacionar dores associadas no mapa de dor com fatores associados. 

 

 
3 CASUÍSTICA E MÉTODO 
 
3.1 Casuística  
 

Este estudo será previamente submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade São Lucas- Porto Velho- RO (ANEXO A). Todos os voluntários serão informados sobre o 

objetivo deste estudo, e aqueles que concordarem em participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido antes do início da avaliação e tratamento de acordo com a 

resolução 196/96 (APÊNDICE A). 

3.1.1 Amostra 

A amostra será composta por 40 voluntários de ambos os gêneros, não fumantes, 

normotensos, faixa etária entre 18 e quarenta anos, índice de massa corpórea (IMC) normal 

apresentando lombalgia crônica não específica, encaminhadas para tratamento fisioterapêutico na 

Clínica de Fisioterapia da FSL. Os mesmos serão divididos aleatoriamente em 3 grupos: grupo A (10 

homens tratados ultrassom pulsátil), grupo B (10 mulheres tratados com ultrassom pulsátil) e grupo 

C (grupo controle composto por 10 homens que aguardam tratamento) e grupo D (grupo controle 

composto por 10 mulheres que aguardam tratamento). 

 Para minimizar as possíveis variáveis de interferência serão excluídos os voluntários 

com emergências médicas e/ou odontológicas, doenças metabólicas (exemplo, diabete ou 

hipertireoidismo), desordens neurológicas (exemplo, discinesia etc.), doença vascular (exemplo, 

hipertensão), doenças reumatológicas, neoplasias, bem como história pregressa de desordens 

psiquiátricas, abuso de drogas, gestantes ou lactantes, acidentes com veículo automotor, atualmente 

sendo tratados com medicamentos para desordens psicológicas e fazendo uso de analgésicos ou 

antiinflamatórios, alérgicos, com histórico de hérnias de disco, fraturas na coluna vertebral, 

espondilolistese ou qualquer outro diagnóstico que comprove causa de dor lombar. 

Exames de sangue como hemograma, colesterol e frações, fator reumatóide, anti-

estreptolisina O, mucoproteína, velocidade de hemossedimentação serão realizados para auxiliar no 

critério de exclusão. 
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Os voluntários chamados para o estudo mas que não foram selecionados devidos aos 

critérios de exclusão serão tratados na clínica de fisioterapia da Faculdade São Lucas preservando 

assim a ética em pesquisa. 

 
3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Avaliação 

Todo o processo de avaliação da lombalgia, aplicação de escalas e questionários, coleta do 

ECG, será realizado por um único avaliador previamente treinado e calibrado. O mesmo será cegado 

não tendo acesso aos componentes de cada grupo tampouco ao tipo de tratamento. O exame de 

sangue será feito por um técnico qualificado que não terá acesso ao estudo. Os voluntários serão 

avaliados e os dados iniciais e anamnese serão registrados numa ficha de avaliação contendo 

informações sobre dados gerais dos voluntários, anamnese e questões relacionados à dor lombar. 

 

3.2.1.1Avaliação da funcionalidade 

O questionário de Roland Morris (ANEXO B) consiste em um questionário específico para 

lombalgia, que possui facilidade em sua aplicação, podendo ser pontuado facilmente, e em menos de 

5 minutos. É composto de 24 questões relacionadas à dor e à função. As perguntas são objetivas e 

simples, dando-se uma pontuação de 1 para cada questão cuja afirmação o voluntário concorde e 0 

para cada afirmação o volutário não concorde. Os valores são somados podendo-se obter uma 

pontuação mínima de 0 e uma pontuação máxima de 24. Quanto mais próximo à pontuação 0, um 

melhor estado da lombalgia é verificado, e quanto mais próximo da pontuação 24, um pior estado da 

lombalgia é verificado 53. 

3.2.1.2 Avaliação da dor  

 a) Para avaliação da dor espontânea utilizar-se-á a escala visual analógica (ANEXO C). Esta 

escala consiste de uma linha de 10 mm onde os voluntários registrarão a intensidade da dor lombar 

marcando com uma caneta na linha entre dois extremos. No extremo esquerdo da escala está 

marcado “sem dor” e no lado direito da escala está marcado “pior dor”. A intensidade da dor está 

descrita na literatura como sendo a distância entre o final da escala do lado esquerdo e a marcação 

do paciente 54. 
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b) Para a dor à palpação será utilizado o dolorímetro digital da marca EMG System do Brasil 

que apresenta um display onde se visualiza a pressão exercida em Newtons exercida por uma 

extremidade com 0,7mm de diâmetro e o valor numérico atribuído pelo voluntário referente a dor 

que está sentindo quando uma extremidade com uma ponta é posicionada no ponto a ser avaliado e 

pressionada perpendicularmente no local. A dor à palpação será avaliada na região lombar onde se 

localiza parte dos músculos semiespinhal, eretor da espinha e na região do multifido que se encontra 

abaixo dos dois músculos citados acima na goteira entre os processos espinhosos e transversos das 

vértebras com os voluntários deitados em decúbito ventral em um divã com abertura para repouso 

de rosto e da cabeça, com um travesseiro sob o abdome para evitar interferência de contrações 

musculares indesejadas durante a realização do procedimento. Os pontos para avaliação da dor à 

palpação serão escolhidos de acordo com o relato de dos voluntários e a pele será previamente 

limpa com gaze embebida em solução alcoólica.  

Ambas, dor espontânea e à palpação serão registradas diariamente antes de cada sessão de 

aplicação das terapêuticas e após 5 minutos do final de cada sessão. 

c) Para a avaliação multidimensional da dor será utilizado o questionário de McGill de dor 

(ANEXO D), adaptado para a língua portuguesa por Pimenta e Teixira 55, que considera a dor 

do ponto de vista tridimensional: sensorial-discriminativa, afetiva-motivacional e avaliativa 

cognitiva. Ele é usado para avaliar qualitativamente e quantitativamente o relato das 

experiências de dor. É organizado em quatro categorias: sensorial, afetiva, avaliativa e mista 

com 20 subcategorias e 78 palavras descritoras da dor, descrevendo a qualidade da dor. O 

índice de avaliação da dor é a soma dos valores agregados e cada palavra escolhida em cada 

uma das dimensões é a pontuação máxima de cada categoria, sendo sensorial = 34, afetiva = 

17, avaliativa = 5, mista = 11, total = 67. 

 

3.2.2 Coleta de sangue para cortisol e catecolaminas 

Será coletado sangue periférico dos voluntários por um técnico previamente treinado e com 

experiência nesse tipo de coleta no Núcleo de Análises Clínicas da Faculdade São Lucas-NUSLAC. 

Todos os voluntários receberão os exames antes e após o tratamento. Os voluntários com alterações 

nos valores de normalidade com exceção do cortisol e catecolaminas serão excluídos da amostra, 

mas serão tratados na clínica de Fisioterapia da Faculdade São Lucas até alta preservando-se assim os 

critérios éticos que envolvem uma pesquisa. Previamente à coleta, os voluntários receberão um 

folder contendo explicações sobre a coleta, horário de acordar e informações sobre os alimentos que 

não poderão ingerir antes dos exames para minimizar possíveis resultados falsos positivos. 
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3.2.3 Variabilidade da freqüência cardíaca 

A variabilidade da freqüência cardíaca será verificada através do eletrocardiograma (ECG). O 

ECG é um exame médico na área de cardiologia onde é feito o registro da variação dos potenciais 

elétricos gerados pela atividade elétrica do coração. O ambiente da sala estará com temperatura 

agradável e constante (28 graus). O voluntário ficará em repouso dez minutos, sem ingestão de café 

e estar calmo. Com os voluntários em decúbito dorsal, palma das mãos voltadas para cima, o 

examinador determinará a posição das derivações precordiais (I, II e III); em seguida será colocado o 

gel de condução na zona precordial. Os dados foram registrados no eletrocardiógrafo digital Nexus 

10 de alta resolução em  24 bits assim como até 2048 amostras por segundo que emite um relatório 

automático (ANEXO D). Após 15 minutos de registro do ECG em repouso será realizada a inclinação 

da maca (elétrica) para a posição de noventa graus de maneira lenta objetivando ativação do sistema 

nervoso simpático e registro da FC por mais 10 minutos e analisado pela Transformada Rápida de 

Furrier (TFF). 

 

 

 

 

 

        Figura 2 – Eletrocardiógrafo digital Nexus 10  

3.2.4 Intervenção 

Os voluntários dos grupos A e B serão tratados três vezes por semana em dias intercalados, 

na Clínica de Fisioterapia Ortopédica da FSL, totalizando dez procedimentos. 

 Aplicação do ultrassom pulsátil- Os grupos A e B receberão aplicação do UST com transdutor 

que opera na freqüência de 3 MHz com ERA de 3,5 cm², potência média de saída de 7 Watts (W) na 

modalidade de emissão pulsátil com dosimetria de intensidade de 3 W/cm² por 2 minutos em cada 

um dos 6 pontos de dor relatados pelo voluntário, na região lombar onde localiza-se parte dos 

músculos semiespinhal, eretor da espinha e na região do multifido  que encontra-se abaixo dos dois 

músculos citados acima na goteira entre os processos espinhosos e transversos das vértebras. O 

Figura 1 – Eletrocardiógrafo digital Nexus-10 
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mesmo será aplicado de forma circular para evitar pontos de calor, com velocidade aproximada de 

dois centímetros por segundo, do modelo Sonopulse III, da marca Ibramed. Para o acoplamento do 

transdutor com a região tratada será utilizado gel hidrossolúvel. 

Para aplicação do UST serão utilizadas as recomendações propostas por Low e Reed 56: 

 Preparo do paciente; 

 Exame e teste da superfície a ser tratada; 

 Preparo e teste do equipamento; 

 Preparo da parte a ser tratada; 

 Regulagem; 

 Instruções e alertas; 

 Aplicação; 

 Término. 

 

Estes equipamentos estão de acordo com as normas técnicas NBR IEC 601, da ANVISA que 

controla os aparelhos eletromédicos. 

Os voluntários do grupo C e D que aguardam tratamento serão avaliados e depois tratados 

na mesma clínica. 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os dados serão armazenados num banco de dados e submetidos a procedimentos de análise 

estatística através do Software Sigma Stat. Para a comparação das variáveis utilizar-se-á o test t 

pareado. 

 Quanto ao estudo das associações entre as variáveis biológicas de interesse utilizar-se-á a 

Correlação de Pearson (r). Todas as discussões no presente trabalho serão realizadas no nível de 0,05 

% significância (intervalo de confiança 95%). 

O estatístico será cegado. 

 

5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DAS VOLUNTÁRIAS COM LOMBALGIA 
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 Participaram do estudo 24 jovens universitárias, com média de idade de 22,83±3,90. A média 

e desvio padrão dos valores obtidos de  peso, altura, Índice de Massa Corpórea (IMC), estão de 

acordo com parâmetros de normalidade.  

