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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4 

 

 

SUMÁRIO 
 

Ivan Brito Feitosa.......................................................................................................................5 

Cariel Benedita da Silva Denti..................................................................................................35 

Everton Almeida de Souza.......................................................................................................48 

 Laiza Sabrina dos Santos Pires  ..............................................................................................64 

Nair Naiara Barros de Vasconcelos........................................................................................133 

Marcela Alves Morais ............................................................................................................149 

Edicarlos André Cavalcante de Araújo...................................................................................161 

Ana Paula Pereira Gonçalves.................................................................................................176 

Dilene Barbosa da Silva..........................................................................................................203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

5 

 

 

RELATÓRIO INSTITUCIONAL PIBIC/CNPq/FACULDADE SÃO LUCAS 

FICOFLORULA DE UM TRECHO DO RIO APONIÃ LOCALIZADO NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO 

CUNIÃ, PORTO VELHO, RONDÔNIA. 

 

Orientador: Ana Crsitina Ramos de Souza 
Bolsista: Ivan Brito Feitosa 

 

INTRODUÇÃO 

 

Rondônia é um dos seis estados brasileiros que compõe a maior área de floresta tropical do 

mundo e a maior bacia hidrográfica do planeta. No estado de Rondônia os recursos minerais, a fauna 

e a flora se unem em uma mostra exuberante de incontáveis possibilidades. Água abundante, terras 

férteis, nada parece faltar em todos os seus quadrantes a não ser os cuidados especiais que a 

natureza exige e que o homem negligencia. 

Seus rios sofrem com a poluição provocada pelos garimpos, pelo assoreamento dos seus 

leitos e ainda dejetos e outros poluentes que constantemente invadem suas águas. Dessa forma os 

recursos hídricos existentes se tornam dia a dia mais poluídos, inclusos todos os lençóis freáticos. 

Ainda que faça parte da maior área de floresta tropical do mundo, Rondônia vive um clima de 

devastação constante dos seus recursos naturais, o estado é também um dos mais desmatado da 

região norte (SINDUR, 2003). 

Pesquisadores britânicos destacaram que possivelmente até antes da metade deste século, 

se continuar como está à degradação do ambiente que tem contribuído para o aquecimento do 

planeta, a maior floresta tropical do mundo poderá modificar radicalmente a ponto de virar uma 

total Savana ou até mesmo deserto comprometendo a biodiversidade e conseqüentemente a 

redução do nível das águas ou desaparecimento total de certos ecossistemas aquáticos na região 

(IPCC, 2007), e sob um clima mais seco, mesmo as florestas intactas preservadas em parques e 

reservas estariam ameaçadas de desaparecer ou pelo menos de sofrer alterações drásticas na sua 

estrutura e diversidade de espécies além do que ficariam vulneráveis a ação do fogo (ISA, 2001). 

Preocupados com essa visão catastrófica futurística, o governo brasileiro tem criado 

Unidades de Conservação visando proteger o ambiente e permitir o uso sustentável e público das 

riquezas naturais para atuais e futuras gerações. No ano de 2001 foi criada no estado de Rondônia, a 

Estação Ecológica do Cuniã, que é um tipo de unidade de conservação de proteção integral, na qual é 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais através de pesquisa científica, tendo em 

vista o conhecimento para o correto uso dos recursos naturais (PPBIO.INPA.GOV.BR).  
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Sob o foco dos argumentos citados, considerando a importância da preservação do meio 

ambiente e a necessidade de entender a dinâmica dos ecossistemas, sejam eles, terrestres ou 

aquáticos em unidades de conservação, este estudo buscou compreender os microorganismos 

fotossintetizantes (Fitoplâncton) do rio Aponiã na Estação ecológica do Cuniã. 

Fitoplâncton, também conhecido como microalgas, vem do grego phyton, planta + planktos, 

errante; definidos como “Organismos aquáticos microscópicos, fotossintetizantes e livre – flutuantes”  

(RAVEN, 1996).  

  A importância das microalgas tem sido demonstrada em inúmeros estudos. Além do papel 

ecológico de produtor primário, sendo alimento básico para alguns animais aquáticos, pesquisas 

destacam que dentre as comunidades aquáticas elas são a que melhor expressam a qualidade da 

água de um ecossistema (HUSZAR, 2000). Recentemente foi constatado o potencial na produção de 

biodisel de algumas espécies.  

Entre os grandes grupos de algas de águas continentais, dois se destacam na Amazônia em 

função da elevada riqueza de espécie e do número de categoria infra-epecíficas descritas a partir de 

material dessa região: Bacillariophyta (diatomáceas) e Chorophyta em especial as desmídias 

(UHERKOVICK, 1984 APUD SOUZA, 2008).   

O entendimento sobre a dinâmica desses dois grandes grupos possibilitou o uso das 

diatomáceas como bioindicadoras da qualidade das águas continentais (assim como as associações 

de desmídias), em medicina legal, no diagnóstico de afogamentos, e na reconstituição de 

paleoambientes (como zigotos de diversas algas), entre outros vários usos. (FRANCESCHINI et al,  

2010). 

No estado de Rondônia o único trabalho de conhecimento da comunidade fitoplanctônica foi 

de Nascimento (2006), que avaliou o nível de concentração de mercúrio no plâncton (fito e zoo) no 

reservatório da U.H.E. - Samuel.  

Diante do exposto, tendo em vista a quantidade e variedade de rios, lagos e igarapés 

presentes no estado de Rondônia e a escassez de estudos sobre o papel fundamental do fitoplâncton 

(ou microalgas) para os ecossistemas aquáticos, o objetivo desta pesquisa foi identificar a 

comunidade fitoplanctônica bem como relacionar os táxons no período de estiagem e chuvoso. 

  

2. Objetivos 

2.1Geral: 

  Identificar o fitoplâncton em um trecho do rio Aponiã da Estação Ecológica Cuniã em Porto 

Velho, Rondônia;  
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2.2Específicos: 

 Evidenciar as espécies dominantes. 

 Relacionar as espécies nos períodos de estiagem (seca) e chuvoso. 

 Analisar os parâmetros físicos e bacteriológicos da água. 

 Verificar o sensoriamento remoto e climatologia. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudo 

A ESEC CUNIÃ é uma unidade de Conservação, de proteção Integral, destinada á preservação 

da natureza e para a realização de pesquisas buscando conhecer melhor nossos ambientes. Criada 

pelo Decreto Federal de 27 de setembro de 2001, ela está localizada no município de Porto Velho no 

estado de Rondônia, na BR- 319 sentido o município de Humaitá (AM) no km 117. A Unidade é 

dividida em duas áreas separadas, denominada área I (118.78 ha) e área II (7.100 ha), ambas vizinhas 

á Reserva Extrativista do Lago do Cuniã (Fig. 1). 

A Estação faz parte da Gestão Integrada Cuniã-Jacunda –GICJ, formada pelas Unidades de 

Conservação (UC) Estação Ecológica do Cuniã, Reserva Extrativista do Lago do Cuniã e Floresta 

Nacional de Jacundá. ( GICJ, e UC, 2009). 
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Figura 1 – Mapa da localização das (UCs) e os limites da ESEC Cuniã indicados pelas setas. 

3.2. - Procedimento de campo e laboratorial 

Foram realizadas quatro coletas durante os meses: Setembro e Novembro de 2009, 

Fevereiro e Abril de 2010, respectivamente as duas primeiras coletas equivalentes aos meses de 

estiagem e as duas ultimas correspondendo ao período chuvoso. Os locais de coleta foram definidos 

e demarcados por Gps:  (Ponto.1): 20L 0405017 UTM 9093884; (Ponto.2): 20 0404980 UTM 9093918; 

(Ponto 3): 20L 0447564 UTM 9107004; (Ponto 4) 20L 0447533 UTM 9107018. (Fig. 2). Os dois 

primeiros pontos são externo a estação ecológica, aproximadamente no km 70 da Br 319 sentido a 

cidade de Humaitá – AM, esses pontos foram escolhidos devido possuírem maiores profundidades e 

largura comparados aos da Esec. 

As amostras destinadas para analises taxonômicas foram adquiridas através de arrastos 

verticais e horizontais com rede de plâncton com abertura de malha de 25µm e fixadas em solução 

de transeau. Simultaneamente realizou-se coletas para a verificação de variáveis abioticas: pH, 

turbidez, condutividade elétrica; e  variáveis bióticas: Bactérias do grupo coliformes . 

     
Figura 2 – A.1 Vista local de coleta 1 (Br 319) no rio Aponiã ponto 1 e A.2 vista local de coleta (Br 319) ponto 2.    

 

B.3 Vista local de coleta 2 (grade PPBIO, ESEC Cuniã) no rio Aponiã ponto 3 e B.4 Vista local de coleta 2 (grade 

PPBIO, ESEC Cuniã) ponto 4. 

 

A.1 A.2 

B.3 B.4
 b  

B.4 



   

 

9 

 

 

3.3. Variáveis abióticas 

 

Foram realizadas coletas de água para a análise de variáveis abióticas: pH; condutividade 

elétrica (µS.cm -1); turbidez (UNT). (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Variáveis abióticas analisadas com as respectivas metodologias utilizadas. 

Variáveis Abreviações Unidade Metodologia 

Turbidez Turb. UNT 
Turbidímetro POLICONTROL AP2000 

(bancada) 

Condutividade elétrica Cond µS.cm -1 
Condutivímetro  ANALION                           

(bancada) 

PH - - 
pHmetro MICRONAL B474                    

(bancada) 

 

3.3.1. Variáveis Metereológicas. 

As variáveis metereológicas: Precipitação acumulada (mm3) e Temperatura do ar (ºC) foram 

obtidas através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) na estação metereológica de 

Porto Velho.  

 

3.4. Variáveis bióticas 

 

3.4.A. 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 E. coli. 

Foi realizada a leitura de Coliformes Totais após 24 horas de incubação a + 35°C,  quando a 

cartela quanti-tray/2000 desenvolveu a coloração amarela com  e sem fluorescência  (Fig. 3  C.1, C2 e 

C3).  

Sempre que necessário, as amostras foram diluídas em 10-¹, para obtenção de melhor 

leitura. Posteriormente, contou-se o número de células positivas, pela tabela para determinar o NMP 
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(User Instructions IDEXX quanti-tray). Realizou-se analise bacteriológica no laboratório de controle de 

qualidade de água da CAERD. 

   

 

Figura 3 – C.1 cartela Quanti-tray/2000; C.2
 
Aparelho para observação em fluorescência; C.3 Vista 

cartela interna ao aparelho.  

 

3.4.B. Análise taxonômica 

 

As amostras destinadas à análise taxonômica das algas planctônicas foram coletadas 

utilizando-se rede de plâncton com malha  

 Para a identificação dos táxons foram confeccionadas lâminas semipermanentes e 

posteriores observações em microscópio óptico da marca ZEISS, modelo Jenaval, com ocular de 

medição acoplada, as quais foram utilizadas para a análise das características morfológicas 

fundamentais na identificação da comunidade fitoplanctônica. Lâminas permanentes foram 

confeccionadas segundo Carr et al. (1986) para a identificação dos táxons pertencentes às 

Bacillariophyta. A identificação dos táxons foi realizada a partir de bibliografia específica para cada 

grupo algal. 

 Para a identificação utilizou-se Forster (1969), Moura  et al (2004), Vicentim (1984), Bicudo & 

Menezes (2006), Souza (2008), Silva (1999), Oliveira et al (2009), Oliveira et al (2002),  Silva & Cecy  

(2004), Anagnostidis & Komárek (1988,), Anagnostidis & Komárek (2005), Ruzicka (1981),  Reichard 

(1995), Biolo (2008), Lopes & Bicudo (2002), Camara (2002).  

O fitoplâncton identificado foi devidamente fotodocumentado com câmera da marca 

Samsung Super Vision SVIII acoplada ao microscópio ZEISS modelo Jenaval.  

Toda analise taxonômica foi realizada no laboratório de taxonomia e ecologia de microalgas 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco e no laboratório de Biogeoquímica da Universidade 

Federal de Rondônia e Herbário Dr. Ary Tupinambá da Faculdade São Lucas de Porto Velho Rondônia. 

 

C.1 C.2 C.3 
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3.5. Análise dos Dados 

3.5.A.  Frequência de Ocorrência 

A frequência de ocorrência foi calculada 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%). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Variáveis abióticas. 

As variáveis físicas condicionam o metabolismo dos organismos fitiplanctônicos. Nas 

amostras de água coletadas foram indicados os seguintes valores: o pH no período de estiagem 

variou de: 5.91 a 7.13, chuvoso: 5.11 a 5.50;  turbidez período de estiagem: variou de 3.22 a 31.9 

UNT; Chuvoso: 2.29 a 10.7 UNT; condutividade elétrica de 9.8 a 30.1 µS.cm –1, Chuvoso: 10.8 a 16.9 

µS.cm –1. . (tabela 2) 

 Propriedades químicas das proteínas alteram-se com o pH. Alterações do pH podem ter 

funções importantes na atividade enzimática, na pressão osmótica de colóides e nas alterações de 

acidez ou basicidade extracelulares (TUNDISI & TUNDISI, 2008). 

 Segundo Sioli (1991) as águas amazônicas são essencialmente ácidas.  Ele afirma que isso 

ocorre devido principalmente à própria característica geoquímica da região e a ausência de 

substâncias tamponadoras na água. 

No presente estudo constatou-se que os valores de pH, esteve entre 5.11 e 7.13, com valores 

mais baixos durante os períodos de maior pluviosidade (tabela 2). A diferença significativa de pH 

devido ao período sazonal,   também foi observada nos trabalhos (TRINDADE et al,2009; MERCANTE 

& BICUDO, 1996; NASCIMENTO, 2006; SOUZA, 2008).   

A presença das diatomáceas, segundo Tundisi & Tundisi (2008) deve-se principalmente aos 

ambientes possuírem característica de maiores turbidez. Os dados adquiridos confirmam a analise 

acima exposta, os pontos 1 e 2  apresentaram os maiores valores de turbidez e  a maior 

representatividade da divisão Bacillariophyta (diatomáceas). 

No entanto apesar da baixa turbidez apresentada nos pontos 3 e 4, representantes 

principalmente dos gêneros  Eunotia e Actinella, estiverem  presentes  nesses pontos em todos os 

períodos coletados. Patrick, 1940, analisando amostras de ambientes brasileiros, ressaltou que 

gêneros da família Eunotiaceae são os mais comuns na flora brasileira (FERRARI, 2007). 

Contudo pode-se entender que a adaptabilidade das diatomáceas nos pontos 3 e 4 com 

baixa turbidez, deve-se ao fato da característica singular ligada a este grupo algal, que  é a relação da 
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disponibilidade de sílica. A sílica está atrelada ao ciclo de crescimento, decomposição e redissolução 

de frústulas de diatomáceas (REYNOLDS, 1984).  

Com base nos dados encontrados considera-se que o rio Aponiã tem uma grande variedade 

de diatomáceas, mesmo em pontos de baixa turbidez, devido à disponibilidade de sílica. O que torna 

este fato ainda mais afirmativo é a abundância constatada de sílica nos solos tropicais (ESTEVES, 

1998). 

Ressalta-se que o conhecimento da biodiversidade em ambientes lóticos, acompanhado 

das condições físicas e químicas da água, torna-se cada vez mais necessário, como base para o 

monitoramento da qualidade da água, pois são sistemas que vêm sendo afetados por um crescente 

impacto antrópico. 

Em relação à condutividade elétrica, que é a capacidade desta em conduzir corrente 

elétrica, considera-se que a capacidade de uma solução em conduzir corrente elétrica é função  

dos íons presentes. Os principais cátions presentes em as águas continentais são: cálcio, magnésio, 

sódio, potássio, ferro e manganês, enquanto os principais ânions são: Cloreto, sulfato, carbonato e  

bicarbonato. (ESTEVES, 1998) 

 

 

 Valores ESTIAGEM   

Variáveis Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

Mês/ano 09/2009 11/2009 09/2009 11/2009 09/2009 11/2009 09/2009 11/2009 

pH 7.13 6.89 6.61 6.71 5.91 6.15 6.13 6.36 

Turbidez 

(UNT) 

31.9 14.9 24.7 14.0 3.25 3.22 3.92 3.29 

Cond. 

Elétrica 

µS.cm –1 

25.7 30.1 25.6 26.3 10.8 13.0 9.8 13.7 
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Tabela 2 - Valores das variáveis abióticas analisadas, nos meses de setembro e Novembro de 2009, 
Fevereiro e Abril de 2010 dos locais e seus respectivos pontos (2 pts por local), no rio Aponiã Br 319 e 
na estação Ecologica do Cuniã, Porto Velho - Ro (Ponto 1: Br 319;  Ponto 2: Br 319; Ponto 3: ESEC 
Cuniã; Ponto 4:  ESEC Cuniã). 

 

O período de estiagem apresentou os maiores valores de condutividade elétrica, esses 

resultados diferem aos verificados por Nascimento (2006) onde a temática do seu estudo foi 

avaliação do nível de concentração de mercúrio no plâncton (fito e zoo) no reservatório da U.H.E. – 

Samuel no estado de Rondônia, em seus resultados o período chuvoso apresentou os maiores 

valores. Porém os maiores valores de condutividade no período de estiagem verificados nesta 

pesquisa corroboram aos verificados em outros ambientes da Amazônia (MELLO, 2004; SOUZA, 2008 

apud SOUZA, 2008). 

A redução da condutividade deve-se ao fato do volume de água no período de maiores 

níveis de precipitação (tab 3), tornando os íons menos concentrado. Destaca-se que os ambientes 

lóticos sãos os ecossistemas mais dinâmicos do planeta, cujas peculiaridades são o fluxo continuo e 

unidirecional da água e a entrada de matéria orgânica oriunda da área de drenagem (WETZEL & 

LIKENS, 1991 APUD PADILHA, 2005). 

Apesar da baixa condutividade no chuvoso, em relação ao período de estiagem, obteve-se 

maior variedade de espécies neste período. No entanto a freqüência de ocorrência dos táxons foi 

maior no período de estiagem (tabela 3, tab. 4), estando correlacionado ao que diz Esteves (1998) 

sobre a condutividade elétrica, que além de controlar importantes processos fisiológicos, ela 

condiciona a produtividade dos organismos aquáticos.  

 

 

 

 Valores CHUVOSO   

Variáveis Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

Mês/ano 02/201

0 

04/201

0 

02/201

0 

04/201

0 

02/201

0 

04/201

0 

02/2010 04/2010 

pH 5.18 5.57 5.15 5.50 5.14 5.33 5.11 5.13 

Turbidez 

(UNT) 

6.21 10.7 5.22 10.6 4.02 2.29 2.43 2.65 

Cond. 

Elétrica 

µS.cm –1 

11.2 16.9 10.8 16.5 11.8 11.8 12.2 11.9 
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Variáveis Metereológica 

Meses Precipitação acumulada Temperatura do Ar (C°) 

Setembro 11,41 24,5 – 35,0 

Novembro 15,25 23,8 – 34,5 

Fevereiro 36,25 22.4 – 35,0 

Abril 55,57 
 

22.4 – 35,5 

Tabela 3 – - Valores das variáveis metereológicas analisadas, nos meses de Setembro e Novembro de 
2009 e Fevereiro e Abril de 2010, respectivamente dois meses de estiagem e dois meses chuvosos, 
no rio Aponiã, Porto Velho – RO. 

 
 

4.2. Variáveis bióticas 

 

4.2.1 Bacteriológica 

 

As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de contaminação 

fecal. Especialmente o coliforme termotolerantes - subgrupo das bactérias do grupo coliforme que 

fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2oC em 24 horas; tendo como principal representante a Escherichia 

coli, de origem exclusivamente fecal. (Portaria 518 Minist. da Saúde e Resolução 357 CONAMA). 

A análise bacteriológica obteve seguinte resultado: O coliforme total obteve valores mínimos 

de 183 e Máximo 10.112; Termotolerante mínimo 56,8 e máximo 1.643. 

 

 

              Gráfico – 1. Valores coliformes totais SET/NOV 2009 e FEV/ABR 2010. 

 

 

             

 

 

 

             Gráfico 2 - Valores Termotolerante SET/NOV 2009 e FEV/ ABR 2010. 
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A leitura dos gráficos nos permite avaliar que: 

 Os pontos 1 e 2 apresentaram os maiores valores bacteriológicos. Conforme já 

exposto, foram também nestes pontos que apresentaram os maiores valores de pH, 

turbidez, condutividade elétrica. E provavelmente a maior freqüência da 

comunidade fitoplanctônica nestes pontos (tab. 4), poderá está relacionada pela 

elevada decomposição de matéria orgânica realizada por bactérias presentes. 

 

Tem sido demonstrado que a degradação de aminoácidos incorporados a partir da coluna de 

água pela comunidade bacteriana constitui-se numa importante fonte de NH4 + para os ambientes 

aquáticos e que a absorção e regeneração de nutrientes inorgânicos podem controlar parcialmente o 

suprimento de nutrientes para os produtores primários (HOCH & KIRCHIMAN, 1995 APUD THOMAZ). 

È valido lembrar que as bactérias participam da degradação de toda a matéria orgânica contribuindo 

para fluxo de energia. (ESTEVES, 1998; TUNDISI & TUNDISI, 2008). Portanto não se pode negligenciar 

o importante papel das bactérias na ciclagem, mesmo que sua participação ocorra, em grande parte, 

de maneira indireta. 

 Os pontos 3 e 4 apresentaram pequena variação ou foram relativamente estáveis; 

subentendi-se que a relativa estabilidade dos resultados estão  relacionados a 

característica por ser uma área de proteção integral.   

 A classificação das águas em termos bacteriológicos levando em consideração o 

número de amostras e os meses coletados de acordo com a resolução do Conama 

357, nos pontos 1 e 2 a água  foi considerada imprópria para o consume humano 

sem o prévio tratamento convencional (Água de Classe II, CONAMA 357). Os pontos 

3 e 4 estão no padrão de águas excelentes(Classe I, CONAMA 357). 

 

Além do papel ecológico das bactérias, a determinação da concentração dos coliformes, em 

especial o grupo termotolerante, assume importância como parâmetro indicador da possibilidade da 

existência de microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação 

hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, desinteria bacilar e cólera.  

É importante ressaltar que segundo dados da Organização mundial de Saúde (WHO, 1993), 

80 % das doenças que ocorrem nos países em desenvolvimento são ocasionadas pela contaminação 

da água. 
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4.2.2. Sinopse dos táxons e frequência de ocorrência 

Foram identificados 78 táxons. As espécies Oscillatorias príncipes Van ex Gomont; Desmidium 

Grevillei Ralfs De Bary;  Actinella sp F.W. Lewis; Bambusina brebisonii  Kutzing ex Kutzing; Micrasteria 

rotata Ralfs var. rotata Mag; Eunotia  sp Ehrenberg; Johannesbaptista sp Taylor & Drouet; Spirogyra 

sp Link. Estiveram presentes em todos os períodos coletados em aproximadamente 75% dos pontos 

de coleta, considerados freqüentes ou muito freqüentes, constando como as espécies dominantes 

(tab. 4).  

Os 78 táxons identificados estão distribuídos em 5 divisões, 5 classes, 12 ordens e 20 famílias. 

As Divisões foram: Cyanophyta, Bacillariophyta, Streptophyta, Chlorophyta, Euglenophyta; as Classes: 

Cyanophyceae, Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Zygnematophyceae; Euglenophyceae; Ordens: 

Nostocales, Oscillatoriales, Pseudanabaenales, Synechococcales, Naviculales, Eunotiales, 

Fragilariales, Surirellales, Cymbellales, Chlorococcales, Zygnematales, Oedogoniales; e Famílias: 

Nostocaceae, Oscillatoriaceae, Synechoccaeae, Phormidiaceae, Merismopediaceae, 

Pseudanabaenaceae, Eunotiaceae, Sellaphoraceae, Amphipleuraceae, Pinnulariaceae, Surirellaceae, 

Stauroneidaceae, Diploeidaceae, Gomphonemataceae, Desmidiaceae, Zygnemataceae, 

Closteriaceae, Radiococaceae, Golenkiniaceae, Oedogoniaceae. 

Nove espécies ocorreram somente no período de estiagem, e 25 no período chuvoso. 

Freqüentes tanto no período seco e chuvoso os gêneros: Cylindrospermopis (Woloszynska) Seenaya 

& Subba Raju; Pseudanabaena Lauterborn, Oscillatoria Vaucher ex Gomont; Actiteilla F.W. Lewis; 

Eunotia Ehrenberg; Gomphonema Ehrenberg; Surirella Turpin; Stauroneis Ehrenberg; Pinnularia 

Ehrenberg;, Bambusina Kützing;, Cosmarium Corda ex Ralfs; Closterium Nitzsch ex Ralfs; Desmidium 

C. Agardh ex Ralfs; Euastrum Ehrenberg, Gloeocystis Nägeli; Johannebaptista Taylor & Drouet; 

Micrasterias C. Agardh ex Ralfs; Spirogyra Link; Staurodesmus Teiling,  representados com 1, 1, 1, 1, 

3, 3, 2, 4, 2, 2, 2, 6, 3, 2,  6, 1, 1, 2, 1, 1 espécies respectivamente. O período chuvoso apresentou 

maior diversidade de espécies (tab.4). 

 Do total de táxons identificados, 34 espécies pertencem a Streptophyta representando  

(44%) do total de espécies fitoplanctônicas, seguidas pelas Bacillariophyta com 30 (38%), Cyanophyta 

9 (12%), Chlorophyta 4 (5%) e Euglenophyta 1 (1%). (Gráfico 3). 
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               Gráfico 3: Divisões e sua representatividade. 

 

A família Desmidiaceae, pertecente a divisão Streptophyta, apresentou a maior riqueza de 

espécies. Esta família é o grupo algal mais conhecido e expressivo taxonomicamente na região Amazônica 

(MELLO 2007). Espécies da família Desmidiaceae são características de ambientes Amazônicos, pois a maioria 

das espécies são aptas a sobreviver em ambientes com baixa disponibilidade de nutrientes e pH ácido (BROOK, 

1981 APUD NACIMENTO, 2006; HUSZAR 1996a; 2000; KEPPELER et al. 1999). 

  Dentre as nove espécies de Cyanophytas identificadas nesta pesquisa, cinco delas com importância 

sanitária por ser conhecido o potencial tóxico ocasionados por alterações ambientais. Com relação ás toxinas, 

embora nas inúmeras pesquisas voltadas para o conhecimento das cianobacterias só tenham sido detectadas e 

identificadas em alguns gêneros, todas as cianobactérias, a principio, são consideradas potencialmente tóxicas 

(SANT’ANNA et al, 2006). 

 As cianotoxinas, como são chamadas as toxinas de cianobactérias, podem ser acumuladas na rede 

trófica, ocasionando diferentes sintomas de intoxicação e efeitos crônicos, muitas vezes, difíceis de serem 

diagnosticados. Mortandades de peixes e animais silvestres e domésticos já foram registrados em diversas 

partes do mundo (CARMICHAEL, 1992). 

Um dos eventos graves de intoxicação de seres humanos por cianobactérias foi o incidente na cidade 

de Caruaru, Pernambuco, em 1996. Toxinas levaram a morte cerca de 60 pacientes de uma clinica de 

Hemodiálise (BITTENCOURT-OLIVEIRA et al, 2001). 

As espécies identificadas potencialmente tóxicas foram: Cylindrospermopis raciborskii (Woloszynska) 

Seenaya & Subba Raju, Planktothrix Anagnostidis & Komárek, Anabaena Bory de Saint-Vincent ex Bornet & 

Flahaut, Oscillatoria Vaucher ex Gomont, Arthrospira Sitzenberger ex Gomont. 

Algumas espécies de microalgas (fitoplâncton) nesta pesquisa foram fotodocumentadas. (Fig 4; Fig 5; 

Fig 6; Fig 7; Fig 8).  
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Tabela 4 - Sinopse dos táxons (Divisão e espécie) e frequência de ocorrência. Frequência de Ocorrência (FO): Esporádica (E); Pouco Frequente (PF); Frequente (F); 

Muito Frequente (MF). Obs: Os táxons em asteriscos foram citados pela primeira vez no estado de Rondônia. 

 

 

 

SINOPSE DOS TAXONS 
 

Divisões /Espécies 
 
 

 
BR  319 SET/ NOV 2009; FEV/ ABR 2010 

 
ESEC CUNIÃ SET /NOV 2009; / FEV/ ABR 2010 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4  
 

FO  
Set  /  Nov /  Fev / Abr 

 
Set  /  Nov /  Fev / Abr 

 
Set  /  Nov /  Fev  / Abr 

 
Set   /  Nov /  Fev  / Abr 

CYANOPHYTA 

Anabaena * - - + - - - + - - - - - - - - - E 

Arthrospira * - - + - - - - - - - - - - - - - E 

Cylindrospermopis raciborskii * + - - - + - - - - - - - - - - + E 

Eucapsis sp * - - - - - - - - - - - - - - - + E 

Epigloeosphaera * - - - - - - - + - - - - - - - - E 

Oscillatoria princeps * + + - + - + - + + - + + + + - - F 

Oscillatoria  sp - - + - - - - - - - - - - - - + E 

Pseudanabaena sp + - + - + - - - + - - - + - - - PF 

Planktothrix sp + + - - + - - - + - - - + - - - PF 

BACILLARIOPHYTA 

Actinella sp1 *  + + - - + + - - + + + + + + + + MF 

Actinella sp2 + + - - + + - - + - + - + + - - PF 

Continuação Tab. 4 
PONTO1 PONTO 2 PONTO3 PONTO 4 
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Sinopse dos táxons Set No Fev Abr Set No Fe Abr Set No Fev Abr Set No Fev Abr  

Actinella sp3 + - + - + - + - - + + - - - - - PF 

Asterionella sp * - - + - - - - - - - - - - - - - E 

Aulacoseira  sp* - - + - - - - - - - - - - - - - E 

Amphipleura* - - - - - - + - - - - - - - - - E 

Brachysira  sp* - - - - - - - + - - - - - - - - E 

Diploneis ovalis * - + - - - + - - - - - - - - - - E 

Eunotia robusta * + + - + + + - - + - - - - - - - PF 

Eunotia praerupta* - - - - - - - - - - - + - - - - E 

Eunotia sp 1 + + - - + + - + + + - + + + - - F 

Eunotia sp 2  + + - + + + - - + + - - - - - - PF 

Fallacia sp* - - - - - - - - - - + - - - - - E 

Frustulia  sp* - - - - - - - + - - - - - - - - E 

Gomphonema gracile * + + - - - + - + - - - + - - - - PF 

Gomphonema lagenula * 
 

- - 
- - 

- - 
- - 

- - 
- + 

- 
- - - 

E 

Gomphonema sp 1 + - - - - - - - + + - + - - - - E 

Gomphonema sp 2 + + - - + + - - - - - - - - - - E 

Pinnularia cardinalis* - + - - - - - - - - - - - - - - E 

Pinnularia gibba * - + - - - + - - - - - - - - - - E 

Pinnularia sp 1 + + + - + + + - - - - - - - - - PF 

Continuação Tab. 4 

Sinopse dos táxons 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 
 

Set No Fev Abr Set No Fe Abr Set No Fev Abr Set No Fev Abr  

Pinnularia sp 2 + - - - - + - - + - - + - - - - E 
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Surirella lineares * - + - - - + - + - - - - - - - - E 

Surirella robusta * + + - + + + - - - - - - - - - - PF 

Surirella biseriatta * - + - - - + - - - - + - - - - - E 

Surirella sp + + - - + + - + - - - + - - - - PF 

Stauroneis phoenicenterum* - + + - - - - - - + - - - + - - E 

Stauroneis borrichii * - - - - - - - - - - - - - + - + E 

Stauroneis sp - - - - - - - - - - - + - - - - E 

Stenopterobia sp* - - - - - - - - - - - + - - - - E 

STREPTOPHYTA 

Bambusina brebisonii * + + + - + + + - + + + - + + - - F 

Bambusina sp + - - - - - - + - - - - - - - - E 

Cosmarium bireme * - - - - - - + - - - - - - - - - E 

Cosmarium contractum * - - - - - - - + - - - - - - - - E 

Cosmarium subspeciosum* - + - - + - - - + - - - + + + - PF 

Cosmarium sp 1 - - - - - - - + + + - - + + - - PF 

Cosmarium sp 2 - - - - - - - + + - - - + + - - E 

Cosmarium sp 3 - - - - - - + - + + - - + + - - PF 

Cosmarium sp 4 - - - - - - + + + - - - + + - - PF 

Continuação Tab. 4 

Sinopse dos táxons 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 
 

Set No Fev Abr Set No Fe Abr Set No Fev Abr Set No Fev Abr  

Cosmarium sp 5 - - - - - - + - + + - - + + - - PF 

Closterium moniliferum* - - - - - - - - - + - + + + - - E 

Closterium sp. - -  + - - - + - + + - - + + - PF 



   

 

21 

 

 

Closterium dianae * + + - + + - - + - - - - + - - + PF 

Closterium navicula * - - - - - - - + - - - - - - - - E 

Desmidium grevillei * + + - - + + + - + + + - + + - - F 

Desmidium  sp - - + - - - - - - - - - - - - - E 

Euastrum didelta * - - - - - - - - + - - - - + + - E 

Euastrum sinuosum * - - - + - - + - - + + - - + - - PF 

Euastrum evolutum * - - - - - - - - - + + - - - + - E 

Euastrum abruptum * - - + - - - - - - + - - - - - - E 

Euastrum sp 1 - - - - - - - - - + - + - + - - E 

Euastrum sp.2 - - + - - - - - + - - + + - - - E 

Hyalotheca sp * 
- - - - - - + - - - - - - - + + E 

Micrasterias rotata * + - + - + - - - + + - + + + + - F 

Micrasterias borgei * - - + - - - + - - + - - - + - + PF 

Mougeotia sp* + - - - + - - - + + - - + + - - PF 

Staurastrum lepctanthum * + + - - - - - - - - - - - - - - E 

Staurastrum punctulatum* - - - - - - - - - - - + - - - - E 

Continuação Tab. 4 

Sinopse dos táxons 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 
 

Set No Fev Abr Set No Fe Abr Set No Fev Abr Set No Fev Abr  

Staurastrum rotula * - - + - - - - - - - - - - - - - E 

Staurastrum sp + - + - - - - - - - - - - - - - E 

Spirogyra sp. + + - - + + + - + + - - + + + - F 

Staurodesmus sp  + - - - - - + - - - - - - - - - E 

Xanthidium mamillosum* - - - - - - + - - - - - - - + - E 

Zygnema sp  + - - - - - - - - - - - - - - - E 
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CHLOROPHYTA                  

Gloeocystis sp - - - - - - + - - + - - - - + - E 

Golenkinia sp - - - - - - + - - + - - - - + + E 

Johannebaptista * + + + - + + + - + + + - + + - + MF 

Oedogonium sp * + - - - - - - - - - - - - - - - E 

EUGLENOPHYTA                  

Phacus sp* - - - - - - + - - - - - - - - - E 

 

 

 

TAXÓNS COM SEUS RESPECTIVOS AUTORES 

CYANOPHYTA 

Anabaena  Bory de Saint-Vincent ex Bornet & Flahaut 

Arthrospira Sitzenberger ex Gomont 

Cylindrospermopis raciborskii (Woloszynska) Seenaya & Subba Raju) 

Eucapsis Clements & Shantz 

Epigloeosphaera  J.Komárková-Legnerová 

Oscillatoria princeps Vaucher ex Gomont 

Oscillatoria Vaucher ex Gomont 

Pseudanabaena Lauterborn 

Planktothrix Anagnostidis & Komárek 

BACILLARIOPHYTA 

Actinella F.W. Lewis 

Asterionella  Hassall 

Aulacoseira  Thwaites 

Amphipleura Kützing 

Brachysira  Kützing 
Diploneis ovalis var. contracta J.Holmboe 

Eunotia robusta f. abrupta Hustedt 
Eunotia praerupta var. celtica P.Fusey 
Eunotia  Ehrenberg 
Fallacia Stickle & D.G.Mann 

Frustulia  C.Agardh 

Gomphonema gracile Ehrenberg 

Gomphonema lagenula Kützing 

Gomphonema  Ehrenberg 

Pinnularia cardinalis (Ehrenberg) W.Smith 

Pinnularia gibba Ehrenberg 
Pinnularia  Ehrenberg 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=43045
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Surirella lineares W.Smith 
Surirella robusta Ehrenberg 

Surirella biseriatta (Nitzsch) Ehrenberg 

Surirella  Turpin  
Stauroneis phoenicenterum (Nitzsch) Ehrenberg 

Stauroneis borrichii (J.B.Petersen) J.W.G.Lund 
Stauroneis Ehrenberg 

Stenopterobia sp Brébisson 
STREPTOPHYTA 

Bambusina brebisonii  Kützing ex Kützing 

Bambusina Kützing ex Kützing 

Cosmarium bireme Nosdstedt 
Cosmarium contractum Kirchner 

Cosmarium subspeciosum Nosdstedt f. brasiliense Förster 

Cosmarium Corda ex Ralfs 

Closterium moniliferum f. giganteum  K.Förster 

Closterium Nitzsch ex Ralfs 

Closterium dianae var. rectius (Norstedt) De Toni 

Closterium navicula (Bréb.) Lütkemüller 

Desmidium grevillei (Ralfs) De Bary 

Desmidium  C. Agardh ex Ralfs 

Euastrum didelta (Turpin) Ralfs 

Euastrum sinuosum Lenormand 

Euastrum evolutum  (Nordstedt) West & West 

Euastrum abruptum Nordstedt 

Cont. Streptophyta 

Euastrum sp Ehrenberg ex Ralfs 

Hyalotheca Ehrenberg ex Ralfs 

Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs 

Micrasterias borgei Krieger 

Mougeotia sp  C. Agardh 

Staurastrum lepctanthum Nordestedt 

Staurastrum punctulatum (Brébisson) Ralfs 

Staurastrum rotula  

Staurastrum sp Meyen ex Ralfs 

Spirogyra  Link 

Staurodesmus Teiling  

Xanthidium mamillosum (R.L. Grönblad) K. Förste 

Zygnema sp  C. Agardh 

CHLOROPHYTA 

Gloeocystis sp Nägeli 

Golenkinia sp R. Chodat 

Johannebaptista Taylor & Drouet 

Oedogonium sp Link Ex Hirn 

EUGLENOPHYTA 

Phacus Dujardin
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Figura 4 – a. Desmidium grevilli; b. Oscillatoria princeps; c. Oedogonium sp; d. Eunotia robusta e. Pinnularia sp. 
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Figura 5 – f. Staurastrum leptcatanthu; g. Bambusina brebisonii; h. Gloeocystis sp; i. Euastrum didelta; j. urirella 

biseriata; l. Pinnularia cardinalis. 
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Figura 6 – m. Closterium moniliferum; n. Euastrum evolutum; o. Diploneis ovalis; p. Stauroneis phoenicenterum; 

q. Surirella lineares; r. Surirella robusta. 
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Figura 7 – s. Spirogyra sp; t. Micrasterias rotata; u. Cosmarium 
subspeciosum; v. Micrasterias borgei; x. Euastrum sinuosum  
w. Euastrum sp 1;  y. Euastrum sp 2;  z. Actinella sp. 
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Figura 8 – 1.a.  Euastrum sp; 2.b. Epigloesphaera sp; 3.c. Xanthidium mammillosum  4.d. Phacus sp. 
  