 

 5.2 PERFIL BIOQUÍMICO DAS VOLUNTÁRIAS COM LOMBALGIA 

Os valores médios de Testosterona e Cortisol  apresentaram valores dentro de parâmetros 

ideais. Os valores médios de Testosterona e Cortisol  não apresentaram diferença estatística 

significante na condição pré (1 sessão)  e pós-tratamento (10 sessão) com Ultrassom, os valores 

estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2–Valores bioquímicos das voluntárias com lombalgia pré e pós-tratamento com terapia 

Ultrassom  

PERFIL HORMONAL N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo Tratado  

    Testosterona 

    1 Sessão 12 3,541 3,339 

 10 Sessão 12 3,216 3,152 0,809 

Cortisol         

1 Sessão 12 22,719 6,729 

 10 Sessão 12 18,942 5,235 0,139 

     Grupo Masculino tratado 

    Testosterona 

    1 Sessão 6 6,655 1,106 

 10 Sessão 6 6,103 1,353 0,457 

     Cortisol 

    1 Sessão 6 19,192 4,894 

 10 Sessão 6 18,095 5,170 0,714 
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     Grupo Feminino Tratado 

    Testosterona 

    1 Sessão 6 0,426 0,15 

 10 Sessão 6 0,328 0,137 0,263 

     Cortisol 

    1 Sessão 6 26,247 6,767 

 10 Sessão 6 19,790 5,643 0,103 

      

Os valores médios de Testosterona e Cortisol  apresentaram valores dentro de parâmetros 

ideais. Os valores médios de Testosterona e Cortisol   apresentaram diferença estatística significante 

entre o grupo masculino e feminino, exceto no cortisol após a 10 sessão,  com Ultrassom, os valores 

estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3–Valores bioquímicos das voluntárias com lombalgia no grupo masculino e feminino  com 

terapia Ultrassom  

PERFIL HORMONAL N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Testosterona 1 Sessão 

    Grupo Masculino 6 6,655 1,106 

 Grupo Feminino 6 0,426 0,15 0,001 

 

Testosterona 10  Sessão         

Grupo Masculino 6 6,103 1,353 

 Grupo Feminino 6 0,328 0 0,001 

     Cortisol 1 Sessão 

    Grupo Masculino 6 19,192 4,894 
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Grupo Feminino 6 26,247 6,767 0,065 

 

Cortisol 10 Sessão         

Grupo Masculino 6 18,095 5,170 

 Grupo Feminino 6 19,790 5,643 0,599 

     Grupo Controle Feminino 

    Testosterona 1 Sessão 8 0,319 0,168 

 Testosterona 10  Sessão 8 0,262 0,154 0,488 

     Cortisol 1 Sessão 8 24,509 7,892 

 Cortisol  10 Sessão 8 22,495 11,274 0,685 

 

5.3 AVALIAÇÕES FUNCIONAIS 

Foram avaliados 24 voluntárias com relação a  dor miofascial e variabilidade da freqüência 

cardíaca para a comparação das respostas pré e pós-tratamento com terapia Ultrassom. 

5.3.1  Respostas da dor miofascial pela escala analógica visual das voluntárias com Lombalgia pré e 

pós-tratamento com terapia Ultrassom 

As respostas da dor miofascial foram mensuradas utilizando-se a escala analógica visual 

(EVA) expressa em milímetros (mm) como referência na quantificação da dor 

As respostas médias da dor miofascial foram diferentes estatisticamente no pré e pós-

tratamento com terapia Ultrassom, nos grupos tratados e controle, os valores estão apresentados na 

tabela 4.  

Tabela 4- Resposta da dor miofascial por EVA nas  voluntárias com Lombalgia pré e pós-tratamento 

com terapia Ultrassom 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA-milimetros N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo tratado 

    1 sessão 12 45,750 24,970 
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10 sessão 12 24,333 26,820 0,001 

 

Controle Geral 

    1 sessão 10 53,600 28,79 

 10 sessão 10 32,600 21,89 0,083 

 

EVA-1 Sessão 

    Grupo tratado 12 45,750 24,970 

 Grupo Controle 10 53,600 28,795 0,501 

 

EVA-10 Sessão 

    Grupo tratado 12 24,333 26,820 

 Grupo Controle 10 32,600 21,895 0,444 

 

Gênero Masculino 

    1 sessão 6 32,833 26,828 

 10 sessão 6 16,333 20,285 0,015 

     Gênero Feminino 

    1 sessão 6 58,667 15,858 

 10 sessão 6 32,333 31,898 0,023 

 

Com relação à dor pelo EVA comparando o grupo masculino no pré e pós-tratamento e 

feminino no pré e pós-tratamento,  para a Lombalgia  apresentou diferença significante. 

A dor mensurada pela EVA do grupo masculino e feminino no pré e pós-tratamento não 

foram diferentes estatisticamente, apresentando uma similaridade na sintomatologia, com exceção 

no pós-tratamento entre o grupo tratado e controle, os valores estão apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5- Resposta da dor miofascial por EVA nas  voluntárias com Lombalgia pré e pós-tratamento, 

com terapia Ultrassom, do gênero  masculino e feminino e  grupo tratado e controle feminino. 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA-milimetros N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

EVA-1 Sessão   

    Gênero Masculino 6 32,833 26,828 

 Gênero Feminino 6 58,667 15,858 0,070 

     EVA-10 Sessão   

    Gênero Masculino 6 16,333 20,285 

 Gênero Feminino 6 32,333 31,898 0,324 

     EVA-1 Sessão   

    Grupo tratado feminino 6 58,667 15,858 

 Grupo Controle 8 58,000 29,374 0,961 

     EVA-10  Sessão   

    Grupo tratado feminino 6 32,333 31,898 

 Grupo Controle 8 30,625 15,937 0,897 

 

Com relação às respostas de dolorimetria do lado direito e esquerdo houve diferença 

estatisticamente significante no pré e pós-tratamento.  A dolorimetria quando comparada o lado 

esquerdo no pré   e pós-tratamento, no grupo controle,  foram semelhantes respectivamente 

(p=0,2), apresentando uma similaridade na sintomatologia. 

Tabela 6- Resposta da dolorimetria das  voluntárias com Lombalgia pré e pós-tratamento com terapia 

Ultrassom 

DOLORIMETRIA-Newtons N MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

 

Grupo Tratado- Lado Direito 
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1 Sessão 11 16,273 5,605 

 10 Sessão 12 24,583 12,435 0,055 

 

Grupo Tratado- Lado Esquerdo 

    1 Sessão 11 16,636 7,201 

 10 Sessão 12 21,333 11,428 0,257 

 

Grupo Controle- Lado Direito 

    1 Sessão 10 17,400 8,396 

 10 Sessão 10 11,700 5,889 0,096 

 

Grupo Controle- Lado Esquerdo 

    1 Sessão 10 17,400 10,480 

 10 Sessão 10 12,900 5,486 0,245 

 

Com relação às respostas de dolorimetria do lado direito e esquerdo no grupo masculino 

houve diferença estatisticamente significante no pré e pós-tratamento. Em relação ao grupo 

feminino e controle feminino quando comparada no pré e pós-tratamento os lados direito e 

esquerdo,  foram semelhantes respectivamente apresentando uma similaridade na sintomatologia. 

Tabela 7- Resposta da dolorimetria das  voluntárias com Lombalgia pré e pós-tratamento, com terapia 

Ultrassom, do gênero  masculino e feminino e controle feminino.  

 

DOLORIMETRIA-Newtons N MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo Masculino-Direito 

    1 Sessão 6 19,000 6,261 

 10 Sessão 6 32,333 13,589 0,054 

 

    



 

284 

 

 

Grupo Masculino-Esquerdo 

1 Sessão 6 19,000 8,579 

 10 Sessão 6 28,500 12,292 0,152 

 

Grupo Feminino-Direito 

    1 Sessão 5 13,000 2,236 

 10 Sessão 6 16,833 3,371 0,058 

 

Grupo Feminino-Esquerdo 

    1 Sessão 5 13,800 4,382 

 10 Sessão 6 14,167 3,601 0,882 

 

Grupo Controle Feminino-Direito  

    1 Sessão 10 17,400 8,396 

 10 Sessão 10 11,700 5,889 0,096 

 

Grupo Controle Feminino-Esquerdo 

    1 Sessão 10 17,400 10,480 

 10 Sessão 10 12,900 5,486 0,245 

 

5.3.2  Respostas da variabilidade de freqüência cardíaca no domínio da freqüência 

Nesta análise procuramos quantificar os diferentes componentes de freqüência cardíaca.  

Analisamos no estudo a variabilidade da freqüência cardíaca três bandas de freqüência classificadas 

como espectro de baixa freqüência entre   0,04 a 0,15 Hz (low frequency-LF), espectro de alta 

freqüência entre 0,15 e 0,40 Hz  (high frequency-HF) e a relação LF/HF das voluntárias avaliadas para 

classificação da variabilidade da freqüência cardíaca. 
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As respostas de porcentagem das bandas de LF e HF são estatisticamente significante nas 

condições de Deitado para em Pé, demonstrando o incremento do sistema nervoso simpático na 

condição de  pré-tratamento e  na condição de pós-tratamento no grupo geral , conforme tabela 8. 

Não houve diferença estatística  significante na condição em Pé do LF e HF no pré e pós-

tratamento e na condição de repouso-deitado. 

Tabela 8. Descrição dos índices de variabilidade de freqüência cardíaca (VFC) no pré e pós-

tratamento com terapia Ultrassom no grupo geral 

VARIABILIDADE DA  FREQÜÊNCIA CARDÍACA N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

EM PÉ 

    LF %  1 Sessão 12 61,162 19,122 

 LF %  10 Sessão 11 56,893 15,457 0,565 

     DEITADO 

    LF %  1 Sessão 12 39,638 13,621 

 LF %  10 Sessão 11 44,131 14,540 0,453 

     EM PÉ  

    HF %  1 Sessão 12 11,413 10,482 

 HF %  10 Sessão 11 11,351 8,674 0,988 

     DEITADO 

    HF %  1 Sessão 12 36,535 18,296 

 HF %  10 Sessão 11 31,625 12,559 0,466 

     VFC-1 SESSÃO 

    LF %  em Pé 12 61,162 19,122 

 LF %  Deitado 12 39,638 13,621 0,004 

     HF %  em Pé 12 11,413 10,482 
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HF %  Deitado 12 36,535 18,296 0,001 

     VFC-10 SESSÃO 

    LF %  em Pé 11 56,893 15,457 

 LF %  Deitado 11 44,131 14,540 0,060 

     HF %  em Pé 11 11,351 8,674 

 HF %  Deitado 11 31,625 12,559 0,001 

     Espectro de baixa freqüência (LF) 

Espectro de alta freqüência (HF) 

As respostas de porcentagem das bandas de LF e HF são estatisticamente significante nas 

condições de Deitado para em Pé, demonstrando o incremento do sistema nervoso simpático na 

condição de  pré-tratamento e  na condição de pós-tratamento no grupo masculino, conforme tabela 

9. 

Não houve diferença estatística  significante na condição em Pé do LF e HF no pré e pós-

tratamento e na condição de repouso-deitado. 

Tabela 9. Descrição dos índices de variabilidade de freqüência cardíaca (VFC) no pré e pós-

tratamento com terapia Ultrassom no grupo masculino 

 

VARIABILIDADE DA  FREQÜÊNCIA CARDÍACA N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo Masculino - EM PÉ 

    LF %  1 Sessão 6 70,715 20,635 

 LF %  10 Sessão 6 61,453 18,993 0,436 

     Grupo Masculino - DEITADO 

    LF %  1 Sessão 6 43,425 15,437 

 LF %  10 Sessão 6 51,227 10,028 0,324 
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Grupo Masculino - EM PÉ 

    HF %  1 Sessão 6 5,052 1,836 

 HF %  10 Sessão 6 8,302 2,519 0,029 

     Grupo Masculino - DEITADO 

    HF %  1 Sessão 6 25,223 15,660 

 HF %  10 Sessão 6 24,462 9,695 0,921 

     VFC-1 SESSÃO 

    LF %  em Pé 6 70,715 20,635 

 LF %  Deitado 6 43,425 15,437 0,027 

     HF %  em Pé 6 5,052 1,836 

 HF %  Deitado 6 25,223 15,660 0,011 

     VFC-10 SESSÃO 

    LF %  em Pé 6 61,453 18,993 

 LF %  Deitado 6 51,227 10,028 0,271 

     HF %  em Pé 6 8,302 2,519 

 HF %  Deitado 6 24,462 9,695 0,003 

      

As respostas de porcentagem das bandas de LF e HF são estatisticamente significante nas 

condições de Deitado para em Pé, demonstrando o incremento do sistema nervoso simpático na 

condição de  pré-tratamento e  na condição de pós-tratamento no grupo masculino, conforme tabela 

10. 

Não houve diferença estatística  significante na condição em Pé do LF e HF no pré e pós-

tratamento e na condição de repouso-deitado. 



 

288 

 

 

Tabela 10. Descrição dos índices de variabilidade de freqüência cardíaca (VFC) no pré e pós-

tratamento com terapia Ultrassom no grupo feminino. 

VARIABILIDADE DA  FREQÜÊNCIA CARDÍACA N  MÉDIA DESVIO-PADRÃO P 

Grupo Feminino - EM PÉ 

    LF %  1 Sessão 6 48,870 11,968 

 LF %  10 Sessão 5 52,258 9,947 0,664 

     Grupo Feminino - DEITADO 

    LF %  1 Sessão 6 36,808 12,746 

 LF %  10 Sessão 5 37,727 16,906 0,928 

     Grupo Feminino - EM PÉ 

    HF %  1 Sessão 6 19,822 12,046 

 HF %  10 Sessão 5 17,743 12,227 0,806 

     Grupo Feminino - DEITADO 

    HF %  1 Sessão 6 46,416 14,654 

 HF %  10 Sessão 5 41,170 11,721 0,580 

     VFC-1 SESSÃO 

    LF %  em Pé 6 48,870 11,968 

 LF %  Deitado 6 36,808 12,746 0,161 

     HF %  em Pé 6 19,822 12,046 

 HF %  Deitado 6 46,416 14,654 0,014 

     VFC-10 SESSÃO 

    LF %  em Pé 5 19,822 12,046 

 LF %  Deitado 5 46,416 14,654 0,014 



 

289 

 

 

     HF %  em Pé 5 17,743 12,227 

 HF %  Deitado 5 41,170 11,721 0,033 
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ANEXOS 

ANEXO A QUESTIONÁRIO ROLAND MORRIS DE INCAPACIDADE 
 

Quando suas costas doem você pode achar difícil fazer coisas que normalmente fazia. Esta lista 

contém frases de pessoas descrevendo a si mesmas quando sentem dor nas costas. Você pode achar 

entre estas frases que você lê algumas que descrevem você hoje. À medida que você lê estas frases, 

pense em você hoje. Marque a sentença que descreve você hoje. Se a frase não descreve o que você 

sente, ignore-a e leia a seguinte. Lembre-se, só marque a frase se você tiver certeza que ela descreve 

você hoje.  

1- Fico em casa a maior parte do tempo devido a minha coluna.  

2- Eu mudo de posição freqüentemente para tentar aliviar minha coluna.  

3- Eu ando mais lentamente do que o meu normal por causa de minha coluna.  

4- Por causa de minhas costas não estou fazendo nenhum dos trabalhos que fazia   em minha casa.  



 

296 

 

 

5- Por causa de minhas costas, eu uso um corrimão para subir escadas.  

6- Por causa de minhas costas, eu deito para descansar mais freqüentemente.  

7- Por causa de minhas costas, eu necessito de apoio para levantar-me de uma cadeira.  

8- Por causa de minhas costas, eu tento arranjar pessoas para fazerem coisas para   mim.  

9- Eu me visto mais lentamente do que o usual, por causa de minhas costas. 

10- Eu fico de pé por períodos curtos, por causa de minhas costas.  

11- Por causa de minhas costas, eu procuro não me curvar ou agachar.  

12- Eu acho difícil sair de uma cadeira, por causa de minhas costas.  

13- Minhas costas doem a maior parte do tempo.  

14- Eu acho difícil me virar na cama Por causa de minhas costas.  

15- Meu apetite não é bom por causa de dor nas costas.   

16- Tenho problemas para calçar meias devido a dor nas minhas costas.   

17- Só consigo andar distâncias curtas por causa de minhas costas  

18- Durmo pior de barriga para cima.   

19- Devido a minha dor nas costas, preciso de ajuda para me vestir.  

20- Eu fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas  

21- Eu evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas  

22- Devido a minha dor nas costas fico mais irritado e de mau humor com as pessoas, do que 

normalmente.  

23- Por causa de minhas costas, subo escadas mais devagar do que o usual.  

24- Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

 
ANEXO B- Escala visual analógica 

 
 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL DE DOR 
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 |                            | 

 sem dor                                                            dor insuportável 

 
 
ANEXO C  

QUESTIONÁRIO McGILL DE DOR (Adaptação realizada por Pimenta e Teixeira, 

1996) 

 

1 

7. Vibrante            
8. Tremor              
9. Pulsante            
10. Latejante            
11. Como batida      
12. Como pancada   
 

2 

4. pontada  
5. choque   
6. em tiros  

3 

6. agulhada    
7. perfurante  
8. facada       
9. punhalada  
10. em lança    

4 

4. fina               
5. cortante         
6. estraçalhada  

5 

6. beliscão          
7. aperto             
8. mordida          
9. cólica              
10. esmagamento 
  

6 

4. fisgada      
5. puxão        
6. em torção  

7 

5. calor           
6. queimação  
7. fervente      
8. em brasa    

8 

5. formigamento  
6. coceira            
7. ardente            
8. ferroada          

9 

6. mal localizada  
7. dolorida           
8. machucada      
9. doída               
10. pesada  
            

10 

5. sensível   
6. esticada   
7. esfolante  
8. rachante   

11 

3. cansativa 
4. exaustiva 

12 

4. enjoada 
5. sufocante  

13 

3. amedrontadora 
4. apavorante        
6. aterrorizante     

14 

6. castigante  
7. atormenta  
8. cruel         
9. maldita      

15 

3. miserável           
4. enlouquecedora  

16 

6. chata              
7. que incomoda 
8. desgastante     
9. forte               

 

Dor 
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10. mortal       10. insuportável   
  

17 

5. espalha 
6. irradia   
7. penetra  
8. atravessa 

18 

6. aperta 
7. adormece 
8. repuxa     
9. espreme   
10. rasga       

19 

4. fria 
5. gelada  
6. congelante 

20 

6. aborrecida  
7. dá náusea   
8. agonizante  
9. pavorosa    
10. torturante   

 

 

PRI: índice de classificação da 

dor 

          1 a 10: sensorial 

          11 a 15: afetivas 

          16: avaliativa 

          17 a 20: mistas  

 
 
 
 
 
ANEXO D Questionário de Lombalgia 
 

 

Nome: 

Idade:                                                                                     Sexo:                          

Fone:     Peso:                           Altura: 

Profissão:                                                                               Estado Civil: 

Curso:                                                                                    Período:  

Data: 

 

32- Sente dor lombar? 
           (   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes.  
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33- Sente dor todos os dias? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

34- Quando sente dor, por quanto tempo ela permanece? 
(   ) 30 minutos  (   ) 1hora   (   ) 2 horas   (   ) 5 horas  (   ) O dia inteiro 

 

35- Há quanto tempo tem essa dor? 
(   ) 1 dia  (   ) 1 semana   (   ) 1 mês     (   ) 6 meses   (   ) mais de 1 ano  

 

36- Sente dor ao acordar? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

 

37- Acorda a noite devido à dor?  
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

38- Quando sente dor? 
(   ) No início do dia     (   ) No final do dia 

 

39- Sente dor em que posição? 
(   ) Sentado   (   ) Em pé  (   ) Quando vira-se para os lados   (   ) Quando agacha 

 

40- Tem crises repentinas de dor na região lombar? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

41- A sua dor espalha-se a outras regiões do corpo? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

 

42- Faz algum tipo de atividade física? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

43- Que tipo de atividade física? ____________________________________ 
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44- Quantas vezes por semana? ____________________________________ 
 

45- Quantas horas por dia? ________________________________________ 
 

46- A dor melhora quando realiza atividade física? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 
47- Sente dor quando pratica atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

48- Levanta peso de algum tipo no seu dia-a-dia? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

49- Como avalia a sua dor agora, neste momento? 
____________________________________________________________ 

   

50- Qual a intensidade da dor mais forte que sentiu nas últimas 4 semanas? 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

51- Em média, qual a intensidade da dor que sentiu nas últimas 4 semanas? 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

52- Como descreve sua dor? 
(  ) Dor constante com ligeiras variações  

(  ) Dor constante com crises de dor 

(  ) Crises de dor sem dor nos intervalos 

(  ) Crises freqüentes de dor com dor nos intervalos 

 

53- Sente uma sensação de picada ou formigamento na zona da dor (como formigas a caminhar 
ou uma vibração elétrica)? 
(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

54- Tem hérnia de disco? 



 

301 

 

 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

55- Você fuma? 
(   ) Sim          (   ) Não 

 

56- Quantas vezes por dia? __________________ 
 

57- Faz Fisioterapia por causa da dor?  
(   ) Sim          (   ) Não 

 

58- Já realizou Fisioterapia por causa da dor? 
(   ) Sim          (   ) Não 

 

59- Há quanto tempo? ________________ 
 

60- Sentiu melhora? 
(   ) Sim          (   ) Não 

 
61- Qual o tratamento realizado na Fisioterapia?  

______________________________________________________ 

 

62- Outras considerações que você queira relatar. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

ANEXO E- Mapa de Dor 

Nome: 

 

Endereço:           Idade: 

 

Fone:        Sexo: 
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Profissão:                                                                      Estado Civil: 

 

Curso:                                                                            Período:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda há quanto tempo sente dor nas seguintes regiões marcadas por você e qual valor atribui a 

essa dor de 0 – 10.               

TABELA DO MAPA DE DOR 

Frente      

                  Tempo    Valor  

1       

2       
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3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

Costas        Tempo    Valor  

1       

2       

3       

4       

5       
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6       

7       

8       

9       

10       

11       

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       
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32       

33       

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    
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EFICÁCIA DO  LASER NA SINTOMATOLOGIA DOLOROSA, NA FUNCIONALIDADE, NA 

FLEXIBILIDADE E NAS ALTERAÇÕES HORMONAIS EM  LOMBÁGICOS CRÔNICOS 

 

Orientador: Marcelo Custódio Rubira 
Bolsista: Paula Janieire Araújo da Costa  

REVISÃO DA LITERATURA 

A lombalgia é definida como uma dor regional anatomicamente distribuída entre o último 

arco costal e a prega glútea, frequentemente acompanhada por exacerbação da dor e limitação do 

movimento1.  

Durante o curso de suas vidas, 70 a 85% dos indivíduos experimentarão a lombalgia, e acima 

de 80% dos pacientes relatam episódios recorrentes.  Estima-se que 80 a 90% dos pacientes terão 

recorrência dentro de 6 meses sem levar em consideração o tratamento.  Entretanto, 5 a 15 % 

desenvolverão lombalgia crônica que é mais difícil de tratar e o tratamento tem resultados variáveis2, 

tendo predileção por adultos jovens e em fase economicamente ativa3. 

A dor crônica não tem um papel biológico definido e pode ser considerada como a que 

persiste além do tempo razoável após a cura da lesão que a originou. Em geral, é tida como 

patológica, estando associada á incapacidade e ao estresse físico, econômico e emocional. É uma 

queixa comum em pacientes portadores de diferentes doenças e seu tratamento é um desafio para 

os profissionais de saúde, que buscam incessantemente novas estratégias terapêuticas4. 

Geralmente se aceita que a dor crônica tem um impacto negativo na qualidade de vida e tem 

conseqüências negativas para a saúde em geral, e no bem estar social e psicológico5. 

Há um crescente consenso que o problema da lombalgia é multidimensional, e é melhor 

compreendida dentro de um persectiva biopisicossocial. Primeiro vários fatores estão envolvidos em 

sua etiologia e também no desenvolvimento6. 

Os fatores preditores de lombalgia incluem estressores físicos (ficar em pé por tempo 

prolongado, dirigir, movimentos rigorosos ou repetitivos, estressores psicosociais (trabalho 

angustiante), características pessoais (situação psicológica e fumo) e físicas (obesidade e altura)7.  
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Apenas 15% dos pacientes com lombalgia tem um diagnóstico de patologia específica, os 

85% restante são diagnosticados como lombalgia não-específica8. Na maioria dos casos, um 

diagnóstico específico para lombalgia não pode ser definido em bases de anormalidades anatômicas 

ou fisiológicas. Embora estratégias de imagem podem ser empregadas para excluir sérias causas de 

lombalgia (como tumores e infecções), anormalidades anatômicas, como aquelas associadas com o 

processo de envelhecimento, são comumente observadas de qualquer forma em indivíduos 

assintomáticos sadios. Enquanto terapias específicas podem ser empregadas para corrigir 

anormalidades anatomicas ou fisiológicas, a lombalgia não específica pode apenas ser tratada 

empiricamente9.  

Desde que a lombalgia crônica não específica e seus resultados incapacitantes tem se 

tornado um enorme problema socioeconômico e de saúde pública, muitos tratamentos objetivam 

aumento dos níveis de atividade e da capacidade funcional do paciente10. 

Em pacientes com desordens musculoesqueléticas, tônus muscular aumentado e locais 

dolorosos é algumas vezes notado. Espasmo na musculatura da lombar tem sido considerado para 

elucidar lombalgia secundária e sensibilidade na região lombar. Porém, a carência de evidências 

convincentes para sustentar hiperatividade muscular, o qual se imagina causar dor em várias 

desordens musculoesqueléticas tem sido apontado em análises recentes. Então, frequentemente 

aceito o conceito clássico do ciclo vicioso da dor, dor muscular-espasmo-dor muscular, com dor e 

hiperatividade do músulo reforçando um ao outro tem sido aberto à discussão11.  