3.c 4.d 

1.a 

2.b 
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5. CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa foi pioneira no estado de Rondônia no que se refere à dinâmica ecológica em 

termos qualitativos da comunidade fitoplanctônica em ambientes lóticos. O grande número de 

espécies citadas pela primeira vez no estado não poderia ser diferente, em razão não apenas de 

ambientes que ainda foram estudados, mas a falta de profissionais que abordem a importância das 

microalgas bem como o seu papel nos ecossistemas aquáticos no estado. 

A avaliação da qualidade nos ecossistemas aquáticos, através do comportamento das 

microalgas frente a um agente estressor, é uma das práticas mais eficazes. Nesta pesquisa percebeu-

se que a freqüência de algumas algas no rio Aponiã esteve relacionada aos parâmetros físicos como 

turbidez, pH e condutividade elétrica e a fatores bióticos, bactérias.  

Os pontos 1 e 2 estiveram no padrão de água de classe II conforme a resolução do Conama, 

indicando a possível presença de microorganismos patogênicos, através das analises das bactérias do 

grupo coliforme. O que torna este fato preocupante, pois o rio está consideravelmente distante do 

centro urbano, onde é mais suscetível a poluição. 

Conclui-se que apesar de ser do mesmo ambiente lótico, a retirada das amostras em 

variados pontos estratégicos no trecho do rio Aponiã estudado demonstrou particularidade e as 

respostas foram variadas que se manifestaram nos seus diferentes componentes físicos e biológicos.  

Compreender a individualidade de cada sistema aquático é fundamental para o correto uso 

dos recursos hídricos.  

 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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Biológicas da Faculdade São Lucas. 
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a Agência Nacional das águas (ANA).    
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microalgas de Ambientes Continentais do Programa de Pós-Graduação em Botânica da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Janeiro de 2010. 
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ESTUDO DO POLIMORFISMO DA ENZIMA ÓXIDO NÍTRICO SINTASE, ANGIOTENSINOGÊNIO, 

ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E A RELAÇÃO COM NÍVEIS PRESSÓRICOS EM 

INDIVÍDUOS SEM FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR. 

 

Orientador: Marcelo Custódio Rubira 
Bolsista: Cariel Benedito da Silva Denti 

 
INTRODUÇÃO 

 

O endotélio é uma camada de células que reveste todos os vasos do organismo interpondo-

se entre o sangue e a camada muscular lisa dos vasos. Embora por muito tempo o endotélio tenha 

sido considerado uma estrutura inerte, recentemente grande atenção tem sido dada às funções que 

ele exerce. Atualmente é amplamente reconhecido o papel que o endotélio desempenha na 

regulação do tônus vascular (Mombouli and Vanhoutte 1999). 

 As células endoteliais formam a superfície mais exposta da camada íntima vascular, 

apresentando permeabilidade seletiva, de caráter não trombogênico, com atividade metabólica 

exuberante, tendo também a capacidade de produzir diversas substâncias vasoativas. Através da 

liberação de substâncias vasodilatadoras, como o fator de relaxamento derivado do endotélio, hoje 

identificado como óxido nítrico, e de substâncias vasoconstritoras, como a endotelina, o endotélio é 

o principal responsável pela regulação do tônus vascular e pela migração e proliferação de diferentes 

tipos celulares no espaço subendotelial. Além disto, as células endoteliais são fonte de substâncias 

que afetam o crescimento celular, a função plaquetária e de monócitos, e a coagulação do sangue 

(Hornig, Arakawa et al. 1998; Mombouli and Vanhoutte 1999).  

 A interação entre as células endoteliais, as plaquetas, os polimorfonucleares, os monócitos 

circulantes e células musculares lisas da parede vascular culmina na produção e expressão de 

diversas substâncias e moléculas biologicamente ativas essenciais para a manutenção da integridade 

vascular. Entre estas, salientam-se diversos fatores de crescimento, as prostaglandinas, as moléculas 

de adesão, o óxido nítrico e a endotelina.  

 A lesão da camada íntima dos vasos desempenha um papel fundamental na patogênese de 

diversas doenças cardiovasculares. Diversos estudos, por exemplo, sugerem que o endotélio vascular 

esteja envolvido em vários processos que culminam na formação, progressão e instabilização das 

lesões ateroscleróticas. Nesse contexto, muita atenção tem sido dada as várias formas de avaliação 

do endotélio e sua função.  



   

 

36 

 

 

 Estudos recentes na literatura também tem demonstrado a possibilidade de avaliação da 

função endotelial no território venoso através da técnica de complacência venosa (Moreno, Chalon 

et al. 1998). Vários estudos já foram publicados, descrevendo alterações nas respostas de 

vasodilatação da veia do dorso da mão após infusão local de bradicinina em pacientes com fatores de 

risco que, reconhecidamente, afetam o endotélio arterial(Chalon, Moreno et al. 1999; Tangphao, 

Chalon et al. 1999). 

 A disfunção endotelial arterial tem sido demonstrada em pacientes hipertensos pelo 

comprometimento da resposta de vasodilatação induzida pela infusão de acetilcolina (ACh) mas o 

efeito da Acetilcolina no sistema venoso deste pacientes  ou mesmo de indivíduos normotensos não 

esta completamente claro.  

 Atualmente se sabe que muitas das doenças cardiovasculares têm uma base genética 

influente. Vários são os genes que podem estar envolvidos em mecanismos fisiopatológicos de 

desordens cardiovasculares e, desta forma, contribuir para respostas diferenciadas no sistema 

cardiovascular (Cambien F, Poirier O, Lecerf L, et al.,1992; Leeson CPM, Hingorani AD, Mullen MJ, et 

al. ,2002).   

 Dentre as alterações genômicas, o polimorfismo está entre as de menor escala, mas não é 

menos importante do ponto de vista patogênico. Os polimorfismos incluem alterações de seqüência 

do ácido desoxiribonucleico (DNA), que não podem ser identificadas ao nível de resolução do 

cariograma, mas envolver de uma até milhares de bases em determinado gene. Quando uma 

alteração de seqüência leva a uma alteração do produto gênico, porém, sem alterar a função da 

proteína, é chamada de polimorfismo ( Prolla PA., 2001) 

 Os estudos que avaliaram o papel dos polimorfismos dos genes da ECA, do 

angiotensinogênio e da eNOS, indubitavelmente acrescentam informações valiosas ao conhecimento 

da fisiologia e da fisiopatologia das diversas condições cardiovasculares.  Os resultados desses 

estudos, embora, algumas vezes, conflitantes, sugerem um papel proeminente de aspectos genéticos 

na regulação do tônus vascular. Poucos investigadores, entretanto, buscaram correlacionar os 

polimorfismos desses genes, e suas associações com a avaliação da função endotelial, 

particularmente do endotélio venoso. 

 

1.1 Objetivos  

 

 O objetivo do presente estudo será identificar na amostra de indivíduos controles saudáveis 

os polimorfismos dos genes da ECA, do angiotensinogênio, da eNOS e suas relações com as respostas 

pressóricas.   
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Objetivos específicos: 

 

 

 Avaliação dos parâmetros hemodinâmicos ( pressão arterial  e freqüência cardíaca), 

antropométricos (índice de massa corpórea, porcentagem de gordura); 

 

 Identificar na amostra os polimorfismos dos genes da ECA, angiotensinogênio e eNOS. 

 

 Avaliar as respostas vasodilatadoras dependentes e independentes do endotélio pelo uso de 

acetilcolina e nitroprussiato de sódio, respectivamente. 

 

2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Endotélio vascular 

 

 O endotélio é uma camada de células que reveste todos os vasos do organismo, 

estratégicamente localizada, interpondo-se entre o sangue e a camada muscular lisa dos vasos.  O 

endotélio não é uma simples barreira física, pois apresenta uma intensa atividade metabólica e 

secretória, (10-12)como um tecido capaz de sintetizar várias substâncias vasoativas  promovendo 

interação entre os tecidos, (Jaffe, Minick et al. 1976; Furchgott 1983). É um dos principais 

responsáveis pela regulação do tônus vascular e pela migração e proliferação de diferentes tipos 

celulares no espaço subendotelial (Hornig, Arakawa et al. 1998; Mombouli and Vanhoutte 1999). 

 

2.1.1 Funções vitais do endotélio 

 

 * O endotélio forma uma barreira de permeabilidade altamente seletiva(Simionescu, 

Simionescu et al. 1975; Renkin 1977). As macromoléculas encontram especializações regionais do 

endotélio incluindo glicocálix de superfície celular, complexos juncionais, microvesículas, canais 

transcelulares e matriz extracelular que aumentam ou retardam o movimento dessas moléculas pelo 

espaço intravascular ou para ele. O aumento da permeabilidade de macromoléculas plasmáticas que 

ocorre na inflamação aguda, e o das lipoproteínas, faz parte importante no desenvolvimento da 

lesão aterosclerótica; 

  * Capacidade de monitorização, integração e transdução de sinalizações através da 

expressão de diversos dos receptores de superfície. Como exemplo temos receptores para citocinas, 
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interleucinas 1  e 1 , fator de necrose tumoral , interferon , fator transformador do crescimento 

, fator de crescimento fibroblástico, fator endotelial de crescimento vascular, fator de 

permeabilidade vascular, angiotensina II, catecolaminas, e outros, como a insulina e os fatores “tipo 

insulina” (insulina like), ou ainda os produtos bacterianos como as endotoxinas e suas proteínas de 

ligação que regulam importantes respostas teciduais. A sensibilidade da monitorização e as funções 

de transdução estendem-se, além do clássico estímulo humoral, à biotransdução de diferentes tipos 

de estimulação mecânica, como as forças geradas pelo fluxo sangüíneo pulsátil "shear stress" ou 

força de cisalhamento.  

 * Produção de diversas substâncias biológicamente ativas, incluindo citocinas, fatores de 

crescimento, já citados, e outras substâncias semelhantes a hormônios (moléculas efetoras), pois 

influenciam o comportamento de múltiplas células e tecidos. Algumas ações ocorrem na célula de 

origem (regulação autócrina), enquanto outras agem nas células adjacentes (regulação parácrina). 

Finalmente podem ser secretadas na circulação e agir à distância como verdadeiros hormônios 

(regulação endócrina) (Laurindo FRM 1994).Dentre as substâncias secretadas tem-se como destaque 

o NO, que abordaremos a seguir. 

 * O endotélio normalmente proporciona uma superfície não trombogênica devido a sua 

capacidade para formar derivados de prostaglandinas, em especial a prostaciclina que além de ser 

um potente vasodilatador é também um efetivo inibidor da agregação plaquetária (Moncada, Higgs 

et al. 1977). As células endoteliais também secretam agentes que são efetivos para lise de coágulos, 

incluindo o plasminogênio mas também sintetizam substancias procoagulantes como o Fator de Von 

Willebrand (Jaffe, Hoyer et al. 1973). Células endoteliais também tem, capacidade de produzir 

substâncias trombogênicas, como fatores da coagulação, moléculas de adesão, inibidor do ativador 

do plasminogênio e tromboxano A2 (WU 1996).Células endoteliais examinadas em cultura tem 

propriedades procoagulantes, contudo é provável que isto esteja presente em situações de agressão 

ao endotélio e que provavelmente esta função não esteja presente em situações fisiológicas(Jaffe, 

Hoyer et al. 1973).  

 * Inibição da proliferação celular da musculatura lisa vascular impedindo a migração de 

células musculares lisas, através de mecanismos diretos, como a síntese de óxido nítrico, que inibe a 

proliferação celular, e/ou indiretos (ação plaquetária). Em situações  especiais (p. ex. isquemia) pode  

secretar fatores de crescimento  e outras citocinas capazes de exercer controle autócrino, e /ou 

parácrino da multiplicação celular(WU 1996). 

 * Participa ativamente da resposta imunológica, por meio da liberação de fatores que 

levam a contração ativa, controle do extravasamento de plasma e também aumentam a expressão 
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de integrinas, moléculas de adesão e secreção de citocinas, permitindo a migração de monócitos, 

linfócitos e neutrófilos e maior atividade fagocitária local (Kubes, Suzuki et al. 1991).  

 * Participação na degradação e na transformação metabólica de numerosos fármacos 

endógenos, como norepinefrina, 5-hidroxitriptamina, prostaglandinas E e F, leucotrienos, 

nucleotídeos de adenina, adenosina e outros. A enzima conversora da angiotensina está presente no 

endotélio de vários órgãos, que, além de exercer atividade de conversão de angiotensina I em 

angiotensina II, atua também na degradação do peptídeo vasodilatador bradicinina pela cininase II, 

enzima idêntica à enzima conversora da angiotensina. Finalmente, a enzima conversora da 

endotelina, presente na superfície endotelial, produz, principalmente, um potente vasoconstritor, a 

endotelina-1, por ação catalítica sobre a big-endotelina-1(Laurindo FRM 1994).  

 * Modulação do tono vascular pela produção de inúmeras  substâncias vasoativas. 

 

2.2 Disfunção endotelial 

  

 Vários são os fatores capazes de induzir lesão ao endotélio, e com isto modificar o fenótipo 

da célula endotelial. Esta por sua vez, não necessariamente é  lesada do ponto de vista estrutural, 

mas tendo suas características bioquímicas alteradas, irá desencadear uma série de eventos que 

podem culminar, ao longo do tempo, com as alterações estruturais na parede arterial e levar à 

formação da placa aterosclerótica. 

  As modificações da função da célula endotelial dão de fato início à alteração de várias das 

funções do endotélio, que como um todo, é referida como disfunção endotelial. De forma 

simplificada, a disfunção endotelial se manifesta pela diminuição da secreção de fatores 

vasodilatadores e aumento da produção ou aumento da sensibilidade do músculo liso vascular à 

vasoconstritores derivados do endotélio.  

 Quando exposto a fatores de risco cardiovasculares, como, tabagismo, diabete melito e/ou, 

hipertensão arterial, o endotélio apresenta alterações funcionais (Drexler 1997), mas os  mecanismos 

pelos quais ocorre a disfunção endotelial ainda não estão estabelecidos (Panza 1999). 

 Recentes estudos demonstram que a reversibilidade da disfunção endotelial levanta a 

possibilidade de sua interferência na progressão da doença e/ou no restabelecimento da função 

endotelial normal, diminuindo o risco de eventos cardiovasculares (Boulanger 1999). 
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2.3  Avaliação da função endotelial 

 

 O endotélio venoso pode ser avaliado quanto ao seu funcionamento normal, por meio da 

técnica de complacência venosa (Moreno, Chalon et al. 1998).  Devido ao fácil acesso, às baixas 

pressões intravasculares, à parede vascular fina e a sua distensibilidade, as veias oferecem uma 

oportunidade singular para estudos diretos de ações e interações de estímulos fisiológicos e 

farmacológicos no leito vascular humano in vivo. É importante salientar que embora a resistência  

venosa contribua muito pouco para a resistência periférica total, em torno de 2/3 do volume de 

sangue está contido nas veias (Aellig 1994; Aellig 1994). 

 Existem inúmeras evidências descrevendo alterações nas respostas de vasodilatação da 

veia do dorso da mão após infusão local de acetilcolina ou bradicinina em pacientes com fatores de 

risco que, reconhecidamente, afetam o endotélio arterial (Chalon, Bedarida et al. 1999; Chalon, 

Moreno et al. 1999; Chalon, Tejura et al. 1999).  

 
2.4 Polimorfismos e resposta vasomotora 
 

 Atualmente se sabe que muitas das doenças cardiovasculares têm uma base genética 

influente. Vários são os genes que podem estar envolvidos em mecanismos fisiopatológicos de 

desordens cardiovasculares e, desta forma, contribuir para respostas diferenciadas no sistema 

cardiovascular (Cambien F, Poirier O, Lecerf L, et al.,1992; Leeson CPM, Hingorani AD, Mullen MJ, et 

al. ,2002).   

 Dentre as alterações genômicas, o polimorfismo está entre as de menor escala, mas não é 

menos importante do ponto de vista patogênico. Os polimorfismos incluem alterações de seqüência 

do ácido desoxiribonucleico (DNA), que não podem ser identificadas ao nível de resolução do 

cariograma, mas envolver de uma até milhares de bases em determinado gene. Quando uma 

alteração de seqüência leva a uma alteração do produto gênico, porém, sem alterar a função da 

proteína, é chamada de polimorfismo ( Prolla PA., 2001) 

 Os estudos que avaliaram o papel dos polimorfismos dos genes da ECA, do 

angiotensinogênio e da eNOS, indubitavelmente acrescentam informações valiosas ao conhecimento 

da fisiologia e da fisiopatologia das diversas condições cardiovasculares.  Os resultados desses 

estudos, embora, algumas vezes, conflitantes, sugerem um papel proeminente de aspectos genéticos 

na regulação do tônus vascular. Poucos investigadores, entretanto, buscaram correlacionar os 

polimorfismos desses genes, e suas associações com a avaliação da função endotelial, 

particularmente do endotélio venoso. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 Comitê de Ética em Pesquisa  

 

Este estudo será submetido para avaliacao do  Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

São Lucas. 

 
 
3.2 Casuística 

 

A seleção dos voluntários seguirá os seguintes critérios: 

 

1. Critérios de inclusão 

- Ambos os gêneros: 

- Idades  entre 18 a 28  anos; 

-sem história de doença vascular aterosclerótica ou trombótica; 

-ausência de hipertensão arterial sistêmica, diabete melito e dislipidemia  

-concordar em participar do estudo.  

 

2. Critérios de exclusão 

-tabagismo atual ou nos últimos 12 meses; 

-obesidade (índice de massa corporal > 25 Kg/m2); 

-uso de medicação que sabidamente altere a função cardiovascular. 

3.3 Exames laboratoriais 

 

Os exames de sangue dos voluntários normais serão obtidas no período máximo de 15 dias 

após avaliação pressórica e do endotélio venoso. Exames: glicemia de jejum, colesterol total, 

lipoproteína de alta densidade (HDL), (LDL), triglicerídeos, hematócrito e hemoglobina serão 

executados por técnicas laboratoriais padronizadas no laboratório de Análises Clínicas da Faculdade 

São Lucas -Porto Velho – RO. 
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3.3.1 Análises genéticas dos polimorfismos 

 

Extração do DNA da mucosa da Boca, esfregaço, de acordo com procedimentos 

padronizados, sendo os genótipos da enzima conversora de angiotensina, do angiotensinogênio e da 

enzima óxido nítrico sintase determinados pela técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR).  