A hipersensibilidade à palpação deve-se à excitação e sensibilização dos nociceptores pelo 

acúmulo de substâncias algiogênicas, causadas pelas alterações biodinâmicas do traumatismo ou da 

crise energética e/ou pela inflamação neurogênica. A fibra muscular, quando sofre lesão, sobrecarga 

ou estresses de repetição, resultam  em contração  muscular exagerada durante período de tempo 

prolongado, fadiga muscular, isquemia focalizada e anormalidades subseqüentes do ambiente 

extracelular das miofibrilas, além de liberação de substâncias algiogênicas, gerando ciclo vicioso 

caracterizado por elevação da atividade motora e do sistema neurovegetativo, aumentando a 

sensibilidade à dor. A atividade contrátil não controlada aumenta o consumo energético e colapsa a 

microcirculação local (compressão mecânica dos capilares) e o consumo energético aumentado sob 

condições de isquemia gera círculo vicioso autosustentado de contração-isquemia-contração 

muscular. Os estímulos nociceptivos acionam os nociceptores musculares relacionados às fibras 

nervosas III (equivalentes das fibras A gama, responsável pelas parestesias e pela dor espontânea) e 

IV (equivalentes das fibras C, responsável pela dor durante os movimentos, estiramento ou 

compressão muscular) que se projetam no corno posterior da substância cinzenta da medula 
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espinhal, de onde as informações nociceptivas são transferidas pelos tratos de projeção rostral para 

as unidades supra-segmentares12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama do ciclo autoperpetuador de espasmo muscular  

O tratamento deve iniciar com terapia para alívio dos sintomas, diminução da dor, restaurar 

a função e deve ser baseado num correto diagnóstico, estabelecido de informações sobre possíveis 

fatores etiológicos, sinais e sintomas capacitando o paciente para retomar sua atividade de vida 

diária13. 

Dor crônica tem sido associada com cortisol elevado14. A hipófise é estimulada a secretar 

hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e, este estimula o córtex adrenal a secretar cortisol, que em 

situações de estresse físico e mental pode chegar a aumentar até vinte vezes15. 

Em humanos, pelo menos 95% da atividade glicocorticóide das secreções adreno-corticais é 

atribuída ao hormônio cortisol, também conhecido como hidrocortisona. Desde então, reconhece-se 

como fundamental a atuação destes hormônios na reação de estresse 16.  

A secreção de cortisol pelo córtex da adrenal constitui o passo final de uma cascata que se 

inicia com a percepção do estressor pelo córtex cerebral, ativação do sistema límbico e do 
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hipotálamo, que libera o CRH. Este estimula a adenohipófise a secretar ACTH, o qual, por sua vez, 

estimula a liberação de glicocorticóides pelo córtex da adrenal. Estes desencadeiam uma série de 

efeitos metabólicos que visam aliviar a natureza nociva do estado de estresse (gliconeogênese, 

mobilização de proteínas e de gorduras, inibição do crescimento, das respostas imunológica, 

inflamatória e da reprodução). Estas alterações são fundamentais para o sucesso do processo 

adaptativo, uma vez que aumenta prontamente a disponibilidade de energia, o metabolismo de 

suporte e adiam o anabolismo, energeticamente dispendioso, até em períodos menos estressantes. 

Além disso, ocorre também uma retroalimentação direta do cortisol sobre o hipotálamo e a glândula 

hipófise anterior, diminuindo a secreção de CRH, de ACTH e a concentração plasmática de cortisol. 

Entretanto, os estímulos de estresse são predominantes; eles sempre podem romper esse controle 

do cortisol por retroalimentação inibitória direta15.  

A inter-relação do hipotálamo, sistema nervoso simpático, adenohipófise, córtex e medula da 

adrenal foi enfatizada por Axerold & Reisine17, que classificaram como “hormônios do estresse”, 

além da adrenalina e da noradrenalina, o ACTH e os glicocorticóides. A combinação das secreções 

dos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta neuroendócrina 

aos estímulos estressantes.  

De fato, desde o trabalho de Selye18, a associação entre estresse e aumento na secreção de 

cortisol é tão fortemente consolidada que era vista como sinônimo na literatura. No entanto, 

paralelamente a essa conhecida resposta de aumento na secreção de cortisol frente a agentes 

estressores, atualmente uma resposta de decréscimo relativo na secreção de cortisol, conhecida 

como hipocortisolismo, vem sido reconhecida por inúmeros pesquisadores19. 

Ribeiro et. al. (2001) e Mercuro et al (2000)20 propoem que  depressão dos niveis hormonai 

de estrogenio, ocorrida durante a menopausa, pode ser a reesponsável pela redução da VFC em 

mulheres idosas. Contudo em estudo feito por Nevs et. al. (2007)21 foram observadas maior 

modulação vagal e menor simpatico em mulheres, quando comparadas aos homens de mesma 

idade, sugerindo que diferenças relacionadas ao g]ênero não se devem apenas aos niveis hormaonais 

de estrogenio.  

A dor também parecer variar em função dos niveis sericos dos hormonios gonodais22. Níveis 

aumentados de androgenios, em particular a testosterona, parece diminuir a dor em ambos homens 

e mulheres23.  
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Modelos de pesquisas em humanos são altamente influenciadas por variáveis socioculturais 

que tem pouco feito com as diferenças biológicas de limiar ou sensação de dor entre homens e 

mulheres24.  

Diferenças sexuais na experiência de dor tem sido documentadas na literatura25, mas o papel 

preciso dos hormônios esteróides gonadais na dor não é bem compreendido26.  Investigações 

tipicamente indicam que mulheres relatam menor limiar e tolerância à dor à uma variedade de 

estímulos nociceptivos experimentalmente induzidos, especialmente quando o estímulo é tônico por 

natureza. Muitos estudos também indicaram que as mulheres experimentam maior somatização 

espacial da dor, provando mais evidências de que os sexos diferem no processo central de dor. 

Estudos clínicos confirmam de certa forma os achados experimentais de como a mulher parece mais 

comumente experimentar dor de cabeça tensional ou migrânea, dor orofacial e muitas outras formas 

de dor musculoesquelética. Porém, outros estudos clínicos não tenham detectado diferenças 

significantes entre os sexos há pouco suporte de diferenças sexuais na clínica de dor experimental 

induzida com populações de não pacientes. Variabilidade na experiência de dor envolve complexa 

interação não apenas com fatores biológicos mas também psicológicos e socioculturais. Estudos 

anteriores têm demonstrado que depressão, ansiedade, medo de relatar dor e sentimento 

catastrófico são fatores importantes no desenvolvimento e ou manutenção da lombalgia crônica. 

Embora isso pareça ser um consenso na literatura para as diferenças sexuais em aspectos específicos 

na percepção e prevalência da dor, não está claro como esses sexos diferem em associações entre 

fatores psicológicos e relatos de dor25.  

A existência de diferenças sexuais em dor e analgesia e o fato que o perfil desenvolvido de 

alguns tipos de dor evidentemente compara função reprodutiva, fortemente sugerem que 

hormônios gonadais fortemente sugerem que hormônios esteróides gonadais significantemente 

influenciam na dor. Testosterona é um precursor do estradiol, então os ovários também produzem 

testosterona. Reciprocamente, estadiol é um metabólito do da testosterona, então os testículos 

produzem algum estrogênio. Nas mulheres a testosterona é produzida no córtex adrenal (25%) e 

ovários (25%), e pela transformação (50%) no fígado, rins, intestino, pulmões, tecido adiposo e 

sistema nervoso central26. 

No Brasil, a literatura acerca da influência dos hormônios sexuais sobre a percepção dolorosa 

em mulheres é escasso. No entanto, o conhecimento destes fatores são muito importantes para 

desvendar diferenças entre os sexos na percepção da dor, pois a smulhres parecem sentir mais dor 

do que os homens, além de contribuir de maneira consistente para que os profissionais que lidam 

com quadros dolorosos possam entender e tratar mais eficazmente ambos os sexos22. 
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Mulheres são as que mais comumente visitam um médico e são as que mais comumente 

relatam dor como sintomas do que os homens, os quais podem deixar uma superestimação nas 

diferenças entre os sexos. Diferenças no limiar de dor de roedores machos e fêmeas tem sido 

explicitamente estudados durante os últimos 20 a 30 anos, mas apenas nos útimos 15 anos que esse 

assunto tem ganho a proporção e atenção que merece27.  

Muitas terapias não farmacológicas são indicadas para o tratamento de lombalgia. Em um 

estudo de cuidados clínicos primários, 65% relataram indicar massoterapia, 55% recomendaram 

ultrassom terapêutico e 22% recomendaram manipulação espinal28, mas o laser de baixa potência é 

freqüentemente usado para tratar condições de vários tipos de dor.  O tratamento por laser é 

comumente usado em medicina clínica como ferramenta em cirurgia e oftalmologia, mas 

recentemente um crescente interesse tem focado sua possibilidade em aliviar a dor29. 

Laser é uma sigla, que se refere a Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation onde 

foi traduzida como “Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação”. A energia luminosa 

caracteriza-se por apresentar ondas eletromagnéticas com o mesmo comprimento, mesma direção, 

mesma freqüência e cor30. 

Lim et al. (1195)30 citam em seu trabalho que LLLT é a nova designação internacionalmente 

aceita e é definida como tratamento a laser nas quais a energia emitida não causa aumento da 

temperatura do tecido tratado acima de 36,5º C ou seja, temperatura corpórea normal. Por causa da 

baixa energia emitida e intensidade, seus efeitos são meramente não-térmicos e bioestimuladores. 

Os efeitos bioestimuladores da LLLT têm sido relatados por vários investigadores. O mecanismo de 

analgesia não tem sido estabelecido, mas tem sido atribuído aos seus efeitos antiinflamatórios e 

neuronais.  

A LLLT tem sido utilizada para tratamento de dor particularmente na Europa e Japão. Uma 

metanálise e revisão sistemática da literatura provam evidencia da eficácia da LLLT nas condições de 

dor31.  

A eficácia da LLLT tem sido descrita em muitos trabalhos associada a dor, seja esta muscular 

aguda ou crônica ou em outras condições como em doenças degenerativas. Em um trabalho recente, 

Chow et al relatam que as condições clínicas da dor tem sido sistematicamente estudadas e que 

existe um grau de evidência dessa terapia em dor no pescoço, tendinoses, desordens crônicas e dor 

crônica32.  
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O efeito analgésico da LLLT atua em diferentes níveis e por muitos mecanismos. Algumas 

explicações deste efeito são: aumenta nível de beta-endorfinas no líquor, aumenta a excreção 

urinária de glicocorticóides, o qual é inibidor da síntese de beta-endorfinas, aumenta o limiar de dor 

a palpação através de um mecanismo que bloqueia fibra nervosa eletrolítica, diminui histamina e 

acetilcolina livres, reduz síntese de bradicinina, aumenta produção de adenosina trifosfato (ATP), 

melhora microcirculacção local, aumenta o fluxo linfático reduzindo, dessa forma, o edema13. 

Já as propriedades biofísicas do laser de baixa potência ainda são pouco compreendidas 

sendo sua intensidade de radiação tão baixa que os efeitos biológicos decorrem não do aquecimento 

mas sim dos efeitos diretos da irradiação33.  

Guirro & Guirro34 descrevem como principais efeitos fisiológicos do laser a capacidade de 

estimular a liberação de substâncias pré-formadas (histamina, serotonina, bradicinina), modificar 

reações enzimáticas, aumentar a formação de colágeno, estimular a neoformação de vasos, 

aumentar a síntese de beta-endorfinas e elevar o limiar de dor, tendo grande indicação nos 

processos inflamatórios e de regeneração tecidual.  