 

Polimorfismo da enzima conversora da angiotensina I (ECA) 

 

  Os oligonucleotídeos utilizados serão:  

5’-CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3’ (sense)  e     

5’-GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3’ (anti-sense).  

Estes oligonucleotídeos específicos permitem a detecção do DNA genômico do segmento 

com 490 pares de base, correspondendo à inserção do alelo I, bem como o segmento com 190 pares 

de base, correspondendo à deleção do alelo D. O protocolo de amplificação incluirá uma 

desnaturação inicial a 94 C por 3’, 30 ciclos de desnaturação a 94 C por 60”, anelamento na 

temperatura de 58 C por 60”, extensão na temperatura de 72 C por 90” e, uma extensão final a 72 C 

por 10’. Os produtos da PCR serão analisados em gel de agarose a 1% e visualizados com coloração 

padrão (Odawara M, Yamashita K. ,1997).  

 

Polimorfismo do angiotensinogênio 

 

Os oligonucleotídeos utilizados serão:  

5’ CAGGGTGCTGTCCACACTGGACCCC 3’ (sense) e  

5’ CCGTTTGTGCAGGGCCTGGCTCTCT 3’ (anti-sense).  

Obtenção do fragmento do tamanho de 165 pares de base. A temperatura de desnaturação 

será de 92  C por 3’, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 92 C por 15”, anelamento a 64 C por 

30” e extensão a 72 C por 30”, finalizando-se por uma extensão na temperatura de 72 C por 10’. Os 

produtos de PCR serão submetidos a digestão enzimática com TtL111I e os fragmentos resultantes, 

visualizados em gel de agarose a 3% com coloração padrão luz ultravioleta  (Bennett CL, Schrader AP, 

Morris BJ. 1993) 

 

Polimorfismo da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS):  
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Os oligonucleotídeos específicos utilizados para amplificar fragmentos de 248pb, 

incorporando a variante Glu298 serão:  

5’ AAGGCAGGAGACAGTGGATGGA 3’ (sense)  

5’ CCCAGTCAATCCCTTTGGTGCTA 3’ (anti-sense).  

A desnaturação inicial ocorrerá na temperatura de 92  C por 3’, seguida de 34 ciclos a 94 C 

por 30”, 62 C por 1’e 72  C por 30”, finalizando-se por uma extensão na temperatura de 72  C por 

10’. Os produtos da PCR resultantes serão submetidos a digestão enzimática com MboI, tendo como 

fragmentos decorrentes: 248 pares de base (alelo G – não clivado) e, 158 e 90 pares de base (alelo T 

– clivado). Analisaremos fragmentos por eletroforese, em um gel de agarose a 2% e corados 

conforme procedimento padrão( Myamoto Y, Saito Y, Kajiyama N, et al. 1998).  

 

3.4 Parâmetros Hemodinâmicos 

 

A pressão arterial sistêmica, MAPA pressórico e a freqüência cardíaca (Aparelho digital 

OMRON / HEM 705CP)  dos voluntários com Polimorfismo e serão avaliados antes, durante e ao 

término do protocolo de complacência venosa (dorsal hand vein).  

 

3.5 Estudo do endotélio venoso pela técnica de complacência da veia do dorso da mão (Dorsal 

Hand Vein)  

 

A temperatura da sala será mantida entre 21-25  C, conforme orientações estabelecidas 

para experimentos de avaliação da função endotelial venosa e arterial (Aellig WH.,1994)  

Durante toda avaliação, os voluntários permanecerão na posição supina com um dos 

antebraços em um suporte cômodo, com um ângulo de 30 graus em relação ao corpo. Um cateter de 

borboleta n 23G será inserido em uma veia do dorso da mão. Uma solução fisiológica a 0,9% será 

infundida através de uma bomba de infusão, durante 30 minutos, na velocidade de 0,3 ml/min, para 

possibilitar a recuperação do tônus venoso local após a venoconstrição causada pela inserção da 

agulha. Um transdutor (LVDT, Shaevitz Engineering, Pennsauken, NJ) capaz de detectar pequenos 

deslocamentos lineares será colocado sobre a superfície dorsal da mão e afixado firmemente à pele. 

Um pino metálico, pesando 0,5g, que desliza através do transdutor, será colocado sobre um ponto da 

veia a ser estudada, a uma distância de 10mm da ponta da agulha utilizada para infusão de drogas 

(Figuras 1 e 2). O deslocamento vertical desse pino, de acordo com o grau de dilatação ou constrição 

da veia, gera um sinal no transdutor que é amplificado e registrado. Medidas do calibre da veia serão 

realizadas após a inflação de um manguito de pressão, colocado no mesmo braço e inflado na 
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pressão de 40 mm Hg. As variações no calibre da veia sob estado de congestão venosa serão 

calculadas pela diferença da posição do pino metálico antes e depois da inflação do manguito.  

Após infusão de soro fisiológico, será realizada uma infusão de doses crescentes de 

fenilefrina até obter-se 80% de constrição em relação ao valor basal (ED80), visando a estabelecer-se 

uma linha de base para avaliar a resposta vascular. Durante a infusão da fenilefrina (ED80), outros 

fármacos serão administrados simultaneamente, em concentrações crescentes, com o objetivo de 

construir-se curvas dose-resposta completas. Após um período de 30 minutos, para o completo 

desaparecimento dos efeitos de um determinado fármaco, uma nova curva dose-resposta será 

construída, sob a mesma condição de pré-constrição.  

 

Os seguintes fármacos e respectivas doses administradas serão administradas:  

1. Fenilefrina = 75-5000 ng/min - Cloridrato de fenilefrina (Winthrop Lab, New  

York,USA)  

2. Acetilcolina = 0,002-20 nmol/min (Divisão de Farmácia da Universidade de São Paulo, Brasil)  

3. Nitroprussiato de Sódio = 49-1981 ng/min (Biolab Sanus Farmacêutica Ltda, Brasil)  

 

O protocolo de doses utilizado nessas avaliações já foi amplamente validado em estudos 

anteriores, em um grande número de voluntários, e as mesmas são consideradas seguras, com 

efeitos sistêmicos negligenciáveis (Collier J, Vallance P.,1990;  Moreno H, Chalon S, Urae A, et 

al.,1998).  A média de tempo gasto para cada experimento de avaliação do endotélio venoso é de 2,5 

horas. 

 

4.0  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
Os dados serão armazenados num banco de dados e posteriormente submetidos a 

procedimentos de análise estatística através do Software Sigma Stat (Sistema para análises 

estatísticas). 

Para a comparação das variáveis de interesse será utilizado o teste t Student .  

Quanto ao estudo das associações entre as variáveis biológicas de interesse, será utilizado o 

coeficiente de correlação linear de Pearson.  

Todas as discussões no presente trabalho serão realizadas no nível de 5% de significância. 

 

5. RESULTADOS PARCIAIS 

 

Principais atividades executadas no período  
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No período referente à Agosto de 2009 e Julho de 2010 foram  realizadas as seguintes 

etapas: revisão bibliográfica, treinamento das técnicas,  seleção da população a ser estudada e coleta 

de dados parciais e análise parciais de dados.  

A revisão da literaura vem sendo executada de maneira contínua para melhoria do projeto, 

buscando maior embasamento científico e maior aprendizado e interação com o assunto. 

O treinamento das técnicas foi realizado na clínica de Fisioterapia e no laboratório de 

Genética da Faculdade São Lucas/Porto Velho-RO. 

 A pressão arterial sistêmica foi avaliada através de MAPA pressórico e a freqüência 

cardíaca monitoradas com Aparelho digital OMRON. 

A avaliação antropométrica foi realizada na clínica de fisioterapia seguindo protocolo 

padronizado. 

O treinamento da técnica para obtenção de polimorfismo genético foi realizado seguindo 

as  etapa de estudo: Reconhecimento da rotina do laboratório,   extração de DNA de células 

sanguineas e células da mucosa oral, preparacão do DNA com reagentes para amplificação do DNA 

da célula (PCR) e revelação dos resultados  em gel de agarose ou poliacrilamida. 

A pressão arterial foi verificada três vezes em cinco momentos distintos, dentro de um 

período de duas semanas consecutivas. Foram avaliados 109 jovens até o momento com relação ao 

perfil pressórico. O percentual de gordura foi avaliado através de medidas de pregas cutâneas 

realizadas através de balança, estadiometro e adipômetro para exclusão dos idividuos com IMC 

acima de 25 Kg/m2.  

A população estudada foi composta de aproximadamente 109 voluntários de ambos os 

sexos, com idade entre 18 a 32 anos, jovens universitários, sendo 76 mulheres e 36 homens com 

medidas de pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) dentro de parâmetros 

de normalidade. 

Já foram coletados 182 amostras de células da mucosa oral (esfregaço) de voluntários, 

sendo 50 do gênero masculino com perfil antropométrico de 23,15 kg/m2 de IMC e 132 do feminino 

com IMC de 22,72  kg/m2 e com níveis pressóricos adequados “normais”.  Foram analisadas 18 

amostras para ECA sendo 16 DD e 02 DI. 

O treinamento da técnica de avaliação da função endotelial venosa (Dorsal hand Vein) foi 

realizado e a coleta de dados da função vascular dos grupos a partir da formação dos grupos de perfil 

genético para eNOS, Angiotensinogenio e Óxido Nítrico serão realizados. 
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Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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RELATÓRIO FINAL PIBIC/CNPq/FACULDADE SÃO LUCAS 

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM JOVENS COM MAIORES NÍVEIS PRESSÓRICOS: UMA 

ANÁLISE DOS PARÂMETROS DA ESTABILOMETRIA E DA BAROPODOMETRIA ESTÁTICA  

 

 

Orientador: Marcelo Custódio Rubira 
Bolsista: Everton Almeida de Souza 

 
INTRODUÇÃO 

 

O equilíbrio corporal é fundamental no relacionamento espacial do homem com o ambiente. 

É uma complexa interação entre o sensorial e o motor que nos previne de quedas. Porém, quando 

ocorre uma alteração visual, proprioceptiva ou vestibular surgem alterações que caracterizam o 

desequilíbrio.  

Na manutenção do equilíbrio corporal, o sistema vestibular, o sistema óptico e o sistema 

proprioceptivo precisam estar funcionalmente integrados. A manutenção do equilíbrio geral é 

realizada pelo sistema vestibular. Esse sistema detecta as sensações de equilíbrio, sendo composto 

de um sistema de tubos ósseos e câmaras na porção petrosa do osso temporal chamado de labirinto 

ósseo e dentro dele um sistema de tubos membranosos e câmaras, chamadas de labirinto 

membranoso (ou membranáceo), que são a parte funcional do sistema vestibular.  

O sistema visual possui relações significativas com o controle postural, pois pessoas que 

tiveram os órgãos vestibulares destruídos, mantendo em funcionamento o sistema visual, receptores 

articulares e cutâneos, demonstraram uma pequena inabilidade em suas vidas diárias, apresentando 

apenas dificuldades de caminhar no escuro, em terrenos acidentados e escadas. O controle da 

postura ortostática depende de informações sensório-motoras, como base para a representação 

interna do corpo pelo sistema nervoso central, que através de estratégias adequadas assegura a 

estabilidade do sistema. As correções do eixo do corpo pelos mecanismos de controle postural, 

suscitadas como conseqüência da própria dinâmica do organismo vivo, conferem ao corpo humano 

pequenas e constantes oscilações quando em pé, com importante papel na distribuição da pressão 

nas plantas dos pés.  

A utilização da estabilometria e baropodometria na análise do equilíbrio corporal é uma 

tecnologia recente, existindo poucas pesquisas relatando seu uso, explicando assim a inexistência de 

artigos acadêmicos sobre o assunto. No entanto, se mostra uma excelente metodologia para avaliar 

o equilíbrio através do deslocamento do centro de pressão  
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Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão e Ministério da Saúde não há prevalência de 

Hipertensão em todo o território nacional. Os dados epidemiológicos são provenientes de iniciativas 

isoladas de pesquisadores que se propõe a estudar a questão em suas cidades. Estudos mostram que 

alterações auditivas e vestibulares podem ser secundarias a hipertensão arterial sistêmica. 

A hipertensão arterial pode levar a alterações estruturais do coração e dos vasos  sanguíneos. 

O comprometimento do aparelho circulatório pode prejudicar o ouvido interno e um dos 

mecanismos fisiopatológicos vasculares descritos é o aumento da viscosidade sanguínea, que leva 

por diminuição do fluxo sanguíneo capilar e hipóxia tecidual.  

O equilíbrio corporal é fundamental no relacionamento espacial do homem com o ambiente. 

É uma complexa interação entre o sensorial e o motor que nos previne de quedas. Porém, quando 

ocorre uma alteração visual, proprioceptiva ou vestibular surgem alterações que caracterizam o 

desequilíbrio. Se a alteração é de origem vestibular, ocorrem sintomas, que entre outros, a tontura é 

o mais comum e o que mais afeta a qualidade de vida do indivíduo.  

A utilização da estabilometria e baropodometria na análise do equilíbrio corporal é uma 

tecnologia recente, existindo poucas pesquisas relatando seu uso, explicando assim a inexistência de 

artigos acadêmicos sobre o assunto. No entanto, se mostra uma excelente metodologia para avaliar 

o equilíbrio através do deslocamento do centro de pressão.  

 
 
         Objetivo Geral 
 
 

 Verificar o equilíbrio pela estabilometria em voluntários normais com maior nível  de pressão 

arterial.   

 

          Objetivos Específicos 

 

 Padronizar, analisar e comparar o exame estabilométrico e baropodométrico estático em 

voluntários normais e com maiores níveis pressóricos; 

 Observar a relação dos níveis tensionais com o equilíbrio. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Equilíbrio 
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O equilíbrio é habilidade de alinhar os segmentos do corpo contra a gravidade para manter 

ou mover o corpo (centro de massa) dentro da base de suporte disponível, sem cair; habilidade de 

mover o corpo em equilíbrio, sob a ação da gravidade, mediante a interação dos sistemas sensorial e 

motor.  

A postura é uma resposta neuromecânica que se relaciona com a manutenção do equilíbrio. 

Um sistema está em equilíbrio mecânico quando a somatória de forças que atuam sobre ele é igual a 

zero. Entretanto, esse sistema tem estabilidade somente se após uma perturbação o mesmo 

retornar a sua posição de equilíbrio. Nesse aspecto, o objetivo da atividade postural é manter a 

estabilidade do sistema musculoesquelético, o que envolve sua posição com relação a sua base de 

suporte e assegura a orientação desejada dos segmentos corporais que não estão envolvidos no 

movimento. A postura ortostática do ser humano é influenciada por diversos fatores fisiológicos. A 

respiração, os batimentos cardíacos e o retorno venoso geram oscilações constantes no equilíbrio do 

corpo que podem ser verificadas através do deslocamento do centro de pressão quando este afirma 

que a distribuição de carga no pé reflete na postura e no equilíbrio postural.  

 O equilíbrio é uma função sensória – motora que tem por objetivo estabilizar o campo visual 

e manter a postura ereta. A manutenção do equilíbrio corporal estável no meio ambiente é 

determinada pela integração funcional das informações provenientes das estruturas sensoriais dos 

sistemas vestibular, visual e proprioceptivo nos núcleos vestibulares do tronco encefálico, sob a 

coordenação do cerebelo.  

 A manutenção do equilíbrio postural é um complexo mecanismo de controle, alimentado 

por um fluxo de impulsos neurológicos cujas informações são processadas pelo sistema nervoso 

central e retornam pelas vias eferentes para manter o controle do equilíbrio corporal pela contração 

dos músculos antigravitacionais. As respostas automáticas do controle postural são dependentes do 

contexto, ou seja, elas são ajustadas para ir de encontro ás necessidades de interação entre os 

sistemas de organização postural e o meio ambiente.  

O sistema vestibular é constituído por uma estrutura óssea, o labirinto, localizado no osso 

temporal e tendo interiormente as estruturas membranosas. Este sistema é um dos responsáveis 

pela orientação espacial do corpo em situações estáticas e dinâmicas, tornando-se um dos 

componentes determinantes no equilíbrio corporal.  

Estudos recentes em neurociência mostram que as mudanças ocorridas no sistema tônico-

postural não dependem exclusivamente do ouvido interno, mas na maioria dos casos de sensores 

sensitivos internos e externos, sendo os mais importantes os olhos e os pés. Salientam ainda, que o 

objetivo da posturologia é oferecer um tratamento etiológico a partir da reprogramação dos 

sensores desregulados, colocando-os em ordem para restaurar o equilíbrio global dos sistemas 
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neuro-musculo-esquelético. Além de manter uma posição estável do corpo como um todo a atitude 

postural está também relacionada com a manutenção da orientação dos segmentos corporais, tanto 

em relação aos próprios membros como entre eles.  

No sistema visual, a retina é sensibilizada por ondas eletromagnéticas visíveis, que por sua 

vez são transmitidas ao córtex visual localizado na região occipital, determinando modificações no 

tônus da postura.  

 O sistema proprioceptivo, formado pelos proprioceptores que são os fusos musculares, 

órgãos tendíneos e receptores articulares, em que o corpo humano é um sistema composto por elos 

e que movimentos de um segmento do corpo interfere em todo sistema.  

 

2.2 Testes de Equilíbrio 

2.2.1 Estabilometria e Baropodometria Estática 

 

O aparelho baropodômetro eletrônico da Diagnostic Support Italy é composto por uma  

plataforma  modular  de aproximadamente  3  metros  de  comprimento,  contendo  sensores  

eletrônicos  de  platina revestidos  por  um  capturador  em  cacho  alveolar  em  uma  superfície  de  

120  cm  de comprimento por 42 cm de largura, responsáveis pela captação das informações 

existente no aparelho. Esta plataforma está conectada a um computador que reproduz imagens e os 

dados coletados. Este aparelho fornece informações relacionadas à análise estática, dinâmica, e 

estabilométrica. A análise estabilométrica apresenta informações da velocidade média de oscilação 

em (mm/s), da oscilação do centro de pressão do corpo no sentido ântero-posterior (A/P) e latero-

lateral (L/L), expressa em (mm/s), da área de rolamento em (mm) e da área de oscilação do centro de  

pressão  do  corpo,  tendo  o  (mm²)  como  unidade. O aparelho permite esta análise com os olhos 

abertos e fechados, apoio bipodálico e monopodálico. A baropodometria estática nos fornece dados 

em relação à superfície plantar e a descarga de peso nos pés direito e esquerdo e é realizada com os 

olhos abertos. A baropodometria dinâmica nos fornece a distribuição da superfície plantar e a 

descarga de peso nos pés direito e esquerdo durante a marcha, dado que não se apresenta com 

grande relevância para a realização deste trabalho.  

“As aquisições das imagens são precisas, instantâneas, repetíveis e não invasivas. O 

Baropodômetro Eletrônico Modular documenta as análises com imagens de ponto de pressão 

plantar medidos e armazena todas as informações adquiridas a nível estático e dinâmico”.  

“O cento de pressão dos pés, variável estudada na estabilometria, consiste na resultante das 

forças aplicadas sobre a plataforma, no instante t, pelo corpo do sujeito. Ele varia constantemente 

durante a manutenção da postura ortostática devido às oscilações corporais”.  
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“O centro de pressão dos pés reflete as orientações dos segmentos corporais (ângulos 

articulares), assim como dos movimentos do corpo para manter o centro de gravidade dentro da 

base de suporte”.  

 

2.3 Hipertensão arterial  

 

A hipertensão arterial é conceituada pelo III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial como 

uma síndrome caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados associados a alterações 

metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos (hipertrofia cardíaca e vascular).  

Em média a prevalência da hipertensão arterial se situa na casa de 15% da população geral 

adulta. Os segmentos sociais mais pobres são os que possuem maior prevalência de hipertensão e 

também de complicações como acidentes vasculares. O índice de prevalência de hipertensão varia 

numa mesma população de determinada origem conforme ocorrem migrações, portanto o ambiente 

é um importante fator determinante. A urbanização, os hábitos sociais e a atividade profissional são 

determinantes maiores principais fatores envolvidos na patogênese da hipertensão são os seguintes:  

 

A) Resistência vascular sistêmica, a qual é influenciada principalmente por: 

 sistema renina-angiotensina 

 sistema nervoso simpático 

 secreção diminuída de substâncias vasodilatadoras, por exemplo,   prostaglandinas 

 secreção alterada de outras substâncias vasopressoras 

 hiperplasia de arteríolas pode ser importante na manutenção de HA. 

B) Débito cardíaco. 

C) Volume plasmático, o qual pode variar, sobretudo em função de: 

 secreção de hormônios de córtex adrenal 

 ingestão de sal (sódio) 

 alterações da função renal 

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão e Ministério da Saúde não há prevalência de 

Hipertensão em todo o território nacional. Os dados epidemiológicos são provenientes de iniciativas 
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isoladas de pesquisadores que se propõe a estudar a questão em suas cidades. Estudos mostram que 

alterações auditivas e vestibulares podem ser secundarias a hipertensão arterial sistêmica.  

A hipertensão arterial pode levar a alterações estruturais do coração e dos vasos sanguíneos. 

O comprometimento do aparelho circulatório pode prejudicar o ouvido interno e um dos 

mecanismos fisiopatológicos vasculares descrito é o aumento da viscosidade sanguínea, que leva por 

diminuição  do fluxo sanguíneo capilar e hipóxia tecidual.  

 

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Este estudo foi  realizado na clínica de fisioterapia da Faculdade São Lucas, localizada na rua 

Alexandre Guimarães, 1927, Bairro Areal, na cidade de Porto Velho, RO, no período de agosto a Julho 

de 2010.  

 

3.1 Seleção da população 

 

A seleção dos normotensos e dos hipertensos, bem como a avaliação dos mesmos e a 

realização das etapas e experimentos foram realizadas  de  agosto de 2009 a Julho de 2010. Os 

indivíduos deste estudo foram selecionados entre acadêmicos voluntários  de instituições de ensino 

superior de Porto Velho-RO.     

Os critérios de inclusão foram assim definidos: jovens universitários, faixa etária de 18 a 30 

anos, escolhidos de forma aleatória, de diversas raças e ambos os gêneros. 

Na fase inicial deste estudo, foi realizada a identificação através do uso de questionário com 

nome, idade, data de nascimento, gênero, raça, endereço e doenças pré-existentes e pré-existentes 

em familiares.  

Na segunda parte, foram avaliadas as medidas antropométricas incluindo, peso, altura, e 

realizou-se a aferição de pressão arterial em três momentos diferentes. Em terceira etapa os 

voluntários foram avaliados pela estabilometria e baropodometria.  

Todos foram informados a respeito da natureza do estudo e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido para a realização da pesquisa.  

 

Foram considerados critérios de exclusão: 

 Portadores de doenças respiratórias; 

 Portadores de doenças cardíacas; 

 Portadores de doenças renais; 
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 Utilização de medicamentos  

 

3.2 Peso e Altura 

O peso foi medido em quilogramas, mediante o emprego de balanças tipo filizola, com 

capacidade de até 150kg e mostrador subdividido de 100 em 100g. Os avaliados, trajando roupas 

leves e sem sapatos, foram orientados a subir no centro da plataforma de forma suave inicialmente 

com um pé de cada vez, postura ereta com a cabeça orientada no plano de Frankfurt, braços 

relaxados ao longo do corpo e em ligeiro afastamento lateral de pernas estando o peso corporal 

dividido entre estas.  

  Para avaliação da altura, o voluntário foi posicionado sobre a plataforma do estadiômetro 

com a região do calcâneo, posterior das pernas, glúteos, parte da coluna dorsal e osso occipital em 

discreto contato com a haste milimetrada estando à cabeça orientada no plano de Frankfurt. A altura 

foi medida em cm, com os indivíduos descalços, utilizando um  estadiômetro da marca Sanny. 

 A estatura usada em associação com o peso compôs o índice de massa corporal ou o índice 

peso/altura.  

IMC é a proporção do peso do corpo para a altura ao quadrado: IMC (kg/m²) = PC (em kg) 

/AL² (em m). Para calcular o IMC, o peso corporal deve ser medido em quilogramas e a altura 

convertida em centímetros para metros (cm/100). 

  

3.3 Pressão Arterial 

A pressão arterial (PA) foi determinada de acordo com a padronização proposta pelas IV 

Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial considerando-se a pressão sistólica a fase I e a diástolica 

a fase V dos sons descritos por Korotkoff.  

Com o voluntário sentado confortavelmente a pelo menos 15 minutos, a pressão arterial foi 

determinada por 3 (três) vezes consecutivas, com intervalo entre as medidas de pelo menos 1 

minuto. Quando os valores de pressão sistólica ou diástólica diferiram entre si em 6 mmHg ou mais, 

essas medidas foram  desprezadas e três novas medidas foram realizadas. 

 

3.4 Estabilometria e baropodometria estática 

 

O experimento foi realizado em uma sala acusticamente isolada. A plataforma foi 

posicionada a 2m de uma parede branca com um ponto preto de 5 cm de diâmetro que foi ajustado 

ao nível dos olhos do voluntário.  
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Os sujeitos foram posicionados sobre a plataforma, em local marcado, com pés unidos e 

braços ao logo do corpo e serão instruídos a realizarem as seguintes tarefas: 

 Olhos Abertos (OA): “Você deverá permanecer em pé, braços ao logo do corpo, 

postura relaxada, olhando para o ponto preto a sua frente. Quando estiver pronto 

diga já e eu avisarei quando terminar”. 

 Olhos Fechados (OF): “De olhos fechados e vendados, você deverá manter-se em pé, 

braços ao logo do corpo e postura relaxada. Quando estiver pronto diga já e eu 

avisarei quando terminar”. 

 

As tarefas OA e OF tiveram duração fixa de 30 segundos. Os voluntários receberam todas as 

instruções sobre a plataforma imediatamente antes de cada tarefa. Não foi dado intervalo entre as 

tarefas.  

Os parâmetros do CPP calculados foram: 

 

 Área Elíptica – O cálculo deste parâmetro leva em consideração os pontos de 

deslocamento do CPP em ambos os eixos x e y simultaneamente. Unidade: mm².  

Os demais parâmetros foram calculados para ambos os eixos x e y, separadamente, são eles:  

 Desvio-padrão – Medida de variabilidade, calculada a partir da média das posições 

instantâneas nos eixos x e y. Unidade: mm. Área e desvio-padrão são considerados 

parâmetros de oscilação corporal, comumente referidos na literatura como 

“amplitude de oscilação corporal”. Unidade: mm 

 Velocidade média – Corresponde à variação dos deslocamentos dos pontos do CPP 

nos eixos x e y em um intervalo de tempo (∆s/∆t). Unidade: mm/s. 

 

4.0 Análise estatística  

 

Os dados foram armazenados num banco de dados e posteriormente submetidos a 

procedimentos de análise estatística através do Software Sigma Stat (Sistema para análises 

estatísticas). 

Para a comparação das variáveis de interesse foi utilizado o teste t Student.  

Todas as discussões no presente trabalho foram realizadas no nível de 5% de significância. 
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5. RESULTADOS 
 
 A população estudada foi composta de aproximadamente 91 voluntários de ambos os sexos, 

com idade entre 18 a 32 anos, jovens universitários, sendo 60 mulheres e 31 homens com medidas 

de pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) dentro de parâmetros de 

normalidade. 

 
5.1 Características Hemodinâmicas e Antropométricas dos voluntários 
 
 
 De acordo com análise dos dados obtidos na pesquisa, as mulheres apresentaram idade 

média de 20,37±3,13 anos e os homens de 22,42±3,15 e não houve diferença estatística significante 

(p< 0,085) entre os grupos feminino e masculino.  

 Em relação ao Índice de Massa Corpórea (IMC), os voluntários apresentaram a média de 

20,730±2,359 kg/m2 nas mulheres e nos homens de 24,625±3,310 kg/m2, valores desejáveis de 

acordo com a literatura.  

 Na avaliação da pressão arterial observamos que à pressão arterial sistólica (PAS) nas 

mulheres em geral apresentaram a média de 105,00±78,77 mmHg e nos homens de 126,068±15,23 

mmHg. A Pressão Arterial Distólica (PAD) de 67,10±4,47 mmHg e 78,09±8,53 mmHg, 

respectivamente em mulheres e homens, dentro de valores considerados normais de acordo com o 

Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (SBH).  

 
5.2 Pressão Arterial 
 
 
 As pressões arteriais sistólica e a diastólica foram normais nos grupos (masculino e feminino) 

assim como o IMC. Entretanto, os valores obtidos nos grupos demonstraram apenas um caso de 

hipertensão arterial nas mulheres sendo classificado como grave.  No grupo masculino foram 

constatados 05 casos de hipertensão arterial e classificados como leve. 

 De acordo com a pressão arterial os voluntários foram divididos em 02 grupos um com 

valores pressóricos menores de 110 mmHg de pressão sistólica e 70 mmHg de diastólica e maiores e 

igual a 110 mmHg e 70 mmHg, em homens e mulheres. Os dados são apresentados na Tabela 1 como 

segue abaixo. 

 

Tabela 1. Valores pressóricos menores de 110 mmHg de pressão sistólica por 70 mmHg de diastólica 

e maiores e igual a 110 mmHg por 70 mmHg, em homens e mulheres. 
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Mulheres n Média e Desvio-padrão Max Min 

PAS <110 mmHg 29 100,92±5,53 109,77 90,33 

PAD< 70 mmHg 29 64,48±2,84 68,77 57,33 

PAS ≥ 110 mmHg 31 122,80±14,73 192,50 110,33 

PAD ≥ 70 mmHg 31 79,55±8,95 119,50 71,77 

Homens     

PAS <110 mmHg 2 109,44±0,47 109,778 109,11 

PAD < 70 mmHg 2 63,33±1,57 64,444 62,22 

PAS ≥ 110 mmHg 29 131,20±13,67 158,667 90,40 

PAD ≥ 70 mmHg- 29 80,46±9,43 116,667 70,00 

mmHg- Milímetros de mercúrio 
 
 Houve diferença estatística significativa  nos níveis de pressão arterial sistólica entre o grupo 

masculino 131,20±13,67 e o grupo feminino 122,80±14,73 (p<0,02). Com relação a pressão diastólica 

não houve diferença estatística, com valores de 80,46±9,43 e 79,55±8,95  (p< 0,70) 

respectivamenteno grupo masculino e feminino, com pressão arterial acima de 110 mmHg por 70 

mmHg. Não foi possível comparação dos níveis pressóricos nos grupo abaixo de 110/70 mmHg 

devido a pequena amostra do grupo masculino. 

 Foram comparados os grupos de mulheres com níveis pressóricos abaixo de 110/70 mmHg  e 

masculino com níveis pressóricos acima de 110/70 mmHg. Os grupos quando comparados 

apresentaram diferença estatística significante com relação aos níveis pressóricos tanto na sistólica 

(p <0,001) como diastólica (p< 0,001).  

 
5.3 Estabilometria e Baropodometria 
 
 Os resultados obtidos na estabilometria demonstraram que a velocidade média de oscilação, 

deslocamento ântero-posterior e deslocamento latero-lateral, com olhos fechados, não 

apresentaram diferença estatística significante entre os grupos  masculino e feminino com níveis 

pressóricos acima de 110/70 mmHg. A elipse de superfície em milímetros-quadrados (mm²) e a área 

de rolamento milímetros (mm), não apresentaram diferenças estatística  como demonstrado na  

tabela 2.  

 A velocidade média de oscilação, deslocamento L/L, deslocamento  A/P e elipse de superfície 

mm², não apresentaram diferença estatística. Isto se deve, provavelmente, ao fato de que o sistema 

visual estando atuante, mesmo em ameniza as alterações o no equilíbrio estático (tabela 2).  
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Tabela 2. Distribuição dos resultados referentes à análise estabilométrica com os olhos abertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao equilíbrio com os olhos fechados, sem feedback do campo  visual, 

observamos que o grupo feminino apresentou menores oscilações em relação ao grupo masculino 

em todas as variáveis de estudo. Não houve diferença significativa entre os grupos, porém observou-

se uma tendência a maior oscilação do grupo masculino com maiores níveis pressóricos quando 

comparado com o grupo feminino. Os dados são apresentados na tabela 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Olhos abertos 
Média e  

Desvio padrão 
Mulheres (n 14) 

Média e  
Desvio padrão 
Homens (n 14) 

p 

Velocidade média de oscilação mm/s 4,025±2,011 3,935±1,297 0,88 

Deslocamento L/L mm/s 2,44±1,22 2,45±0,70 0,97 

Deslocamento  A/P mm/s 2,62±1,51 2,63±1,05 0,98 

Área de rolamento mm 96,10±70,39 105,85±38,55 0,65 

Elipse de superfície mm² 192,76±288,51 152,70±113,94 0,63 
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Tabela 3. Distribuição dos resultados referentes à análise estabilométrica com os olhos fechados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A superfície da região plantar total e a descarga de peso nos pés direito e esquerdo, na 

baropodometria estática, não apresentou  diferença estatística entre o grupo.  A base de apoio e de 

distribuição de cargas não apresentou diferença entre os grupos.  

 

 

6. DISCUSSÃO 

 
 

O equilíbrio é a integração sensório motora que garante a manutenção da postura corporal. 

Trata-se de um trabalho integrado e simultâneo por meio dos sistemas nervoso, sensorial e motor, 

onde o sistema sensorial fornece o posicionamento dos segmentos corporais em relação ao 

ambiente e a outros segmentos, enquanto o sistema motor ativa, correta e adequadamente, os 

Olhos fechados 
Média e  

Desvio padrão 
Mulheres (n 14) 

Média e  
Desvio padrão 
Homens (n 14) 

p 

Velocidade média de oscilação mm/s 3,73±1,85 4,236±1,63 0,45 

Deslocamento L/L mm/s 2,22±1,22 2,68±1,10 0,29 

Deslocamento  A/P mm/s 2,51±1,40 2,72±0,93 0,63 

Área de rolamento mm 87,67±71,16 112,71±49,17 0,28 

Elipse de superfície mm² 199,64±370,01 127,58±116,09 0,49 
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músculos para a realização do movimento. O sistema nervoso central conecta as informações 

advindas do sistema sensorial para enviar impulsos nervosos aos músculos, dependente de inputs 

sensoriais múltiplos. Qualquer falha em um dos sistemas envolvidos pode causar desequilíbrio. 

Aikawa et al. relatam que quando o centro de gravidade é conturbado para trás e para 

frente, o corpo se move como uma massa relativamente rígida sobre a base com a finalidade de 

trazer o centro de gravidade de volta , para cima da base de sustentação, como forma de 

compensação postural, mostrando-se necessárias para a manutenção do equilíbrio. 

Haque et al. relatam que muitos movimentos comportamentais encontram-se 

relacionados, tais como olhar de estabilização, equilíbrio e orientação e isto depende em grande 

parte de um bom funcionamento do sistema vestibular.  

Bunday e Bronstein indicam que o sistema vestibular quando exposto sem o auxilio do 

visual, baseia-se muito mais sobre os mecanismos de antecipação.  

Outro aspecto considerado por Bastos et al. foi o efeito da privação visual. Espera-se que 

indivíduos com disfunção vestibular tenham maior dependência visual e, portanto, ao fechar os olhos 

apresentem alterações maiores em seus parâmetros estabilométricos.  

 Considerando tratar-se do estudo do equilíbrio, foi selecionada uma amostra de indivíduos 

saudáveis com baixos níveis de pressão arterial e uma amostra com níveis mais elevados de pressão 

arterial a fim de comparar os resultados da estabilometria, da baropodometria estática. 

De acordo com os resultados obtidos na análise estabilométrica com os olhos abertos 

comparando voluntários com baixos níveis de pressão arterial e os de níveis mais elevados 

verificamos que a velocidade média de oscilação mm/s, deslocamento L/L mm/s, deslocamento  A/P 

mm/s, área de rolamento mm e elipse de superfície mm², não apresentaram diferença estatística 

significante.  

Outro aspecto considerado durante a avaliação foi o efeito da privação visual. Espera-se que 

indivíduos com disfunção vestibular tenham maior dependência visual e, portanto, ao fechar os olhos 

apresentem alterações maiores em seus parâmetros estabilométricos. Isso se confirma nos 

resultados obtidos na análise estabilométrica com os olhos fechados, onde se pode observar que a 

velocidade média de oscilação em mm/s e deslocamento A/P mm/s e o deslocamento L/L em mm/s 

apresentaram tendência de maior oscilação, ou seja, o deslocamento  maior nos voluntários com 

maior níveis pressóricos.  

Isso apresenta que os voluntários com maior níveis pressóricos apresentaram instabilidade 

na posição ortostática com os olhos fechados em relação aos resultados do grupo com menor nível 

pressórico. 
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 Ao avaliar os resultados obtidos na baropodometria estática, observa-se que a superfície da 

região plantar total e a descarga de peso nos pés direito e esquerdo, não apresenta diferença 

estatística entre o grupo de voluntários, o que nos mostra uma amostra sem diferença de base de 

apoio e de  distribuição de cargas nos dois grupos, fato este que, se diferente, poderia alterar o 

equilíbrio. 

Os resultados estabilométricos obtidos sem diferença estatística entre os dois grupos podem 

ser devido ao pequeno número da amostra.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Para a manutenção do equilíbrio ortostático sem a atuação do campo visual, há uma atuação 

acentuada do sistema vestibular e proprioceptivo e em indivíduos com maiores níveis pressóricos 

esta atuação pode estar deficitária, demonstrada pela tendência de maior oscilação com os olhos 

fechados no presente estudo.  

A superfície da região plantar total e a descarga de peso nos pés direito e esquerdo não 

apresenta diferença estatística entre os dois grupos. Não havendo interferência no equilíbrio em 

relação à distribuição de cargas.  
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RELATÓRIO FINAL PIBIC/CNPq/FACULDADE SÃO LUCAS 

ESTUDO FITOQUÍMICO E TAXONÔMICO DE SOLANUM STRAMONIFOLIUN JACQ. E OUTRAS 

ESPÉCIES DO GÊNERO SOLANUM ENCONTRADAS EM RONDÔNIA 

 

 

Orientador: Anselmo Enrique Ferrer Hernandez 
Bolsista: Laiza Sabrina dos Santos Pires 

 
INTRODUÇÃO 

 

A magnitude da biodiversidade brasileira não é conhecida com precisão tal a sua 

complexidade, estimando-se a existência de mais de dois milhões de espécies vegetais. O Brasil é o 

país com a maior diversidade genética vegetal do mundo, contando com mais de 55.000 espécies 

catalogadas (DIAS, 1996), de um total estimado entre 350.000 e 550.000, considerando-se que mais 

da metade dessas espécies se encontram nas florestas tropicais, cuja área corresponde a apenas 7% 

da superfície da Terra. 