Wright and Schiffman (1995) 35 atribuem ao laser a capacidade de obter respostas sem 

produzir calor nos tecidos. Tem efeitos analgésico e antiinflamatório em função de sua capacidade de 

aumentar a permeabilidade capilar. 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GERAL 
 

O estudo tem por objetivo verificar a eficácia do laser na sintomatologia dolorosa, 

funcionalidade, flexibilidade e nas alterações hormonais em portadores de lombalgia crônica não 

específica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Comparar a eficácia do laser na diminuição precoce da dor antes e após o tratamento e com 

o grupo controle; 

 Comparar a funcionalidade antes e após o tratamento e com o grupo controle; 

 Comparar a flexibilidade antes e após o tratamento e com o grupo controle; 

 Comparar os níveis hormonais de cortisol, serotonina, estrogênio, progesterona, testosterona, 

adrenalina e noradrenalina antes e após o tratamento e com o grupo controle; 

 Correlacionar os níveis hormonais e dor antes e após o tratamento e com o grupo controle; 
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 Correlacionar dor, funcionalidade e flexibilidade antes e após o tratamento e com o grupo 

controle. 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Este estudo foi previamente submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade São Lucas- Porto Velho- RO. Todos os voluntários foram informados sobre o objetivo deste 

estudo, e aqueles que concordarem em participar assinarão o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido antes do início da avaliação e tratamento de acordo com a resolução 196/96 (Anexo 1). 

 
Amostra 

A amostra foi composta por 80 voluntários de ambos os gêneros, não fumantes, 

normotensos, faixa etária entre 18 e quarenta anos, índice de massa corpórea (IMC) normal 

apresentando lombalgia crônica não específica, encaminhadas para tratamento fisioterapêutico na 

Clínica de Fisioterapia da FSL. Os mesmos foram divididos aleatoriamente em 3 grupos: grupo A (20 

homens); grupo B (20 mulheres), grupo C (grupo controle composto por 20 homens que aguardam 

tratamento); grupo D (grupo controle composto por 20 mulheres que aguardam tratamento). 

 Para minimizar as possíveis variáveis de interferência foram excluídos os voluntários 

emergências médicas e/ou odontológicas, doenças metabólicas (exemplo, diabete ou 

hipertireoidismo), desordens neurológicas (exemplo, discinesia etc.), doença vascular (exemplo, 

hipertensão), doenças reumatológicas, neoplasias, bem como história pregressa de desordens 

psiquiátricas, abuso de drogas, gestantes ou lactantes, acidentes com veículo automotor, atualmente 

sendo tratados com medicamentos para desordens psicológicas e fazendo uso de analgésicos ou 

antiinflamatórios, alérgicos, com histórico de hérnias de disco, fraturas na coluna vertebral, 

espondilolistese ou qualquer outro diagnóstico que comprove causa de dor lombar. 

Exames de sangue como hemograma, colesterol e frações, fator reumatóide, anti-

estreptolisina O, mucoproteína, velocidade de hemossedimentação foram realizados para auxiliar no 

critério de exclusão. 

Os voluntários chamados para o estudo mas que não forem selecionados devidos aos 

critérios de exclusão foram tratados na clínica de fisioterapia da Faculdade São Lucas preservando 

assim a ética em pesquisa. 

 

Local 
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O estudo foi realizado Clínica de Fisioterapia da Faculdade São Lucas-Porto Velho-RO. Todas 

as avaliações foram realizadas no Laboratório de Fisiologia da Clínica e as intervenções na Clínica de 

Fisioterapia Ortopédica, com exceção da coleta de sangue para avaliação das dosagens hormonais 

que foram realizadas no Núcleo de Análises Clínicas da Faculdade São Lucas- NUSLAC.  

Material 

 Equipamento de eletrocardiograma Nexus-10; 

 Aparelho de laser de baixa potência Laserplus Microcontrolled Communicator da marca KW 

Eletrônica-AsGa-904nm; 

 Dolorímetro digital da marca EMG System do Brasil, 

 Balança, 

 Adipômetro; 

 Escala visual analógica; 

 Questionário de McGill; 

 Ficha de avaliação padronizada para lombar; 

 Questionário Roland Morris; 

 Ficha para registro da dor à palpação e pressão em J; 

 Folders explicativos sobre os procedimentos necessários para a coleta de sangue; 

 Divã com abertura para descanso de rosto e cabeça. 

 

Avaliação 

Os voluntários foram selecionados após a aplicação do mapa de dor (Anexo2). Foram 

incluídos para avaliação e inclusão na pesquisa os voluntários que assinalarem as regiões 36 e 37 e 

estiverem sintomáticos a mais de 4 meses. Todo o processo de avaliação da lombalgia, aplicação de 

escalas e questionários, coleta do ECG, foram realizados por um único avaliador previamente 

treinado e calibrado. Os dados da avaliação foram registrados em ficha contendo dados do perfil da 

dor dos voluntários (Anexo 3). O mesmo foi cegado não tendo acesso aos componentes de cada 

grupo tampouco ao tipo de tratamento. O exame de sangue foi feito por um técnico qualificado que 

não terá acesso ao estudo. Os voluntários foram avaliados e os dados iniciais e anamnese foram 

registrados numa ficha de avaliação contendo informações sobre dados gerais dos voluntários, 

anamnese e questões relacionadoas à dor lombar. 
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Avaliação da funcionalidade 

O questionário de Roland Morris (Anexo 4) consiste em um questionário específico para 

lombalgia, que possui facilidade em sua aplicação, podendo ser pontuado facilmente, e em menos de 

5 minutos. É composto de 24 questões relacionadas à dor e à função. As perguntas são objetivas e 

simples, dando-se uma pontuação de 1 para cada questão cuja afirmação o voluntário concorde e 0 

para cada afirmação o volutário não concorde. Os valores são somados podendo-se obter uma 

pontuação mínima de 0 e uma pontuação máxima de 24. Quanto mais próximo à pontuação 0, um 

melhor estado da lombalgia é verificado, e quanto mais próximo da pontuação 24, um pior estado da 

lombalgia é verificado 36. 

Avaliação da dor  

a) Para avaliação da dor espontânea foi a escala visual analógica (Anexo 5). Esta escala 

consiste de uma linha de 10 mm onde os voluntários registrarão a intensidade da dor lombar 

marcando com uma caneta na linha entre dois extremos. No extremo esquerdo da escala está 

marcado “sem dor” e no lado direito da escala está marcado “pior dor”. A intensidade da dor está 

descrita na literatura como sendo a distância entre o final da escala do lado esquerdo e a marcação 

do paciente37. 

b) Para a dor à palpação foi utilizado o dolorímetro digital da marca EMG System do Brasil 

que apresenta um display onde se visualiza a pressão exercida em Newtons exercida por uma 

extremidade com 0,7 mm de diâmetro e o valor numérico atribuído pelo voluntário referente a dor 

que está sentindo quando uma extremidade com uma ponta é posicionada no ponto a ser avaliado e 

pressionada perpendicularmente no local. A dor à palpação foi avaliada na região lombar onde se 

localiza parte dos músculos semiespinhal, eretor da espinha e na região do multifido que se encontra 

abaixo dos dois músculos citados acima na goteira entre os processos espinhosos e transversos das 

vértebras com os voluntários deitados em decúbito ventral em um divã com abertura para repouso 

de rosto e da cabeça, com um travesseiro sob o abdome para evitar interferência de contrações 

musculares indesejadas durante a realização do procedimento. Os pontos para avaliação da dor à 

palpação foram escolhidos de acordo com o relato de dos voluntários e a pele foi previamente limpa 

com gaze embebida em solução alcoólica. A pressão em Joules e o valor atribuído à dor foram 

registrados numa ficha diária (Anexo 6). 

Ambas, dor espontânea e à palpação foram registradas diariamente antes de cada sessão de 

aplicação das terapêuticas e após 5 minutos do final de cada sessão. 
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c) Para a avaliação multidimensional da dor foi utilizado, antes e após as 10 sessões de tratamento, o 

questionário de McGill de dor (Anexo 7), adaptado para a língua portuguesa por Castro, que 

considera a dor do ponto de vista tridimensional: sensorial-discriminativa, afetiva-motivacional e 

avaliativa cognitiva. Ele é usado para avaliar qualitativamente e quantitativamente o relato das 

experiências de dor. É organizado em quatro categorias: sensorial, afetiva, avaliativa e mista com 20 

subcategorias e 78 palavras descritoras da dor, descrevendo a qualidade da dor.  

 

Coleta de sangue para perfil bioquímico e hormonal 

Foi coletado sangue periférico dos voluntários por um técnico previamente treinado e com 

experiência nesse tipo de coleta no Núcleo de Análises Clínicas da Faculdade São Lucas-NUSLAC. 

Todos os voluntários receberam os exames antes e após o tratamento. Os voluntários com alterações 

nos valores de normalidade com exceção do cortisol e testosterona foram excluídos da amostra, mas 

foram tratados na clínica de Fisioterapia da Faculdade São Lucas até alta preservando-se assim os 

critérios éticos que envolvem uma pesquisa. Previamente à coleta, os voluntários receberam um 

folder contendo explicações sobre a coleta, horário de acordar e informações sobre os alimentos que 

não poderão ingerir antes dos exames para minimizar possíveis resultados falsos positivos. Nas 

mulheres os hormônios gonadais foram coletados no 10 dia do ciclo menstrual. 

Intervenção 

Os voluntários dos grupos A e B foram tratados três vezes por semana em dias  intercalados, 

na Clínica de Fisioterapia Ortopédica da FSL, totalizando dez procedimentos. 

 a) Aplicação do laser de baixa potência- O grupo A e B receberam aplicação de Laser diodo de 

Arsênio e Gálio (AsGa) infravermelho, comprimento de onda de 904 nm, com diâmetro da caneta de 

0,2235cm², área do feixe de 0,0392 cm², potência de saída de cinqüenta miliwatts (mw), potência de 

pico de 25 Watts (W), com tempo de duração do pulso 200 nanosegundos (ns), dosimetria de 5 

joules por centímetro quadrado,  na região lombar onde se localiza parte dos músculos semiespinhal, 

eretor da espinha e na região do multifido que se encontra abaixo dos dois músculos citados acima 

na goteira entre os processos espinhosos e transversos das vértebras com os voluntários deitados em 

decúbito ventral em um divã com abertura para repouso de rosto e da cabeça, com um travesseiro 

sob o abdome para evitar interferência de contrações musculares indesejadas durante a realização 

do procedimento. Para a  aplicação do laser de baixa potência foi escolhida a técnica pontual na qual 

Figura 1 – Eletrocardiógrafo digital Nexus-10 
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o tempo de exposição é programada pelo próprio aparelho do modelo Laserplus Microcontrolled 

Communicator da marca KW Eletrônica (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Laser de baixa potência (904 nm) 

Os 6 pontos pontos (3 de cada lado) que receberam a aplicação do laser foram selecionados 

de acordo com pontos gatilhos existentes no local com duração de 2 minutos em cada ponto. 

Para as técnicas de aplicação do laser, foram utilizadas as recomendações propostas por Low 

& Reed38: 

 Preparo do paciente; 

 Exame e teste da superfície a ser tratada; 

 Preparo e teste do equipamento; 

 Preparo da parte a ser tratada; 

 Regulagem; 

 Instruções e alertas; 

 Aplicação; 

 Término. 

Este equipamento está de acordo com as normas técnicas NBR IEC 601, da ANVISA que 

controla os aparelhos eletromédicos. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os dados foram armazenados num banco de dados e submetidos a procedimentos de análise 

estatística através do Software Sigma Stat. Para a comparação das variáveis foio test t pareado. 
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 Quanto ao estudo das associações entre as variáveis biológicas de interesse, foia Correlação 

de Pearson (r). Todas as discussões no presente trabalho foram realizadas no nível de 0,05 % 

significância (intervalo de confiança 95%). 

 

RESULTADOS 

 A amostra foi composta por 423 voluntários jovens e adultos, de ambos os gêneros. Foram 

excluidos 52 voluntários com índice de massa corpórea (IMC) elevada ou abaixo de parametros de 

normalidade. Com relação a idade foram excluídos 29 que estavão fora da faixa etária estipulada. 

Voluntários com dor aguda foram excluidos, i. e. , com dor a menos de 6 meses e com relação a 

intensidade de dor, foram excluidos 84 que apresentaram intensidade abaixo de 7 de acordo com a 

EVA.  

O estudo selecionou 118 voluntários, porém não houve adesão de 67 ao protocolo de 

tratamento e pesquisa. Iniciaram o tratamento 51 voluntários e houve desistência de 40 por 

problemas saúde e disponibilidade para o tratamento. Estão em tratamento 15 pacientes e foram 

concluídos 5 casos.  

 

 

Questionário 
423 

Lombalgia         
304 

Exclusão           
186 

Sobre peso          
52 

Idade               29 Aguda             21 EVA                  84 

Incluso              
118 

Avaliados        51 

Tratamento     15 

Desligados 5 Concluído         5 
Em tratamento  

5 

Não Avaliados 67 

Sem dor          36 
Cervical/Dorsal 

83 
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Com relação aos pacientes avaliados (51) observamos o perfil de sensibilidade de dor lombar 

e frequência de dor diária;  de duração da dor lombar durante o dia e há quanto tempo apresenta a 

dor; da sensibilidade à dor lombar ao acordar, interrupção do sono devido a dor e período do dia em 

que apresenta dor ; de ocorrência de crises repentinas de dor na região lombar e irradiação da dor 

para outras regiões do corpo; na prática de atividade física, sensação de dor ao praticar atividade 

física e a redução da dor ao realizar atividade física; da  elevação de peso de algum tipo no dia-a-dia; 

da maior intensidade de dor lombar sentida nas últimas 4 semanas e média da dor sentida neste 

período; a sensação de formigamento na zona da dor, a presença de hérnia discal e fumantes; da 

posição que aparecer mais a dor e do Tratamento fisioterapeutico atualmente por causa da dor e 

realização de tratamento fisioterapeutico, no passado, por causa da dor. 

A Dor Lombar foi observada em uma porcentagem de 72,5% dos voluntários (jovens e 

adultos), e com frequência diária de 37,2% nos mesmos, conforme gráfico 1. Gráfico1. Sensibilidade 

de Dor Lombar e frequência de Dor diária. 

 

 

A duração da Dor Lombar durante o dia inteiro foi observada em uma porcentagem de 41,1%, 

e com relação ao tempo que apresenta a dor, a porcentagem dos voluntários que sentem dor há mais 

de 01 ano foi de 64,7%, conforme gráfico 2.  
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Gráfico2. A duração da Dor Lombar durante o dia e há quanto tempo apresenta a dor. 

A sensibilidade à dor, às vezes, ao acordar foi observada em uma porcentagem de 47,05 % 

dos voluntários. Relacionado à interrupção do sono, à noite, devido à dor, 70,5% dos voluntários não 

acordam durante noite devido à dor. Quanto ao período do dia em que o voluntário sente dor, foi 

observado que 58,8% sentem dor ao final do dia, conforme gráfico 3.  

Gráfico3. A sensibilidade à Dor Lombar ao acordar, Interrupção do sono devido a Dor e 

Período do dia em que apresenta Dor. 
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A ocorrência de crises repentinas de Dor Lombar às vezes, foi observada em 43,1% dos 

voluntários. Quanto ao fato de a Dor Lombar não se espalhar para outras regiões do corpo, observou-

se uma porcentagem de 49,01%, conforme gráfico 4.  

Gráfico 4. A ocorrência de crises repentinas de Dor na região Lombar e Irradiação da Dor 

para outras regiões do corpo. 

 

A ausência da prática de algum tipo de atividade física foi observada em 54,9% dos 

voluntários. A sensação de Dor ao praticar atividade física não ocorre em 45,09% dos voluntários. Em 

 

 



 

322 

 

 

relação à redução da Dor, às vezes, ao realizar atividade física, representa uma porcentagem de 

27,4%, conforme gráfico 5.  

Gráfico5. A prática de atividade física, sensação de Dor ao praticar atividade física e a 

redução da Dor ao realizar atividade física. 

 

 

A elevação de peso de algum tipo no dia-a-dia não é realizada por 35,2% dos voluntários, 

conforme gráfico 6.  

Gráfico 6. A elevação de peso de algum tipo no dia-a-dia 
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A maior intensidade de Dor Lombar observada nas últimas 4 semanas,de acordo com a data 

da avaliação do voluntário,foi grau 8 ilustrada em uma porcentagem de 31,3%, e com média de 

intensidade grau 6 observada em 23,5% dos voluntários, conforme gráfico 7.  

Gráfico7. Maior intensidade de Dor Lombar sentida nas últimas 4 semanas e média da Dor sentida 

neste período. 

 

A ausência da sensação de formigamento na zona da Dor foi observada em uma porcentagem 

de 54,9% dos voluntários, assim como a ausência de Hérnia Discal foi observada em 92,1% dos 

mesmos. Constatou-se que 100% dos avaliados eram não fumante, conforme gráfico 8.  
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Gráfico 8. A sensação de formigamento na zona da Dor, a presença de hérnia discal e 

fumantes. 
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Os voluntários apresentam mais dor quando permanecem na posição sentada com xx%  e na  

posição em pé com xsx%, conforme gráfico 9.  

Gráfico 9. Posições e associações  em que sente mais Dor. 

Os voluntários com Dor que não fazem tratamento fisioterapeutico atualmente, são 92,1%. 

Observou-se que uma porcentagem de 76,4% nunca realizou fisioterapia por causa da dor, conforme 

gráfico 10.  

Gráfico 10. Tratamento fisioterapeutico atualmente por causa da dor e realização de 

tratamento fisioterapeutico, no passado, por causa da dor. 

 

 



 

326 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.Kovacs FM, Muriel A, Abriaira V, Medina JM, Castillo Sanchez MD, Olabe J. The influence of fear 

avoidance beliefs on disability and quality of life is sparse in Spanish low back pain patients. Spine 

(Phila Pa 1976). 2005;30(22):E676-82. 

2.Liddle SD, Baxter GD, Gracey JH. Exercise and chronic low back pain: what works? Pain. 2004;107(1-

2):176-90. 

3.De Vitta A. A lombalgia e suas relações com o tipo de ocupação com a idade eo sexo. Revista 

brasileira de fisioterapia. 1996;1:67-72. 

4.Rocha AP, Lemonica L, Barros GA. [Intrathecal drugs for chronic pain control.]. Rev Bras Anestesiol. 

2002;52(5):628-43. 

5.Lame IE, Peters ML, Vlaeyen JW, Kleef M, Patijn J. Quality of life in chronic pain is more associated 

with beliefs about pain, than with pain intensity. Eur J Pain. 2005;9(1):15-24. 

6.Gheldof EL, Vinck J, Vlaeyen JW, Hidding A, Crombez G. Development of and recovery from short- 

and long-term low back pain in occupational settings: a prospective cohort study. Eur J Pain. 

2007;11(8):841-54. 

7.Power C, Frank J, Hertzman C, Schierhout G, Li L. Predictors of low back pain onset in a prospective 

British study. Am J Public Health. 2001;91(10):1671-8. 

8.Tidstrand J, Horneij E. Inter-rater reliability of three standardized functional tests in patients with 

low back pain. BMC Musculoskelet Disord. 2009;10:58. 

9.Walker BF, Williamson OD. Mechanical or inflammatory low back pain. What are the potential signs 

and symptoms? Man Ther. 2009;14(3):314-20. 

10.Smeets RJ, Severens JL, Beelen S, Vlaeyen JW, Knottnerus JA. More is not always better: cost-

effectiveness analysis of combined, single behavioral and single physical rehabilitation programs for 

chronic low back pain. Eur J Pain. 2009;13(1):71-81. 

11.Hirayama J, Yamagata M, Ogata S, Shimizu K, Ikeda Y, Takahashi K. Relationship between low-back 

pain, muscle spasm and pressure pain thresholds in patients with lumbar disc herniation. Eur Spine J. 

2006;15(1):41-7. 



 

327 

 

 

12.Mense S. Nociception from skeletal muscle in relation to clinical muscle pain. Pain. 

1993;54(3):241-89. 

13.Venancio RA, Camparis, C. M. et al. Low intensity laser therapy in the treatment of 

temporomandibular disorders: a double-blind study. J Oral Rehabil. 2005;32(11):800-7. 

14.Khoromi S, Muniyappa R, Nackers L, Gray N, Baldwin H, Wong KA, et al. Effects of chronic 

osteoarthritis pain on neuroendocrine function in men. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91(11):4313-8. 

15.Guyton AaH, J. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabarakoogan. 

16.Ottaviani E, Franceschi C. The neuroimmunology of stress from invertebrates to man. Prog 

Neurobiol. 1996;48(4-5):421-40. 

17.Axelrod J, Reisine TD. Stress hormones: their interaction and regulation. Science. 

1984;224(4648):452-9. 

18.Selye H. A syndrome produced by diverse nocuous agents. 1936. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 

1998;10(2):230-1. 

19.Kirschbaum C, Pirke KM, Hellhammer DH. Preliminary evidence for reduced cortisol responsivity 

to psychological stress in women using oral contraceptive medication. Psychoneuroendocrinology. 

1995;20(5):509-14. 

20.Mercuro G, Podda A, Pitzalis L, Zoncu S, M. M, Melis GB. Evidence of a role of endogenous 

estrogen in the modulation of autonomic nervous system. Am J Cardio. 2000;85(6):787-9. 

21.Neves VF, Silva SMF, Gallo LJ, Catai AM, Martins LE, Crescencio JC. Autonomic modulation of heart 

rate of young and postmenopausal womem undergoing estrogen therapy. Braz J Med. 

2007;40(4):491-9. 

22.Viana ES, Bruno SS, Sousa MB. Modulation by progesterone of pain sensitivity to mechanical and 

ischemic stimuili in young and healthy women. Revista Brasileira Ginecol Obstet. 2007;30(6):306-11. 

23.Cairms BE, Gazerani P. Sex-related differences in pain. Maturitas. 2009;63(4):292-6. 

24.Hurley RW, Adams MC. Sex, gender, and pain: an overview of a complex field. Anesth Analg. 

2008;107(1):309-17. 



 

328 

 

 

25.Robinson ME, Dannecker EA, George SZ, Otis J, Atchison JW, Fillingim RB. Sex differences in the 

associations among psychological factors and pain report: a novel psychophysical study of patients 

with chronic low back pain. J pain. 2005;6(7):463-70. 

26.Craft RM, Mogil JS, Aloisi AM. Sex differences in pain and analgesia: the role of gonadal hormones. 

Eur J Pain. 2004;8(5):397-411. 

27.Hurley RW, Adams MC. Sex, gender, and pain: an overview of a complex field. Anesth. 

2008;107(1):309-17. 

28.Chou R, Huffman LH. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review 

of the evidence for an american pain society/amirica college of physicians clinical practice guideline. 

Ann Interm Med. 2007;147(7):492-504. 

29.Tullberg M, Alstergren PJ, Emerg MM. Effects of low-power laser exposure on masseter muscle 

pain and microcirculation. Pain. 2003;105(1-2):89-96. 

30.Lim HM, Lew KK, Tay DK. A clinical investigation of the efficacy of low level laser therapy in 

reducing orthodontic postadjustment pain. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1995;108(6):614-22. 

31.Chow RT, Heller GZ, Barnsley L. The effect of 300 mW, 830 nm laser on chronic neck pain: a 

double-blind, randomized, placebo-controlled study. Pain. 2006;124(1-2):201-10. 

32.Chow RT, David MA, Armati PJ. 830 nm laser irradiation induces varicosity formation, reduces 

mitochondrial membrane potential and blocks fast axonal flow in small and medium diameter rat 

dorsal root ganglion neurons: implications for the analgesic effects of 830 nm laser. J Peripher Nerv 

Syst. 2007;12(1):28-39. 

33.Gur A, Karakoc, M., Nas, K. Effects of low power laser and low dose amitriptyline therapy on 

clinical symptoms and quality of life in fibromyalgia: a single-blind, placelo-controlled trial. 

Rheumatol Int. 2002;22:188-93. 

34.Guirro E, Guirro R. Fisioterapia em Estética - Fundamentos, Recursos e Patologias. 2a. ed. São 

Paulo: Ed. Manole; 1996. 

35.Wright EF, Schiffman EL. Treatment alternatives for patients with masticatory myofascial pain. J 

Am Dent 1995;126(7):1030-9. 



 

329 

 

 

36.Roland M, Morris RA. A study of the natural history of back pain. part I: development of a reliable 

and sensitive measure of disability in low-back pain. Spine. 1983;8(2):141-4. 