Embora o Brasil seja reconhecido como um dos centros de diversidade e endemismo da 

família Solanaceae, as informações sobre sua diversidade são pouco conhecidas. As contribuições 

mais abrangentes para a flora brasileira foram publicadas no século XIX, destacando-se o trabalho de 

Sendtner (1846) na Flora Brasiliensis. Informações adicionais estão presentes em estudos 

taxonômicos, listas e floras regionais, principalmente para as regiões Sul, como os de Smith & Downs 

(1966) e Stehmann & Mentz (2006); para o Sudeste, como o de Carvalho et al. (1996); e para o 

Nordeste por Agra (2006).     

Solanaceae é uma das maiores e mais complexas famílias dentre as angiospermas, com 

ampla distribuição em todos os continentes e cerca de 2.720 espécies subordinadas a 98 gêneros 

(OLMSTEAD & BOHS, 2007), sendo Solanum o mais rico e com a distribuição mais ampla. De acordo 

com Hunzinker (2001), a família possui o seu centro de diversificação genética na América do Sul, 

que também é o centro de endemismo do grupo, com 50 gêneros endêmicos e várias seções de 

Solanum. 

Solanum L. é o maior gênero de Solanaceae, com cerca de 1.400 espécies (BOHS, 2005) e 

5.000 epítetos descritos (NEE, 1999). O gênero possui ampla distribuição em todo o mundo, sendo o 

Brasil, especialmente a região Sudeste, um dos centros de diversidade genética de vários grupos 

infragenéricos de Solanum subg. Leptostemonum (WHALEN, 1984) e de seções Acanthophora (NEE, 

1979; 1991), Brevantherum (ROE, 1972), Cernuum e Lepidotum (CARVALHO, 1996), Erythrotrichum 
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(AGRA, 2004), Crinitum e Polytrichum (AGRA, 2007). O gênero apresenta-se como um grupo bem 

caracterizado, apesar da diversidade existente. Sua uniformidade pode ser reconhecida pelo perianto 

e androceu pentâmeros, estames coniventes, anteras amarelas, oblongas ou atenuadas da base para 

o ápice e deiscência poricida (ROE, 1972). 

Dentre as estratégias alternativas ao uso de produtos químicos tradicionais, os extratos e 

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

diversos aplicados como atividade biológica, tais como fungicida, bactericida, inseticida e larvicida. 

Esses produtos de origem natural possuem substâncias com diferentes estruturas químicas, 

desempenhando assim um importante papel na interação da planta com o meio ambiente (CASTRO, 

2005). 

 As aplicações de estudos podem se ramificar para a área médica, farmacêutica e 

farmacológica, através da pesquisa de novas substâncias a serem usadas em medicamentos, assim 

como a taxonomia, com estudos botânicos dos caracteres morfológicos para diferenciar as espécies 

vegetais, além disso, a bioquímica, através de estudos voltados para as vias metabólicas que 

originam as diferentes substâncias presentes nos vegetais. 

Com isso, este trabalho apresenta os resultados obtidos ao longo de um ano de pesquisa 

com intuito de realizar o estudo dos compostos esteriodais das folhas, caule, raízes e fruto da espécie 

Solanum stramonifolium, visando encontrar componentes químicos que não foram referidos em 

outras pesquisas e utilizando métodos alternativos para a sua comparação com outros trabalhos 

existentes.  

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 FLORESTA AMAZÔNICA 

 

Apesar do desmatamento, a Floresta Amazônica ainda é a maior e mais rica floresta tropical 

do planeta, e ocupa quase a metade de todo o território brasileiro. Só no Brasil, ela está presente 

em nove estados: Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, norte do Mato Grosso, leste 

de Tocantins e Maranhão. 

A floresta cobre 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Além da riqueza representada pela 

imensa variedade de animais e plantas, a floresta também é fonte de muitas coisas úteis. Muitos 

cientistas estudam as ervas e plantas da região para fabricar remédios para as mais diferentes 

doenças. Essa é uma das maiores riquezas que a floresta esconde. A natureza da Amazônia é rica por 
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causa do clima da região, chamado equatorial. A temperatura e a pluviosidade são altas durante todo 

o ano. As chuvas constantes alimentam os rios da Amazônia, que estão entre os maiores da Terra. 

A Floresta Amazônica, que corresponde a um terço da reserva florestal do mundo, apresenta 

enorme variedade de plantas; formação higrófila, isto é, típica de ambiente muito úmido; plantas de 

espécies latifoliadas, isto é, de folhas grandes e largas; plantas de folhas permanentes, que dão cor 

sempre verde à floresta; árvores de diferentes espessuras que, às vezes, chegam a atingir mais de 30 

metros de altura; árvores muito próximas umas das outras, entrelaçadas de cipós, formando uma 

floresta fechada; abundância de plantas produtoras de fibras e de essências, usadas para a produção 

de medicamentos, perfumes, corantes; grande número de árvores produtoras de madeiras de lei; 

vegetais de uma mesma espécie localizados muito longe uns dos outros e espalhados por uma 

grande área, característica que dificulta a exploração das riquezas da floresta.   

A Amazônia possui o maior ecossistema de florestas tropicais do mundo e é considerada a 

maior reserva de plantas medicinais. Estas plantas possuem em sua composição substâncias 

químicas, biologicamente sintetizadas, a partir de nutrientes, água e luz. Estas provocam no 

organismo humano e animal reações que variam entre a cura ou o abrandamento de doenças, pela 

ação de princípios ativos como alcalóides, glicosídeos, saponinas, e outras classes de substâncias 

(FIEAM, 2008). 

 
 
1.2 BIODIVERSIDADE VEGETAL 

 

 O Brasil, com quase a terça parte das florestas tropicais remanescentes do mundo, é 

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

1987). Existe uma estimativa de 250 milhões de espécies vegetais em todo território terrestre, mas 

apenas uma pequena parte dela foi estuda fitoquimicamente e farmacologicamente (OLIVEIRA, 

2003; TULP, 2004).  

A biodiversidade pode ser definida como a variedade e variabilidade existentes entre 

organismos vivos e as complexidades ecológicas nas quais eles ocorrem. Ela pode ser entendida 

como uma associação de vários componentes hierárquicos: ecossistemas, comunidades, espécies, 

populações e genes em uma área definida (DOBSON, 1996). Uma das principais características da 

biodiversidade é a distribuição relativa desigual dos seus componentes no espaço geográfico, 

significando que a abundância de espécies é variável em um determinado ambiente e que existem 

gradientes geográficos de biodiversidade.  

Os componentes da biodiversidade podem fornecer uma ampla gama de produtos de 

importância econômica. Dentre eles destacam-se os fitoterápicos e os fitofarmácos, originados dos 
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recursos genéticos vegetais. A natureza tem sido fonte de agentes medicinais por milhares de anos e 

continua sendo uma abundante fonte de novos quimiotipos e fármacos. A natureza pode fornecer o 

suporte de novas estruturas químicas para elaboração de abordagens combinatórias (química e 

bioquímica), levando, assim a agentes que têm sido otimizados em relação a suas atividades 

farmacológicas (LOBO; LOURENÇO, 2007). 

 
1.3 FITOQUÍMICA 

 

É a ciência destinada ao estudo dos componentes químicos  das plantas. Normalmente, é 

uma área de atuação dos químicos, farmacêuticos, mas ocasionalmente coordenada por botânicos. 

Os trabalhos em fitoquímica consistem no levantamento e estudo de componentes químicos, como 

princípios ativos, odores, pigmentos, moléculas da parede celular. As aplicações destes estudos 

podem se ramificar para a área médica e farmacêutica (através da pesquisa de novas substâncias a 

serem usadas em medicamentos), assim como para a taxonomia (através do uso pelos botânicos dos 

caracteres morfológicos para diferenciar as espécies), como também para a bioquímica (através dos 

estudos das vias metabólicas que originam as diferentes substâncias presentes nos vegetais), entre 

outras aplicações (CUNHA, 2005). 

As plantas sintetizam compostos químicos a partir dos nutrientes da água e da luz que 

recebem. Muitos    desses   compostos    ou   grupos    deles   podem    provocar   reações   nos   

organismos, esses   são   os  princípios ativos. Algumas  dessas  substâncias  podem  ou  não ser  

tóxica isto   depende  muito  da dosagem  em que  venham  a  ser utilizadas (CUNHA, 2005). 

Nem  sempre   os  princípios  ativos de  uma  plantas são conhecidos, mas mesmo assim ela 

pode apresentar atividade medicinal satisfatória e ser usada desde que não apresente efeito tóxico. 

Existem vários grupos de princípios ativos. As substâncias ativas das plantas medicinais são de dois 

tipos, os produtos do metabolismo primário e o metabolismo secundário (CUNHA, 2005). 

 
1.4 METABOLISMO 

 

 Dá-se o nome de metabolismo ao conjunto de reações químicas que continuamente estão 

ocorrendo em cada célula. A presença de enzimas específicas garante uma certa direção a essas 

reações, estabelecendo o que  se domina de rotas metabólicas. Os compostos químicos formados, 

degradados ou simplesmente transformados são chamados de metabólitos e as reações 

enzimáticas envolvidas, respectivamente, são designadas como anabólicas, catabólicas ou de 

biotransformação (SIMÕES et al. 2004). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_ativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parede_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia
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 Essas reações visam, primariamente, ao aproveitamento de nutrientes para satisfazer as 

exigências fundamentais da célula: energia (derivada basicamente de ATP), poder redutor (NADPH) 

e biossíntese das substâncias essenciais à sua sobrevivência (macromoléculas celulares (SIMÕES et 

al. 2004). 

 De acordo com a teoria evolucionista, todos os seres vivos derivam de um precursor 

comum, do qual conservam algumas características. Isso explica, por exemplo, porque as principais 

macromoléculas (carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos), que vem a ser constituintes 

celulares, são essencialmente as mesmas, quer num organismo vegetal, quer num animal. Da 

mesma forma, os processos metabólicos relacionados a essas macromoléculas apresentam um 

elevado grau de similaridade entre os organismos, especialmente numa unidade sistemática, o que 

permite fazer generalizações (WINK, 1990). Por serem considerados processos essenciais à vida e 

comuns aos seres vivos, têm sido definidos como integrantes do metabolismo primário, 

constituindo, tradicionalmente, o conteúdo das disciplinas de bioquímica (SIMÕES et al. 2004). 

 Vegetais, microorganismos e, em menor escala, animais, entretanto, apresentam todo um 

arsenal metabólico (enzimas, coenzimas e organelas) capaz de produzir, transformar e acumular 

inúmeras outras substâncias não necessariamente relacionadas de forma direta à manutenção da 

vida do organismo produtor. Nesse grupo, encontram-se substâncias cuja produção e acumulação 

estão restritas a um número limitado de organismos, com bioquímicas e metabolismo específicos e 

únicos, caracterizando-se como elementos de diferenciação e especialização (WINK, 1990). A todo 

este conjunto metabólico costuma-se definir como metabolismo secundário, cujos produtos, 

embora não necessariamente essenciais para o organismo produtor, garantem vantagens para sua 

sobrevivência e para perpetuação de sua espécie, em seu ecossistema.  

 

1.5 METABOLISMO PRIMÁRIO 

O metabolismo primário compreende o conjunto de processos metabólicos que 

desempenham uma função essencial no vegetal, tais como a fotossíntese, a respiração e o transporte 

de solutos. Os compostos envolvidos no metabolismo primário possuem uma distribuição universal 

das plantas, como por exemplo, os aminoácidos, nucleotídeos, lipídios, carboidratos e a clorofila. Em 

contrapartida, o metabolismo secundário das plantas possui uma ampla quantidade de substâncias e 

que parecem não estarem relacionadas com os processos do metabolismo primário (LOBO & 

LOURENÇO, 2007).  

Como exemplo de metabólitos primários temos o ácido acético, precursor de todas as 

gorduras, a clorofila, pigmento essencial à fotossíntese, a glucose, o açúcar resultante desse 
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processo, o colesterol, constituinte essencial da membrana de células animais, as ubiquinonas, 

envolvidas nos processos redox vitais dos organismos vivos (LOBO & LOURENÇO, 2007). 

 

1.6 METABOLISMO SECUNDÁRIO 

 

 Os metabólitos secundários ocorrem em todas as plantas e geralmente apresentam alta 

diversidade estrutural, cujo número total em plantas foi estimado acima de 500.000 

(MANDERSOHN & BALCK, 1995; DIXON, 1999). Foram considerados, originalmente, como produtos 

do rejeito do metabolismo primário que possuem função primordial para sobrevivência das plantas 

e incluem funções como divisão e crescimento de células, respiração, estoque energético e 

reprodução (FIRN & JONES, 2003). Em termos proporcionais, os metabólitos secundários 

apresentam pequena abundância, com menos de 1% de carbono total e são acumulados em células 

ou órgãos específicos. Nestes 50 anos, o desenvolvimento de tecnologia analítica permitiu a 

descrição de diversas estruturas de moléculas e, devido ao avanço dos estudos bioquímicos e de 

biologia molecular, foram reveladas muitas funções principais desses produtos em relação à 

adaptação aos diferentes estímulos ambientais (BOURGAUD et al. 2001). 

 Diferentemente dos animais, as plantas, por não terem mobilidade, não podem fugir 

quando atacadas por insetos ou predadores e nem utilizam o sistema imunológico quando 

infectadas por bactérias, fungos ou vírus (COOPER-DRIVER e BHATTACHARYA, 1998). O convívio 

com microorganismos e herbívoros no curso da evolução das angiospermas, que iniciou-se a  cerca 

de 140 milhões de anos, resultou no desenvolvimento de diversas estratégicas de sobrevivência que 

incluíram a produção de defesa química. Por outro lado, as interações positivas com animais são 

importantes, especialmente nos processos de polinização ou dispersão de semente e, nesses casos, 

os metabólitos secundários atuam de maneira altamente seletiva (HARBONE, 1993). 

 Os metabólitos secundários são geralmente classificados através das vias biossintéticas e 

incluem, resumidamente, os compostos fenólicos, terpenos e alcalóides (LUCKER, 1990). Os fatores 

que afetaram o recrutamento diferencial dessas vias metabólicas ainda são muito pouco 

conhecidos, mas constituem-se nas bases para a quimiotaxonomia. 

 Devido as diversas atividades biológicas, os metabólitos secundários têm sido utilizados 

tradicionalmente por séculos com diversas finalidades, entre os quais os usos medicinais são um 

dos mais importantes mas incluem ainda os usos como cosméticos e como matéria-prima para a 

química fina. 
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1.6 EXTRATOS VEGETAIS 

 

O progresso na química de produtos naturais sempre esteve fortemente ligado ao avanço 

tecnológico da química analítica. A caracterização de misturas complexas de substâncias requer a 

utilização de técnica modernas de acoplamento, que poderão aumentar de forma considerável a 

sensibilidade e a seletividade da análise estrutural dos compostos de interesse (QUEIROZ et al. 

2005). Na pesquisa de compostos bioativos de plantas ou de outra origem natural, a metodologia 

adotada consiste, unicamente, no fracionamento bioguiado dos extratos brutos (QUEIROZ et al. 

2006).  

 Os metabólitos secundários, caracterizados pela sua diversidade química, são protótipos 

ideais de fármacos, cosméticos, inseticidas, fragrâncias, suplementos alimentares e 

quimiopreventivos, sendo, portanto produtos de potencial econômico inconteste (LOBO & 

LOURENÇO, 2007).  

 Uma alternativa para o uso do eficiente da biodiversidade como fonte de novas substâncias 

de interesse pode-se dar através do esforço integrado que envolve especialistas das várias áreas 

como identificação do material biológico, preparação de extratos, bioensaios, isolamento e 

caracterização química das substâncias bioativas (LOBO & LOURENÇO, 2007).  

 

2. FAMÍLIA SOLANACEAE 

 

A família Solanaceae possui distribuição cosmopolita encontrada na região neotropical, 

incluindo cerca de 150 gêneros e 3.000 espécies. No Brasil, ocorrem 32 gêneros e 350 espécies 

(LORENZI & SOUZA, 1995). Suas espécies são encontradas em áreas desmatadas e de regeneração, 

em campinas alteradas, ambientes abertos de solos arenosos e até em florestas primárias (RIBEIRO 

et al. 1999). 

 As solanáceas incluem árvores, principalmente arbustos, ervas ou trepadeiras inermes ou 

com acúleos, glabros ou com pêlos simples, ramificados ou estrelados. As folhas são simples, 

alternas, às vezes opostas ou geminadas (aos pares) de tamanho diferente, com margem inteira ou 

não e sem estípulas. A inflorescência pode ser cimeira axilar reduzida a flores solitárias. As flores são 

pequenas a grandes e vistosas, geralmente perfeitas ou unissexuais, actinomorfas ou zigomorfas, 

cálice campanulado a tubular com 4-5 lobos, corola com 4-5 lobos, 4-5 estames, adnatos ao tubo da 

corola, gineceu com carpelos unidos (RIBEIRO et al. 1999). 
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2.1 GÊNERO Solanum 

 

O gênero Solanum é o maior e mais complexo da família Solanaceae, com cerca de 1.500 

espécies, que habitam sistemas ecológicos estabelecidos pelas regiões tropicais e subtropicais do 

mundo (NEE, 1999). Além dos alcalóides, os flavonóides constituem um dos grupos de substâncias 

mais freqüentes em espécies do gênero Solanum. 

 Azevedo et al. (2002) ao realizarem estudos fitoquímicos das folhas, frutos e flores de 

espécies de Solanum por isolamento e identificação de substância, verificaram a presença de 

compostos ativos como alcalóides esteroidais e outras substâncias como flavonas, flavonóis e seus 

heterosídeos, destacando-se o 3-O-glicosidioflavonóis e um número significativo de kanferol, 

quercetina e miricetina metilados como agliconas. 

 

2.2 ESPÉCIE Solanum stramonifolium JACQ. 

 

 Solanum stramonifolium (Jacq.) pertence ao Reino Plantae, filo Magnoliophyta, classe 

Magnoliopsida, ordem Solanales, família Solanaceae e gênero Solanum. 

As plantas desta espécie são arbustivas e possuem o caule achatado de coloração 

esverdeada, com tricomas estrelados translúcidos e acúleos pequenos; folhas pecioladas com 

tricomas estrelados e acúleos pequenos, simples, alternas, hastiforme e romboidal, acuminada, 

fendida, oblíqua, face adaxial de coloração verde escuro com poucos tricomas estrelados, 

pubescentes nas nervuras principais, face abaxial de coloração verde clara com tricomas estrelados e 

pubescentes nas nervuras principais e acúleos por toda face actinódroma. Inflorescência em dicásio. 

Flores pedunculadas com tricomas estrelados e translúcidos, pequenas, actinomorfas, diclamídeas, 

hermafroditas; cálice esverdeado com tricomas pubescentes estrelados, pentâmeras, gamossépalas; 

corola branca com tricomas pubsecentes estrelados; dialipétala; cinco estames, amarelo intenso, 

isostêmone, heterodínamo, dialistêmone com anteras poricidas dispostas ao redor do gineceu; 

ovário súpero recoberto por tricomas estrelados, estilete curto e estigma globoso (BARROSO, 1991). 

A antese ocorre nas primeiras horas do dia, havendo reflexão de luz ultravioleta e presença 

de áreas de concentração de emissão de odor por toda a corola e na região apical das anteras. O 

padrão de floração é contínuo, com pico de setembro a dezembro e apresenta flores hermafroditas 

(62%) e funcionalmente masculinas (38%), o que caracteriza a espécie como andromonóica. O 

padrão de frutificação também é contínuo, com pico de outubro a fevereiro (BEZERRA & MACHADO, 

2003). 
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Sua distribuição vai desde o norte da bacia amazônica, da Colômbia e Peru, até as Guianas e 

Norte do Brasil. Essa espécie é bastante conhecida pelos maranhenses, pois é freqüentemente 

encontrada em cidades em terrenos baldios. Em algumas regiões do Estado seu fruto é bastante 

apreciado pela população (MARTINS, 1998). 

De acordo com Whalen et al. (1981), Solanum stramonifolium, ocorre em vegetações 

secundárias de florestas úmidas da América Central e América do Sul. No Brasil foi registrada para os 

Estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraíba e Roraima (Agra 

2007). Na Paraíba, é uma espécie somente encontrada na Mata do Buraquinho, um remanescente de 

Floresta Atlântica do Jardim Botânico de João Pessoa. 

  

   
 

Figura 1. Solanum stramonifolium Jacq (PIRES & LIMA, 2009). 

 

 

2.3 MOLÉCULAS ISOLADAS DO GÊNERO Solanum 

 

No gênero Solanum foram isolados e identificados diversos compostos, como os alcalóides 

esteroidais que são de grande interesse farmacêutico e os flavonóides que são os mais frequentes 

dentro do gênero, os quais são mostrados na literatura especializada (CORNELIUS et al. 2004). 

 Das raízes do Solanum schlechtendalianum Walp, foram isolados e identificados através das 

análises espectroscópicas os seguintes compostos esteroidais: 5,6 – Dihidrotomatillidina, 

solacongestidina e um novo alcalóide esteroidal Schlechtendamina. (FERRER, 1997). 

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.  

 Alves et al. (2004) isolaram solasonina e flavonóides de Solanum crinitum Lam, extraídos de 

tricomas e frutos verdes. O fracionamento dos extratos dos tricomas das partes aéreas, folhas e 
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caule do Solanum crinitum forneceu o flavonóide tilirosídeo, sendo o primeiro registro deste 

flavonóide no gênero Solanum; bem como astragalina e kanferol. O procedimento de extração para 

alcalóides e filtração em Sephadex do extrato etanólico dos frutos verdes forneceu o alcalóide 

glicolisado conhecido como solasonina. Os compostos astragalina, kanferol e solasonina já foram 

anteriormente citados na literatura. 

 Do Solanum cristalense Amsh. (raízes, frutos, folhas) foram isolados e caracterizados cinco 

compostos esteroidais: diosgenina, solasodina, solasodieno, tomatidenol e clorogenina. Além disso, 

se obteve uma mistura de dois alcalóides esteroidais, e embora tenha sido foi possível sua 

separação, foram identificados por seus dados espectroscópicos como jurubidina e isojurubidina 

(COOL et al.1986). 
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Figura 2. Estruturas das sapogeninas Solasodieno, Diosgenina e Clorogenina e os alcalóides Solasodina , 
Tomatidenol, Jurubidina e Isojurubidina. 
 

 

Dos frutos do Solanum panduraeforme Drege foram isolados quatro compostos esteroidais, 

os quais foram identificados como: solasodieno, solasodina, tomatidenol e a 25-isosofloridina. A 25-

isosolafloridina é a terceira vez que se isola de plantas do gênero Solanum (FERRER et al. 1997). 

 

Figura 3. Estrutura do alcalóide esteroidal 25-Isosolafloridina (FERRER et.al. 1997) 

A enzima β-glicosidade (Torvosidase), foi purificada e homogeneizada a partir das folhas do 

Solanum torvum.  A enzima foi altamente específica para clivar as unidades de glicose unidas ao 

grupo hidroxila do C-26, do glicosídeo do furostanol da mesma planta chamado de torvosida A e H. A 

Torvosidase foi purificada como uma glicoproteína monomérica, com um peso molecular nativo de 

87 kDa, por filtração por Gel e um ponto isoelétrico de 8,8 por agarose nativa (DUMRONGKIET et al. 

2006). 

Do Solanum lycocarpum St.Hil, “fruta do lobo”, utilizado na medicina tradicional brasileira  

foram isoladas cinco sapogeninas esteroidais, chamadas de lyconosídios Ia, Ib, II, III, e IV; e um 

pseudo-alcalóide esteroidal oligoglicosídio, lobofrutosídeos.  Suas estruturas foram elucidadas 

através de estudos químicos e físico-químicos (NAKAMURA et.al. 2008). 
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Figura 4. Estruturas das sapogeninas esteroidais e dos oligoglicosídeos esteroidais, do Solanum lycocarpum St. 
Hil. (NAKAMURA et al. 2008) 

 

Um novo alcalóide foi obtido de Solanum cathayanum, uma planta utilizada na medicina 

tradicional da província Hubei. A estrutura foi identificada com base em dados espectroscópicos e 

métodos químicos, como: 8-hidroxil-3-metoxil-5H-pirido  pirazina -5-ona (CHENG et al. 2008). 

O Solamargine (SM), o principal glicosídeo de alcalóide esteroidal, foi isolado do Solanum 

incanum. O SM expôs a maior parte de efeito de citotóxico que se compara com aquele de cisplatina 

(cDDP), metotrexate (MTX), 5-fluorouracila (5-FU), epirubicina (EPI) e cilofosfamida (CP) contra 

células de câncer de mama. Neste estudo, SM induz apoptoses das células de câncer de mama e o 

mecanismo foi caracterizado (SHIU et al. 2007). 

 

 

 

Figura 5. Estrutura da Solamargina 

 

Das raízes do Solanum schlechtendalianum Walp. Foram isolados e identificados através das 

análises espectroscópicas os seguintes compostos esteroidal: 5,6 – Dihidxotomatillidina, 

solacongestidina e um novo alcalóide esteroidal Schlechtendamina (FERRER, 1989). 
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Figura 6. Estrutura dos alcalóides esteroidais do Solanum schlechtendalianum Walp (FERRER, 1989). 

Isojuripidina, um alcalóide 3-aminoespirosolano foi isolado das partes aéreas de Solanum 

asterophorum Mart. A estrutura foi determinada usando uma combinação de técnicas de RMN e 

espectro de massas de alta resolução. Foi feita também a atribuição inequívoca dos deslocamentos 

químicos dos átomos de carbono e hidrogênio dos derivados 3-N,6-O-diacetil-isojuripidina e 3-N-

cinamoil-isojuripidina (SILVA et al.2005). 

 

Figura 7. Estrutura da Isojuripidina e seus derivados (SILVA et al. 2005).   

 
2.4 UTILIZAÇÃO NA MEDICINA TRADICIONAL DOS Solanum 

 

No Brasil, muitas espécies de Solanum são empregadas na medicina popular para vários fins. 

Dentre as mais conhecidas, Solanum paniculatum L. é que mais se destaca pelos seus diferentes usos 

medicinais, por sua distribuição ampla e, principalmente, por ser o único representante de Solanum 

reconhecido como fitoterápico pela Farmacopéia Brasileira, cujas raízes e caules são indicados no 



   

 

77 

 

 

tratamento da anemia e das desordens hepáticas e digestivas. Além disso, as raízes também são 

usadas no tratamento de artrite, e fazem parte de garrafadas que são usadas como estimulante 

(VIEIRA, 1991). 

Os compostos químicos encontrados no reino vegetal são sintetizados e degradados por 

inúmeras reações anabólicas e catabólicas que compõem o metabolismo das plantas. Por outro lado, 

acredita-se que estes produtos naturais possam ter algum papel na defesa das plantas. Há relatos de 

que existe uma relação entre o teor de glicoalcalóides em espécies do gênero Solanum e a resistência 

de plantas a doenças fúngicas e repulsão de insetos (DISTASI, 1996; FRIEDMAN et al. 1991).    

No uso popular todas as espécies de jurubebas possuem a mesma propriedade terapêutica, 

sendo famosas por combater as doenças do fígado. O suco das suas folhas, que possui propriedades 

diuréticas, desabstruentes, tônicas, febrífugas e colagogas (provoca a secreção bilar), é empregado 

contra icterícia, inflamação do baço, catarro da bexiga e clerose (anemia). As folhas machucadas 

servem para cobrir úlceras. A raiz atua nas dispepsias atônicas e diabetes, sendo também 

sudorífera. A raiz, a folhas e frutos, utilizados conjuntamente, agem contra as abstruções hepáticas, 

hepatite, abscessos internos tumores e erisipela. Na homeopatia as jurubebas possuem a mesma 

propriedade já citadas (VIEIRA, 1991). No entanto existe estudo da sua atividade contra vetores de 

importância para a saúde.   

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 Realizar um estudo fitoquímico dos compostos esteroidais do Solanum stramonifolium Jacq.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Fazer extração etanólica dos frutos, folhas, caule e raiz da espécie; 

 Separar e purificar os compostos isolados, aplicando técnicas cromatográficas; 

 Identificar os compostos isolados aplicando técnicas espectroscópicas. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A produção dos extratos etanólicos para a classificação de substâncias da planta da Família 

Solanaceae foram realizadas no Laboratório de Fitoquímica da Faculdade São Lucas, em Porto 

Velho, Rondônia. 
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4.1 COLETA DO MATERIAL VEGETAL E SUA PREPARAÇÃO  

 

A espécie foi coletada no mês de outubro de 2009, no bairro Tucumanzal, que está situada 

na zona Sul de Porto Velho-RO. 

 

 

                Figura 8. Solanum stramonifolium Jacq (PIRES & LIMA, 2009). 

 

A espécie coletada foi conduzida ao Laboratório de Botânica da Faculdade São Lucas, em 

Porto Velho-RO, onde seguiu o procedimento de prensagem, no qual o material foi prensado entre 

jornais, papelão, corrugado e prensa de madeira, para a confecção das exsicatas, foram 

confeccionadas quatro exsicatas. Onde foi feita a identificação do espécime com o número de coleta, 

data, local e nome do coletor. Após esse processo, o material foi colocado em estufa elétrica para 

sofrer o processo de desidratação por um período de três dias. 

               

Figura 9. Material para prensagem             Figura 10. Material prensado                           Figura 11. Material na estufa elétrica 

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

esterioscópica, de literatura especializada e por comparação com material do acervo já identificado, 

a planta foi identificada como Solanum stramonifolium Jacq., através da comparação com outras 

amostras desta espécie. Após a identificação do material, foi feito o processo usual de incorporação 

ao acervo do Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas (HFSL). 
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Figura 12. Preparação da exsicata       Figura 13. Material desidratado       Figura 14. Exsicata  

  

A parte utilizada para a produção do extrato etanólico para a pesquisa fitoquímica foram, 

folhas, caule, frutos e raiz desta espécie.                

 As folhas, caule, frutos e raiz foram separados umas das outras para secarem em estufa a 

40-50 ºC por um período de 48 horas, após esse processo o material desidratado foi moído até 

obter um pó fino homogêneo. 

O material vegetal das folhas, caule, frutos e raiz foram processados para a extração dos 

princípios ativos de acordo com as seguintes técnicas. O extrato dos frutos, caule e raiz foi 

submetido ao método de extração continuo sólido-líquido utilizando um aparelho de Soxhlet e as 

folhas por processos de maceração e decocção como mostrado no organograma (Figura 18). 

 

     

Figura 15. Material secando naturalmente Figura 16. Material secando na estufa Figura 17. Material seco 
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ORGANOGRAMA 

 

 

Material vegetal

1- Maceração 

2- Decocção

3- Filtração
Etanol 95%

Extrato Etanolico

solido

lixo

Xarope

Cru de  glicosídios

Acido acetico 20%

Teste 

fitoquimico

Fraccionamento com Eter de petroleo (7x100)

Extrato Etereo Extrato Etanolico

Xarope 

(pigmentos, 

ceras, etc.)

1- Destilação

Extrato da Hidrolise

NH4OH ate PH =10

Precipitado aglicones

Filtração

Águas lixoCru de Aglicones
Teste 

Cromatografico

1- Precipitar (agua e gelo)

2- Alcalinizar

HCl 1,5 N 1- Hidrolisar (3 horas)

Destilação 

Teste 

Cromatografico

 

Figura 18. Organograma do estudo fitoquímico 

 

4.2 ENSAIOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISE FITOQUÍMICA 

 

A identificação dos principais grupos químicos presentes nas folhas, caule, raiz e frutos do 

Solanum stramonifolium Jacq., procedeu-se inicialmente o ensaio sistemático de análise 

fitoquímica.  

 

 

4.2.1 Preparação dos Extratos Etanólicos 

 

A extração é uma técnica para purificação e separação de sólidos baseando-se no fato de que a 

solubilidade dos sólidos varia em função do solvente.  
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Figura 19. Extratos Preparados. 

 

Para preparação do extrato etanólico, foi utilizado o método de extração sólido-líquido através 

por processo maceração e decocção do material vegetal das folhas.  

 

4.2.2 Métodos de Extração Sólido-Líquido por Maceração 

 

O material vegetal folhas, secas e moídas, foi processado por maceração e colocado em um 

erlermeyer de 5 litros, adicionando-se 3 litros de álcool etílico, por um período de 45 horas, 

aproximadamente, ficando o material em repouso. O solvente foi filtrado em uma proveta de 1000 

mL, utilizando, peneira e um funil de para separação dos componentes sólido-líquido, o líquido 

separado do sólido foi identificado como extrato do macerado. Após o processo de filtração o extrato 

foi concentrado até xarope através de destilação para eliminar o excesso de etanol. 

 

Figura 20. Extração por Maceração 

 

 4.2.3 Método de Extração Sólido-Líquido por Decocção 

Após a separação de componentes sólido-líquido, o material vegetal foi processado por 

decocção adicionando mais 3 litros de álcool etílico no recipiente do sólido. Na montagem do 

aparelho foi colocado um condensador de bolas e aquecido por 4 horas a refluxo em banho-maria, 

deixando chegar ao ponto de ebulição. Passando o tempo de extração por decocção, o extrato foi 

filtrado. O processo foi repetido quatro vezes, e os extratos foram concentrados por destilação 

simples até xarope. 
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  Figura 21. Aparelho de Extração: Sólido-Líquido por Decocção.       

 

4.2.4 Método de Extração Continua Sólido-Líquido por Soxhlet  

O material vegetal dos frutos, caule e raiz foi pesado e colocado em um cartucho para sua 

extração no aparelho de Soxhlet, posteriormente adicionou-se um solvente para a extração e 

colocou um condensador de bolas. O aparelho foi aquecido em placa aquecedora por um tempo de 

12 horas, até esgotar o material vegetal.  Passado o tempo de extração, o extrato obtido foi separado 

e concentrado, por destilação simples até xarope.  

 

Figura 22. Aparelho de Soxhlet 

 

 

4.2.5 Método por Destilação Simples 

Todos 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.   
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                      Figura 23. Aparelho de Destilação 

 

5. FRACIONAMENTO DE EXTRATOS ETANÓLICOS  

 

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

separação de componente apolar e polar.  

Os extratos etanólico deverão ser tratados com ácido acético glacial e água destilada para fazer 

uma dissolução aos 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 mais densa 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. 

 

 

Figura 24. Fracionamento Líquido-Líquido no Funil de 

Decantação.              

                         

http://pt.wikipedia.org/wiki/Miscibilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funil_separador
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5.1 HIDRÓLISE ÁCIDA DOS EXTRATOS DO MATERIAL VEGETAL 

 

  A hidrólise ácida dos extratos foi realizada a partir do seguinte procedimento. Ao extrato é 

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

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 os crus de aglicones são separados por decantação ou filtração e o sólido obtido 

diluído com etanol 95 %.  

             

          Figura 25. Solução ácida aquecendo   Figura 26. Mistura alcalinizada       Figura 27. Precipitação de aglicones 

        

     Figura 28. Filtração do sólido obtido                 Figura 29. Solução metanólica e aquosa da hidrólise separados 

 

5.2 CROMATOGRAFIA DE CAMADA FINA 

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

placas de vidro de 5x20, 10x20 e 20x20 cm, e como fase estacionária Slilicagel GF254 (5-40 µm). As 

placas cromatográficas foram preparadas utilizando 1,0, 1,5 ou 3,0 gramas de silicagel e água 

destilada de acordo com o tipo de placa a ser preparada, 3,0; 4,5 e 6,0 mL respectivamente. 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.  
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As amostras de cada extrato foram adicionadas à placa, utilizando um tubo capilar e 

colocados duas gotas de cada amostra na placa de cromatografia de camada fina. Depois de secar 

as amostras, a placa foi colocada em uma câmara cromatográfica e deixada correr até uma 

distância de 10 cm, aproximadamente. Logo as placas foram retiradas da câmara, deixando secar á 

temperatura ambiente e colocadas em uma câmara reveladora com iodo, para detectar as manchas 

existentes na placa.     

                                

                     

Figura 30. Câmara Cromatográfica                                                                Figura 31. Câmara Reveladora com Iodo. 

 

 5.3 CROMATOGRAFIA DE COLUNA 

 

Visando a separação e purificação dos componentes no extrato (SS-1) e (SS-4) realizou-se um 

estudo por cromatografia de coluna. Na preparação da coluna utilizou-se o método úmido, a partir 

de 60 gramas de óxido de alumínio e clorofórmio, colocando um pedaço de algodão na saída da 

coluna, para poder compactar a coluna com o adsorvente. Adicionou-se o três gramas do extrato 

cru (SS-7) e um pedaço de algodão na parte superior, para evitar que o solvente deforme a 

estrutura da amostra na coluna ao ser adicionado. O mesmo esquema foi realizado para a 

separação e purificação dos componentes do extrato (SS-8), utilizando 166,96 gramas de óxido de 

alumínio e 11,89 gramas do extrato cru de aglicone da raiz. 

Como fase móvel utilizou-se clorofórmio, e clorofórmio/metanol em concentrações variáveis 

e foram coletadas frações em tubo de ensaio de 20 mL. 

Cada fração foi analisada por cromatografia de camada fina para detectar os compostos 

isolados.  
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Figura 32. Coluna Cromatografia                                                      Figura 33. Frações Coletadas na Coluna   

           
 

                             

Figura 34. Cromatografia do extrato utilizando padrões 

          
 O fator de retenção (Rf) é um método muito usado na cromatografia. É a distância 

percorrida pelo soluto em um certo é medida desde seu ponto de aplicação até o centro da sua 

distribuição, enquanto para o dissolvente se mede até o extremo máximo de seu percorrido, sendo 

calculado a distância percorrida pelo soluto pela distância percorrida pelo eluente. 

 

5.4 IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PRESENTES NOS EXTRATOS 

 

5.4.1 Preparação dos Reagentes 

a) Reconhecimento de Alcalóides 

 Reagente de Mayer: Misturaram-se 1,36g 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. 

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

 

b) Reconhecimento de Glicosídios Cardiotônicos 

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

Solução B: Hidróxido de potássio a 5,7% em água.   

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.  

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

ácido sulfúrico concentrado. 

 Reagente de Salkowski: Ácido sulfúrico concentrado. 

 

c) Reconhecimento de Taninos 

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

destilada. 

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

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

água. 