37.Conti PC, Azevedo LR, Souza NV, Ferreira FV. Pain measurement in TMD patients: evaluation of 

precision and sensitivity of different scales. J Oral Rehabil. 2001;28(6):534-9. 

38.Low JA. Eletrorapia explicada: principios e pratica. Manole. 2001. 

 

ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL. 

 

1. NOME DO PACIENTE: ................................................................................................ 

    DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº....................... SEXO: ( )M   ( )F 

    DATA DE NASCIMENTO: ......./......../.............. 

    ENDEREÇO: ................................................. Nº ..........................  APTO ...................  

    BAIRRO: ....................................................... CIDADE ................................................ 

    CEP: .................................... TELEFONE: DDD (........)................................................ 

 

II- CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou queforam lidas 

para mim, descrevendo o estudo “EFICÁCIA DO LASER NA SINTOMATOLOGIA DOLOROSA, NA 

FUNCIONALIDADE, NA FLEXIBILIDADE E NAS ALTERAÇÕES HORMONAIS EM LOMBÁGICOS 

CRÔNICOS”. Eu discuti com o Prof. Dr. Marcelo Custódio Rubira (Rua Brasília, 3062, AP. 502, 3211-

8082) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos (aplicação de questionários e avaliação da coluna para 

identificar a dor nas costas que sinto e fatores associados, sobre a capacidade da função da minha 

coluna lombar que tem objetivo de verificar o que eu consigo fazer com dor, sobre a avaliação da 

flexibilidade que vai verificar se os meus músculos estão encurtados e sobre a coleta de sangue para 

verificar os hormônios que podem ou não estar alterados na dor, antes e após o tratamento de 

aplicação de laser que é uma luz invisível aplicada na região da coluna lombar para melhora da dor já 

muito utilizada para tratamento na fisioterapia, ambos pelo período de 10 sessões, 3 vezes por 

semana, e que todos os exames e avalialçoes foram realizadas antes e depois do tratamento para 
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verificar se eu melhorei) a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimento permanente. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 

        Porto Velho,        de                            de 2010. 

 

 

 

____________________________________                               ___________________ 

Assinatura por extenso do sujeito da pesquisa ou responsável legal                                              Assinatura do pesquisador e carimbo 

 

ANEXO 2 

MAPA DE DOR 

 

Nome: 

Endereço:       Idade: 

Fone:        Sexo: 

Profissão:                                                                                                 Estado Civil: 

Curso:                                                                                                       Período:  
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Responda há quanto tempo sente dor nas seguintes regiões marcadas por você e qual valor atribui a 

essa dor de 0 – 10. 

               

TABELA DO MAPA DE DOR 

 

Frente      

                  Tempo    Valor  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12    

13    

14    

15    
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16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 

Costas 

        Tempo    Valor  

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34    
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35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

 

ANEXO 3 

QUESTIONÁRIO DE LOMBALGIA 

 

 

Nome: 

Idade:                                                                                     Sexo:                          

Fone:                             Peso:                           Altura: 

Profissão:                                                                               Estado Civil: 

Curso:                                                                                    Período:  

Data: 

63- Sente dor lombar? 
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           (   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes.  

64- Sente dor todos os dias? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

65- Quando sente dor, por quanto tempo ela permanece? 

(   ) 30 minutos  (   ) 1hora   (   ) 2 horas   (   ) 5 horas  (   ) O dia inteiro 

66- Há quanto tempo tem essa dor? 

(   ) 1 dia  (   ) 1 semana   (   ) 1 mês     (   ) 6 meses   (   ) mais de 1 ano  

67- Sente dor ao acordar? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

68- Acorda a noite devido à dor? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

69- Quando sente dor? 

(   ) No início do dia     (   ) No final do dia 

70- Sente dor em que posição? 

(   ) Sentado   (   ) Em pé  (   ) Quando vira-se para os lados   (   ) Quando agacha 

71- Tem crises repentinas de dor na região lombar? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

72- A sua dor espalha-se a outras regiões do corpo? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

73- Faz algum tipo de atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

74- Que tipo de atividade física? ____________________________________ 

75- Quantas vezes por semana? ____________________________________ 

76- Quantas horas por dia? ________________________________________ 

 

77- A dor melhora quando realiza atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 
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78- Sente dor quando pratica atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

79- Levanta peso de algum tipo no seu dia-a-dia? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

80- Como avalia a sua dor agora, neste momento? 

____________________________________________________________ 

  Qual a intensidade da dor mais forte que sentiu nas últimas 4 semanas? 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

81- Em média, qual a intensidade da dor que sentiu nas últimas 4 semanas? 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

82- Como descreve sua dor? 

(  ) Dor constante com ligeiras variações  

(  ) Dor constante com crises de dor 

(  ) Crises de dor sem dor nos intervalos 

(  ) Crises freqüentes de dor com dor nos intervalos 

83- Sente uma sensação de picada ou formigamento na zona da dor (como formigas a caminhar 

ou uma vibração elétrica)? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

84- Tem hérnia de disco? 

(   ) Sim          (   ) Não 

85- Você fuma? 

(   ) Sim          (   ) Não 

86- Quantas vezes por dia? __________________ 

87- Faz Fisioterapia por causa da dor?  

(   ) Sim          (   ) Não 

88- Já realizou Fisioterapia por causa da dor? 

(   ) Sim          (   ) Não 



 

336 

 

 

89- Há quanto tempo? ________________ 

90- Sentiu melhora? 

(   ) Sim          (   ) Não 

91- Qual o tratamento realizado na Fisioterapia?  

______________________________________________________ 

92- Outras considerações que você queira relatar. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ANEXO 4 

QUESTIONÁRIO ROLAND MORRIS DE INCAPACIDADE 

Quando suas costas doem você pode achar difícil fazer coisas que normalmente fazia. Esta lista 

contém frases de pessoas descrevendo a si mesmas quando sentem dor nas costas. Você pode achar 

entre estas frases que você lê algumas que descrevem você hoje. À medida que você lê estas frases, 

pense em você hoje. Marque a sentença que descreve você hoje. Se a frase não descreve o que você 

sente, ignore-a e leia a seguinte. Lembre-se, só marque a frase se você tiver certeza que ela descreve 

você hoje.  

1- Fico em casa a maior parte do tempo devido a minha coluna.  

2- Eu mudo de posição freqüentemente para tentar aliviar minha coluna.  

3- Eu ando mais lentamente do que o meu normal por causa de minha coluna.  

4- Por causa de minhas costas não estou fazendo nenhum dos trabalhos que fazia    em minha casa.  

5- Por causa de minhas costas, eu uso um corrimão para subir escadas.  

6- Por causa de minhas costas, eu deito para descansar mais freqüentemente.  

7- Por causa de minhas costas, eu necessito de apoio para levantar-me de uma  

cadeira.  

8- Por causa de minhas costas, eu tento arranjar pessoas para fazerem coisas para    mim.  
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9- Eu me visto mais lentamente do que o usual, por causa de minhas costas. 

10- Eu fico de pé por períodos curtos, por causa de minhas costas.  

11- Por causa de minhas costas, eu procuro não me curvar ou agachar.  

12- Eu acho difícil sair de uma cadeira, por causa de minhas costas.  

13- Minhas costas doem a maior parte do tempo.  

14- Eu acho difícil me virar na cama Por causa de minhas costas.  

15- Meu apetite não é bom por causa de dor nas costas.   

16- Tenho problemas para calçar meias devido a dor nas minhas costas.   

17- Só consigo andar distâncias curtas por causa de minhas costas  

18- Durmo pior de barriga para cima.   

19- Devido a minha dor nas costas, preciso de ajuda para me vestir.  

20- Eu fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas  

21- Eu evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas  

22- Devido a minha dor nas costas fico mais irritado e de mau humor com as  

pessoas, do que normalmente.  

23- Por causa de minhas costas, subo escadas mais devagar do que o usual.  

24- Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 
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ANEXO 5 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: _______             Data: ___/____/_____ 

 

 |                 | 

 sem dor                                                                                     pior dor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dor lombar 
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ANEXO 6 

 

REGISTRO DIÁRIO DA INTENSIDADE DA DOR EM JOULES E VALOR NUMÉRICO 

ATRIBUÍDO 

 

SESSÕES J antes J depois Valor numérico 

antes 

Valor numérico 

depois 

1ª     

2ª     

3ª     

4ª     

5ª     

6ª     

7ª     

8ª     

9ª     

10ª     
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ANEXO 7 

VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO MCGILL DE DOR 
 (CASTRO, 1999) 

1 – Temporal 

 

1. que vai e vem            
2. que pulsa              
3. latejante        
4. em pancadas   
 

2 - Espacial 

 

1. que salta aqui e ali  
2. que se espalha 

em círculos 

3.    que irradia  

3 – Pressão - Ponto 

 

1. pisca como uma 
       agulhada    

2. é como fisgada  
3. como uma 

pontada de faca      
4. perfura como uma 

broca    
 

4 - Incisão 

 

1. que corta como 
navalha              

2. que dilacera a 
carne       

 

5- Compressão 

 

1. como um beliscão          
2. em pressão             
3. como uma 

mordida          
4. em cãibra/cólica              
5. que esmaga 
  

6 - Tração 

 

1. que repuxa      
2. em pressão        
3. que parte ao meio  

7 – Calor 

 

1. que esquenta           
2. que queima como 

água quente  
3. que queima como 

fogo    

8 – Vivacidade 

 

1. que coça  
2. em formigamento           
3. ardida            
4. como uma 

ferroada          

9 – Surdez 

 

1. amortecida  
2. adormecida          
  

            

10 – Geral 

 

1. sensível   
2. dolorida 
3. como um 

machucado 
4. pesada 
   

11 – Cansaço 

 

1. que cansa 
2. que enfraquece 
3. fatigante 
4. que consome 

12 – Autonômica 

 

1. de suar frio 
2. que dá ânsia de 

vômito 
 

13- Medo 

 

1. assustadora 
2. horrível        
3. tenebrosa     

14 – Punição 

 

1. castigante  
2. torturante  
3. de matar        

15 – Desprazer 

  

1. chata 
2. que perturba 
3. que dá nervoso 
4. irritante 

16 – Avaliação 

Subjetiva 

1. leve            
2. incômoda 
3. mifoivel     
4. angustiante              
5. inaguentável   
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  5. de chorar   

17 – Dor/Movimento 

 

1. que prende 
2. que imobiliza   
3. que paralisa 
 

18 - Sensoriais 

 

1. que cresci e 
diminui 

2. que espeta como 
uma lança     

3. que rasga a pele   

19 – Sensação de Frio 

 

1. fria 
2. gelada  
3. congelante 

20 - Emocionais 

 

1. que dá falta de ar 
2. que deixa tenso (a)   
  

 

PRI: índice de classificação da 

dor 

          1 a 10: sensorial 

          11 a 15: afetivas 

          16: avaliativa 

          17 a 20: mistas  
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ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO MUCO DO CANDIRU 

 

Orientador: Carolina Bioni Garcia Teles 
Bolsista: Márjorie Monte Bragança  

INTRODUÇÃO 

Os candirus (Trichomycteridae; Siluriformes) são, na maioria das espécies, bagres de 

pequeno porte com corpo delgado, sem escamas e translúcido (UHLES, 2001). Sua grande 

capacidade de secreção de muco na pele deve-se, possivelmente, à adaptação aos seus hábitos 

alimentares para atuar como lubrificante diante a entrada em pequenos orifícios, sendo vistos na 

maioria das vezes como peixes parasitas (SPOTTE, 2002). 

Um parasita é visto como um organismo mostrando graus variados de dependência 

metabólica de seu hospedeiro. Devido a isso, eles desenvolveram métodos de ilusão do controle 

imunológico que podem afetar as respostas para os organismos invasores, especificamente, ou 

deprimir a maioria das respostas imunes (SPOTTE, 2002), o que poderia ser mais uma função para o 

muco dos candirus. 

Estudos constataram, ainda, que o muco dos peixes, assim como em outros animais e 

plantas, contém substâncias – como os peptídeos antimicrobianos (PAMs) – que os protegem do 

ataque de bactérias e fungos. A secreção mucosa do animal age diretamente na superfície bacteriana 

causando perturbações na estrutura da bicamada lipídica levando à lise celular. (VERLY, 2010).   

Em geral, os peptídeos são biomoléculas que contém de dois a dezenas de resíduos de 

aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. São resultantes da degradação protéica e, em 

comparação às proteínas, são extremamente mais diversificados quanto às funções. Muitos atuam 

como hormônios, neurotransmissores, neuropeptídeos, toxinas, antibióticos naturais ― como os 

peptídeos antimicrobianos (PAMs) ―, adoçantes ou substratos de proteases (MACHADO, 2004) .     

Os PAMs são codificados por genes (BENITEZ, 2010) e encontrados tanto em células 

mielóides quanto em tecidos mucosos de muitos vertebrados e invertebrados. Eles são naturalmente 

usados pelo animal como um mecanismo de defesa de primeira linha exercendo atividade de amplo 

espectro contra bactérias patogênicas, fungos, parasitas e vírus (COLE & DIAMOND, 1997; COLE, 

2000). 

A importância dos PAMs se dá devido os peixes serem vulneráveis a infecções por numerosas 

espécies de parasitas protozoários e metazoários que podem ser encontrados nas superfícies do 

corpo ou nos órgãos internos (FERRO, 2007). O risco de contaminação é elevado quando na água há 



 

343 

 

 

grande quantidade de matéria orgânica, meio ideal para o crescimento de muitos gêneros de 

bactérias (ALBINATI et al, 2006). Geralmente, quando não lhe causam morte, estas contaminações 

ocasionam lesões nos tecidos. As doenças podem ter várias causas e dentre as mais freqüentes estão 

as acarretadas por vírus, fungos, protozoários, bactérias ou parasitas – endo e ecto helmintos 

(FERRO, 2007). A produção de muco, onde há grande concentração de peptídeos antimicrobianos, 

faz parte da resposta imune inata primitiva e está amplamente distribuído na natureza (HONORATO, 

2009).       

Além do benefício natural para os seres vivos, a descoberta dos PAMs levou perspectiva às 

pesquisas com linhagens bacterianas resistentes. Em tempos anteriores, acreditava-se que toda 

infecção bacteriana poderia ser combatida por antibióticos isolados de algumas espécies de bactérias 

e fungos. Após pesquisas, provou-se o contrário com o surgimento de linhagens bacterianas 

resistentes aos antibióticos comumente utilizados. Tal fato levou à busca de novas substâncias que 

combatessem as doenças e a resistência dos patógenos. Dentre as biomoléculas que possuem essas 

propriedades estão os PAMs que agem diretamente na superfície bacteriana causando perturbações 

na estrutura da bicamada lipídica levando à lise celular (HONORATO, 2009; VERLY, 2010). Esta 

perturbação na integridade da membrana celular faz com que estas biomoléculas sejam menos 

suscetíveis a induzir resistência (BENITEZ, 2010), o que gera uma crescente busca destas 

biomoléculas na natureza para posteriores isolamento, caracterização e ensaios. 

METODOLOGIA 

LOCAL DE COLETA 

O Terminal Pesqueiro do Cai N’água está localizado na cidade de Porto Velho, estado de 

Rondônia, Brasil, 8º46’13’’S e 63º54’33’’W, às margens do rio Madeira, afluente da Bacia Amazônica. 

É o centro comercial da maior parte do pescado do município.  

COLETA DE ANIMAIS E DE MATERIAL BIOLÓGICO 

As coletas de animais foram realizadas entre os meses de setembro/2010 a fevereiro/2011. A 

princípio, durante as várias tentativas, os peixes eram coletados com auxílio dos pescadores 

profissionais locais (Almeida Nunes Pereira e Marcos Ulisses Miranda) que, ao jogarem as sobras de 

pescado na beira do rio – prática comum na região – mergulhavam uma bacia que emergia com 

alguns poucos animais dos muitos que borbulhavam a água na superfície. O procedimento de 

raspagem do muco era realizado em um barco próximo ao local a fim de reduzir riscos mecânicos ao 

animal durante o percurso ao laboratório de Zoologia da Faculdade São Lucas. O local e os materiais 
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eram limpos e esterilizados com álcool a 70%. Os animais eram colocados em um recipiente de vidro 

e tinham a lateral do corpo raspada com espátula de madeira de modo delicado (as tentativas com 

baqueta não foram tão satisfatórias). Durante a raspagem, eram lavados com água destilada para 

solubilizar o muco. O procedimento era realizado rapidamente e os peixes, logo reconduzidos à água. 

Após algumas coletas, foi verificado que seria mais eficiente e menos agressivo pegar o 

animal com uma rede para peixes e deixar o muco escorrer de forma natural, já que é possível que a 

raspagem de muco tenha interferido na saúde do peixe, haja vista que a substância é naturalmente 

uma barreira contra microrganismos e que os peixes tenham morrido após a coleta. 

O material biológico (solução de muco e água) foi armazenado em 14 tubos falco de 50 mL, 

cheios até o volume de 20 mL. Este material foi congelado à temperatura de -86ºC para posterior 

liofilização, obtendo por fim 28 g de muco liofilizado. 

O material foi liofilizado com apoio do Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicados à 

Medicina – CEBio. 

 IDENTIFICAÇÃO DOS ESPÉCIMES 

A espécie coletada é comumente conhecida como candiru-açú, o maior entre as espécies do 

gênero Cetopsis. A identificação foi realizada seguindo as chaves de identificação contidas na obra de 

Vari (2005), utilizando alguns espécimes.      

Do total de 30 espécimes coletados, 5 foram utilizados para identificação. 

PROPAGAÇÃO IN VITRO DA SUSPENSÃO BACTERIANA 

Os testes microbiológicos foram realizados no laboratório de microbiologia da FSL – 

Faculdade São Lucas. O meio de cultura utilizado para a propagação in vitro da suspensão bacteriana 

foi o Caldo BHI (Brain Heart Infusion).  Cepas da Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923), Proteus mirabilis (ATCC 25933), Klebisella pneumoniae (ATCC 13883), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 9027) e Cândida albicans (ATCC 10231), foram suspendidas num inóculo de 3 mL 

de caldo de BHI e incubadas a 37ºC em estufa. Esse procedimento foi repetido por quatro dias, 

visando um crescimento adequado (NCCLS, 2000; MANUAL LACEN, 2006). As bactérias e o fungo 

foram repicados mensalmente para manutenção. 
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PREPARO DE MATERIAL BIOLÓGICO (Dosagem de Proteínas) 

Após liofilizado, o material foi ressuspendido em água destilada. Os tubos falcos eram 

lavados com 1 mL de água e o conteúdo, pipetado a seguir para continuar a lavagem dos tubos 

seguintes. Foram realizadas 5 lavagens a fim de obter concentrações protéicas diferentes para teste 

com microrganismos. Para cada lavagem obteve-se 1 mL de solução. Os eppendorfs foram, então, 

centrifugados em microcentrífuga a 13000 RPM’s por 30 minutos. Os sobrenadantes foram coletados 

e armazenados.      

Para dosagem de proteínas foi utilizado solução BSA 2mg/mL, na concentração de 1,4 

mg/mL, com diluições seriadas para obter as concentrações de 1,0, 0,5, 0,25 e 0,125 mg/mL. Para 

determinar a curva padrão de dosagem de proteínas foi utilizado o método de Bradford, com leitura 

de D.O. (Densidade Óptica) em 595 nm. A equação da reta obtida é expressa em: y = 1.3839x + 

0.0868, e o R² = 0.9985. 

TESTE DE SENSIBILIDADE POR DISCO DIFUSÃO 

Para teste piloto de análise microbiológica, culturas bacterianas desenvolvidas foram diluídas 

até obter-se uma suspensão bacteriana cuja turvação foi comparada com a escala padrão no 0,5 de 

Mac Farland e semeadas em placa de 14 cm com 30 ml de ágar MH, o qual é recomendado pela OMS 

para a realização das provas de sensibilidade, como os antibiogramas. A seguir, discos de papel de 

filtro esterilizados (medindo 0,6mm) foram impregnados em quadruplicata e colocados sobre a 

superfície do ágar inoculado. Cada placa continha discos com álcool 90%, antibiótico, muco a 20% 

diluído em solução salina e muco a 20% diluído em tampão HBS (Hepes buffered saline - Biacore). 

Antes de incubar na estufa à 37ºC por 24 horas, as placas ficaram à 4ºC por 15 minutos para garantir 

a difusão dos peptídeos antimicrobianos. Como controle positivo para as bactérias foi utilizado 

Ceftazidima 10mg (exceto para Staphylococcus aureus, sendo utilizado a Vancomicina) e para o fungo 

C. albicans, a Anfotericina B. Como controle negativo foi utilizado o solvente etanol na maior 

concentração. Após a incubação por 24 horas foram observados os halos de inibição das amostras 

bacterianas e, pela baixa concentração de muco, não foi verificado halo nas amostras com o material 

de estudo (NCCLS, 2000; MANUAL LACEN, 2006).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o procedimento de dosagem de proteínas foram observadas amostras (am) em 

absorbância (A) e porcentagem protéica contendo: am1 – 0.137A (27%); am2 – 0.099A (22%); am3 – 

09 
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0.191A (35%); am4 – 0.065A (18%); am5 – 0.037A (13%). Estas amostras foram utilizadas nos 

antibiogramas, sendo cada porcentagem testada em duplicata.  

Após a incubação por 24 horas não foram observados halos de inibição das amostras 

bacterianas nas concentrações de muco ensaiadas. Foram realizados dois antibiogramas para 

garantir a confiabilidade dos resultados obtidos. 

Analisando os resultados de dosagem de proteínas e ação antimicrobicida surgiu o seguinte 

questionamento: por que não foi possível uma concentração protéica em nível mais elevado?  Daniel 

(1981) observou que a viscosidade do muco de peixe é sensível à degradação de moléculas, não 

podendo determinar qual a taxa degradada entre a coleta e o teste do seu material. Esta degradação 

pode ter sido o fator determinante para a baixa concentração protéica das amostras e, portanto, 

insuficiente para produção de halo no antibiograma. 

Existe, ainda, conforme Piza (2007), a hipótese de que o material orgânico testado tenha 

perdido as propriedades ativas logo após ser transudado pelo peixe ou que a temperatura de 

incubação das colônias de bactérias (35ºC) e fungo (25ºC) tenha inativado estas propriedades. A 

autora acima citada realizou um estudo com muco do molusco Phyllocaulis boraceiensis no qual não 

houve atividade microbicida. 

Considerando os resultados obtidos, a ausência de propriedades antimicriobiana e 

antimicrobicida e os estudos realizados sobre a atividade do muco de Cetopsis candiru, pode-se 

concluir que o muco: a- atua como lubrificante para entrada em orifícios; b- pode atuar apenas como 

barreira física para microorganismos; c- não apresenta atividade contra microorganismos; d- os 

microorganismos testados não foram atingidos pelas propriedades ativas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crescente procura por agentes com atividades de caráter farmacológico tem mostrado um 

grande avanço, especialmente para produção de antibióticos e antifúngicos a partir de peptídeos 

antimicrobianos encontrados em variadas espécies animais. 

O muco de Cetopsis candiru se mostrou ineficiente em relação às atividades antimicrobicidas 

diante das cepas de bactérias e fungo testadas. O que se pode concluir é que este composto possa 

agir como barreira física contra microrganismos, sendo esta mais uma função mecânica em benefício 

do animal, além de atuar como lubrificante para auxílio em seus hábitos alimentares. 
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Há possibilidade também de o muco não apresentar atividades antimicrobicidas ou que os 

microrganismos testados não tenham sido atingidos pelos possíveis princípios ativos do peixe. 
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ANEXOS 

 

   

         Figura 1. Propagação in vitro de bactérias                Figura 2. Bactéria E. coli suspendida

  

 

 

 

     Figura 3. Antibiograma piloto   

 

   

          Figura 4. Coleta dos candirus no porto do                  Figura 5. Manuseio dos peixes  

Cai N’água                  no Laboratório de Zoologia – 
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Figura 6. Cetopsis candiru logo após coleta   Figura 7. Manuseio de C. candiru 

 

 

 

 

Figura 8. Raspagem do muco 
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Figura 9. Muco em tubos falco de 50 mL             Figura 10. Congelamento a -

86ºC 

                   

                   Figura 11. Coleta de material biológico           Figura 12. Pescador com sobras de pescados 

 

 

 

Figura 13. Antibiograma: controles positivo, negativo e  
muco na concentração de 35%. Klebisiella pneumoniae 