 

d) Reconhecimento de Derivados Antracênicos Livres 

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

 

5.5 ENSAIOS DE IDENTIFICAÇÃO 

5.5.1 Alcalóides 

Os alcalóides são compostos de caráter básico e sua solubilidade em diferentes reagentes, 

modifica em função do pH. Os alcalóides na forma básica são solúveis em solventes orgânicos e 

insolúveis em solventes aquosos; na forma de sal, são solúveis em solventes aquosos e insolúveis em 

solventes orgânicos. 

Esta pesquisa fundamenta-se na capacidade que os alcalóides possuem, em estado de sal, de 

combinar-se com iodo e metais pesados como bismuto, mercúrio e tungstênio e formarem 

precipitados. 

Para realizar o ensaio utilizou-se 2,0 mL da solução metanólica, foi adicionado 2,0 mL de 

ácido clorídrico (10%) e esquentou essa mistura por 10 minutos. Após o resfriamento, o extrato foi 
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filtrado, e dividido em três tubos de ensaios e colocaram-se algumas gotas dos seguintes reativos de 

reconhecimento: 

 Tubo 1 - Reativo de Mayer: observando formação de precipitado branco ou leve turvação 

branca; 

 Tubo 2 - Reativo de Dragendorff: observando formação de precipitado de coloração tijolo;  

 Tubo 3 - Reativo de Wagner: observando formação de precipitado de coloração alaranjado. 

 

5.5.2 Glicosídios 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. Aqueceu-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 quatro tubos de ensaio. Após a evaporação do clorofórmio, obteve-se a formação de resíduos 

nos tubos, os quais foram acrescidos dos seguintes reagentes: 

 Tubo 1: 1,0 mL de Reativo de Kedde. 

Coloração rosa ou azul-violeta ao visível indica cardenólidos, os bufadienólidos não reagem. 

A cor se atenua em poucos minutos. 

 Tubo 2: Realizou-se a reação de Keller-Kiliani (ácido acético glacial, numa gota de cloreto 

férrico III a 5% em metanol e ácido sulfúrico concentrado). 

Colorações intensas é resultado positivo. 

 Tubo 3: Realizou-se a reação de Liebermann-Burchard (1,0 mL da amostra/algumas gotas de 

ácido acético + 3,0 mL anidrido acético/ácido sulfúrico (50:1, v/v). 

Resultado positivo: coloração verde, azul esverdeado, roxo a azul. 

 Tubo 4: Realizou-se a reação de Salkowski para a determinação de núcleo esteroidal. 

Coloração indo do amarelo para o roxo é um resultado positivo. 

 

5.5.3 Flavonóides 

 

Esta pesquisa baseia-se na modificação da estrutura do flavonóide em presença de ácido. 

Colocou-se em um tubo, 2,0 mL da solução metanólica e alguns fragmentos de magnésio e 

adicionado pelas paredes do tubo, algumas gotas de ácido clorídrico diluído. 

 

 

 



   

 

89 

 

 

5.5.4 Taninos 

 

Os taninos são divididos em duas classes considerando os núcleos fenólicos existentes na 

união destes. Os taninos hidrolisáveis apresentam ácido gálico ou ácido hexaidroxidifênico com seus 

derivados esterificados com glicose. Estes ésteres são facilmente hidrolisados em ácidos fenólicos e 

açúcar. 

Os taninos condensados contêm núcleos fenólicos que muitas vezes estão ligados a 

carboidratos ou a proteínas. A maioria dos taninos condensados é resultante da condensação de dois 

flavan-3-óis, ou mais (catequina) ou de flavan-3,4-dióis (leucocianidina).  

Na realização de todos os ensaios foram utilizados 2,0 mL da solução metanólica 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: 

 Tubo 1: 1 - 2 gotas de solução de cloreto férrico III a 10%. 

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

condensados. 

 Tubo 2: 1 - 2 gotas de acetato de chumbo a 10%. 

A presença de um precipitado corado indica positividades da reação. 

Tubo 3: 1 - 2 gotas de Gelatina 25 %. 

 

5.5.5 Saponinas 

Neste ensaio, a 2,0 mL da solução metanólica foram adicionados 5,0 mL de água a 100ºC. 

Após resfriamento, agitou-se vigorosamente, deixando em repouso por 20 minutos. 

Classifica-se a presença de saponinas pela formação de espumas. 

 

5.5.6 Triterpenos e/ou Esteróides 

 

Neste ensaio, com 2,0 mL da solução metanólica, foi 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. 
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5.5.7 Derivados Antracênicos Livres-quinonas 

 

Colocou-se num tubo de ensaio 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). 

 
5.5.8 Cumarinas 

 

 Em um tubo de ensaio colocou-se 2,0mL da solução metanólica, tampou-se com papel de 

filtro impregnado em solução 10% de NaOH e levou-se a banho de água a 100º C por alguns 

minutos. Removeu-se o papel de filtro e examinou-se sob luz UV. 

 A fluorescência amarela indica a presença de cumarinas. 

 
Figura 35. Ensaios de identificação de metabólitos secundários 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 PREPARAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL 

 

Depois dos materiais vegetais terem sido processados para obtenção de um pó homogêneo 

para a realização do estudo fitoquímico, obtiveram-se os seguintes resultados que podem ser 

observados no Quadro 1. 

  

ÓRGÃO ESTUDADO MATERIAL FRESCO (g) MATERIAL SECO E MOÍDO (g) 

FOLHA 2.579,31 1.312,49 

             CAULE 1.341,31 411.66 

FRUTO 754,24 113,80 

RAIZ 301,05 110,29 

Quadro 1. Rendimento do material vegetal seco e moído do Solanum stramonifolium Jacq. 
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Com o processamento do material vegetal seco e moído, obteve quantidade adequada para 

o estudo preliminar dos componentes desta espécie. O material vegetal obtido foi submetido a 

vários métodos de extração, seguindo-se a metodologia do estudo fitoquímico. 

 

6.2 ENSAIOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISE FITOQUÍMICA 

6.2.1 Resultados da Preparação dos Extratos Etanólicos 

 

As folhas foram extraídas pelos métodos de maceração, decocção e os frutos, caule e raiz 

pelo método de extração continua utilizando o aparelho de Sohxlet.  Os extratos obtidos das folhas 

foram unidos, após a análise do estudo cromatográfico e concentrados até xarope, por destilação 

simples. O mesmo procedimento foi realizado com os extratos dos frutos, caule e raiz. 

No Quadro 2 , podem ser observados os volumes obtidos por extração simples e continua 

dos órgãos do Solanum stramonifolium Jacq.   

 
  Quadro 2. Volumes obtidos por extração simples e continua dos órgãos do Solanum stramonifolium Jacq.  * 
Extração com Etanol 95% por Maceração e Decocção (extração simples) ** Extração Sólido-Líquido, com 
aparelho de Soxhlet (extração continua) 

 
6.2.2 Resultados do Fracionamento dos Extratos Etanólicos  

 

O extrato etanólico (SS-1), foi fracionado a partir de 150 mL adicionado em um funil de 

decantação de 500 mL de capacidade, juntamente com 30 mL de ácido glacial e 30 mL de água 

destilada para fazer a solução á 20% em acido acético, para realizar o fracionamento com N-

heptano. O fracionamento elimina os pigmentos e gorduras existentes, e assim conseguir separar os 

componentes polares do extrato. Após o fracionamento heptânico se obteve um volume total de 

500 mL de extrato aquoso e 1.200 mL de extrato heptânico (SS-5). Ao extrato ácido (SS-1) foi 

realizada posteriormente a hidrolise com ácido clorídrico. Os extratos desengordurados foram 

hidrolisados para a quebra das ligações glicosídicas entre o aglicão e os açucares. 

 

ÓRGÃO 

ESTUDADO 

MATERIAL VEGETAL 

SECO E MOIDO (g) 

 

COR 

VOLUME DOS EXTRATOS 

INICIO (mL) FINAL (mL) 

FOLHA* 1.312,49 VERDE 4.650 500 (SS-1) 

FRUTOS** 113,80 MARROM 250 100 (SS-2) 

CAULE** 411,66 MARROM 1.520 226 (SS-3) 

RAIZ** 110,29 MARROM 215   85 (SS-4) 
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6.2.3 Resultado da Hidrólise do Extrato  

 

Ao extrato ácido (SS-1) foi adicionado ácido clorídrico para preparar a solução ácida 1,5 M. 

A solução foi aquecida por 3 horas para quebrar as ligações glicosídicas, e liberar os aglicones 

presentes no extrato. Passado o tempo de hidrólise o extrato foi adicionado sobre água e gelo e 

alcalinizado com hidróxido de amônia ate pH = 10. A solução foi deixada em repouso por 24 horas é 

a mistura de aglicones foram separados através dos processos de decantação e filtração. 

O sólido obtido foi dissolvido em metanol 95% (SS-6). Realizou-se o cálculo da massa do 

extrato cru (2,7g) e foi realizada a cromatografia de camada fina utilizando substâncias padrões 

isoladas de espécies do gênero Solanum, para determinar o número de compostos presentes no 

extrato.  Os dados podem ser identificados no Quadro 3. 

O extrato da raiz já destilado e foi adicionado álcool metílico para diluir. Logo após foi 

adicionado 25 mL de ácido clorídrico e água destilada até completar 100 mL na proveta e então 

misturou com o extrato já diluído em metanol dentro de um balão de fundo chato de 250 mL. E foi 

colocado para aquecer durante 3 horas. Passado o tempo de hidrólise o extrato foi adicionado 

sobre água e gelo e alcalinizado com hidróxido de amônia ate pH = 10. A solução foi deixada em 

repouso por 24 horas é a mistura de aglicones foram separados através dos processos de 

decantação e filtração. 

Foi realizado o cálculo da massa de ambos os extratos cru sendo (2,7g) para as folhas e 

(0,75g) para a raiz. Foi realizada a uma cromatografia de camada fina utilizando substâncias padrões 

isolada de espécies do gênero Solanum, para determinar o número de compostos presentes nos 

extratos. 

Com o extrato do caule já destilado foi adicionado álcool metílico para diluir. Logo após foi 

adicionado 50 mL de ácido clorídrico e água destilada até completar 200 mL na proveta e então 

misturou com o extrato já diluído em metanol dentro de um balão de fundo chato de 250 mL. E foi 

colocado para aquecer durante 3 horas. Passado o tempo de hidrólise o extrato foi adicionado 

sobre água e gelo e alcalinizado com hidróxido de amônia ate pH = 10. A solução foi deixada em 

repouso por 24 horas é a mistura de aglicones foram separados através dos processos de 

decantação e filtração. O mesmo foi feito com o extrato dos frutos já diluído,onde foi adicionado75 

mL de ácido clorídrico e água destilada até completar 600 mL na proveta e logo misturou com o 

extrato diluído em metanol dentro de um balão de fundo chato de 1000 mL. 

Foi realizado o cálculo da massa de ambos os extratos cru sendo (2,28g) para o caule e (1,5g) 

para os frutos. Foi realizada a uma cromatografia de camada fina utilizando substâncias padrões 
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isolada de espécies do gênero Solanum, para determinar o número de compostos presentes nos 

extratos. 

 

       
        ÓRGÃO 

MATERIAL 
SECO E 

MOIDO (g) 

CRU DE 
AGLICONES 
OBTIDO (g) 

% DE 
RENDIMENTO 

FOLHAS 1.312,49 2,7 0,20 

RAIZ 110,29 0,75 0,68 

CAULE 411,66 2,28 0,55 

FRUTOS 113,80 1,5 1,31 

 
Quadro 3. Resultados obtidos do processo de hidrólise das folhas, raiz, caule e frutos (Solanum stramonifolium 
Jacq.) 

 

De acordo com este dado analítico, podemos observar um rendimento de 0,20% na 

obtenção dos aglicones que foi obtido das folhas, 0,68% da raiz, 0,55% do caule e 1,31% dos frutos 

um baixo rendimento na obtenção dos aglicones, o que pode estar motivado pela data da coleta.  

 

6.2.4 Resultados Obtidos na Cromatografia de Camada Fina 

Todos os extratos foram analisados utilizando a cromatografia de camada fina e foram 

calculados os valores de Rf.  No Quadro 4, podem ser observados os resultados das análises 

cromatográficas. 

Pode-se observar que todos os extratos analisados apresentam compostos com valores de Rf 

diferentes, o que indica a variedade de possíveis compostos a serem isolados e purificados.  

 

Extrato Solvente 
(v/v) 

N°. de 
mancha 

Valor de Rf 

(SS-6) (a) 6 (0,05) (0,14) (0,64) (0,75) (0,82) (0,87)  
Quadro 4. Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina do extrato do Solanum stramonifolium Jacq. 
aglicone das folhas ((a) clorofórmio/ álcool metilico (95:5 v/v) cru de aglicone das folhas). 

 

 

Extrato Solvente 
(v/v) 

N°. de 
mancha 

Valor de Rf 

(SS-7) (a) 5 (0,16) (0,34) (0,5) (0,6) (0,89) 
Quadro 5. Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina do extrato do Solanum stramonifolium Jacq. 
aglicone da raiz ((a) clorofórmio/ álcool metílico (95:5 v/v) cru de aglicone da raiz). 
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Extrato Solvente 
(v/v) 

N°. de 
mancha 

Valor de Rf 

(SS-8) (a) 4 (0,05) (0,29) (0,37) (0,46)  
Quadro 6. Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina do extrato do Solanum stramonifolium Jacq. 
aglicone do caule ((a) diclorometano/ álcool metílico (90:10 v/v) cru de aglicone do caule). 

 

 

Extrato Solvente 
(v/v) 

N°. de 
mancha 

Valor de Rf 

(SS-9) (a) 1 (0,1)  
Quadro 7. Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina do extrato do Solanum stramonifolium Jacq. 
aglicone dos frutos ((a) clorofórmio/ álcool metílico (95:5 v/v) cru de aglicone dos frutos). 

 
 

Algumas manchas observadas na placa cromatográfica, algumas possuem um aspecto de 

meia lua, indicando que há presença de glicosídeos na amostra da planta, por ter uma estrutura 

muito polar. 

Outras manchas aparecem pigmentação de cor amarela, caracterizando a presença de 

caratenóide, como apresentou na amostra de aglicone das folhas, e mancha de cor verde, 

significando presença de clorofila na planta, sabendo que os pigmentos são importantes no 

processo fotossintético, responsável nas plantas pela captação da radiação luminosa e 

transformação de energia em energia química.    

A cromatografia de camada fina do cru de aglicone das folhas após a hidrólise detectou seis 

manchas na placa de Silicagel, através da revelação pela câmara de iodo, diferenciando a posição de 

Rf do extrato (SS-1), a cromatografia de camada fina do cru de aglicone da raiz após a hidrólise 

detectou cinco manchas na placa de Silicagel, através da revelação pela câmera de iodo, 

diferenciando a posição de Rf (SS-4). A cromatografia de camada fina do cru de aglicone do caule 

após a hidrólise detectou quatro manchas na placa de Silicagel, através da revelação pela câmara de 

iodo, diferenciando a posição do Rf do extrato (SS-3) e a cromatografia de camada fina do cru de 

aglicone dos frutos detectou uma mancha na placa de Sílicagel, através da revelação pela câmara de 

iodo, diferenciando a posição de Rf do extrato (SS-2). 

 

6.2.5 Resultado da Coluna Cromatográfica 

 

O extrato de cru de aglicone das folhas, da raiz e do caule foi cromatografado por meio da 

cromatografia de coluna, utilizando óxido de alumínio como fase estacionária e clorofórmio puro e 

clorofórmio/metanol em concentrações variáveis como fase móvel. Foram obtidas 106 frações da 

folha, 131 frações da raiz e 155 frações do caule. No Quadro 6 se mostra às frações obtidas de 

acordo com o solvente utilizado para a eluição. 
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SOLVENTES VOLUME 

(mL) 

FRACÕES 

Clorofórmio 100 1 a 4 

Clorofórmio/metanol 98:2 100 5 a 14 

Clorofórmio /metanol 98:2 100 15 a 24 

Clorofórmio/ metanol 98:2 100 25 a 30 

Clorofórmio/ metanol 98:2 100 31 a 36 

Clorofórmio/ metanol 96:4 100 37 a 48 

Clorofórmio/ metanol 96:4 100 49 a 54 

Clorofórmio/ metanol 96:4 100 55 a 65 

Clorofórmio/ metanol 94:6 100 66 a 87 

Clorofórmio/ metanol 94:6 100 88 a 106 

Quadro 6. Frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para a eluição da folha. 

                                       

SOLVENTES VOLUME (ml) FRACÕES 

Clorofórmio 100 1-8 

Clorofórmio/metanol 98:2 100  14-49 

Clorofórmio /metanol 98:2 100  50-55 

Clorofórmio/ metanol 96:4 100  56-72 

Clorofórmio/ metano 96:4 100 73-117 

Clorofórmio/ metanol 94:6 100 118-131 

Quadro 7. Frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para a eluição da raiz. 
 

SOLVENTES VOLUME (mL) FRACÕES 

Diclorometano 100            1 a 6 

Diclorometano /metanol 98:2 100  7 a 12 

Diclorometano /metanol 98:2 100  13 a 55 

Diclorometano / metanol 98:2 100  56 a 77  

Diclorometano / metano 96:4 100 78 a 84 

Diclorometano / metanol 96:4 100 85 a 100 

Diclorometano / metanol 96:4 100 101 a 105 

Diclorometano / metanol 94:6 100 106 a 108 

Quadro 8. Frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para a eluição da raiz. 
 

SOLVENTES VOLUME (mL) FRAÇÕES 

Éter de petróleo  100 1 

Éter de petróleo  100 2-4 

Éter de petróleo  100 5-10 
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Éter de petróleo/acetato de étila  95:5 100 11-14 

Éter de petróleo/acetato de étila 95:5 100 15-16 

Éter de petróleo/acetato de étila 95:5 100 17-18 

Éter de petróleo/acetato de étila  95:5 100 19-20 

Quadro 9. Frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para a eluição do caule. 
 

 

SOLVENTES VOLUME (mL) FRAÇÕES 

Clorofórmio/ metanol 98:2 100 21-24 

Clorofórmio/ metanol 98:2 100 25-27 

Clorofórmio/ metanol 98:2 100 28-34 

Clorofórmio/ metanol 98:2 100 35-40 

Clorofórmio/ metanol 96:4 100 41-47 

Clorofórmio/ metanol 96:4 100 48-50 

Clorofórmio/ metanol 96:4 100 51-56 

Clorofórmio/ metanol 94:6 100 57-70 

Clorofórmio/ metanol 92:8 100 71-75 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 76-78 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 79-94 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 95-96 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 97 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 98 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 99 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 100 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 101-102 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 103 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 104-105 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 106-108 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 109 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 110 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 111 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 112 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 113-114 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 115-117 



   

 

97 

 

 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 118 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 119 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 120 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 121-124 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 125-126 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 127-130 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 131-132 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 133 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 134-135 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 136-140 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 141-142 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 143 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 144 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 145-148 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 149-152 

Clorofórmio/ metanol 90:10 100 153-155 

 
Quadro 10. Frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para a eluição do caule. 

 

Todas as frações foram analisadas através da cromatografia de camada fina e as frações 

que resultaram manchas semelhantes do mesmo aspecto com as estruturas iguais na placa de 

camada fina, foram unidas conforme o número de ordem das frações coletadas e logo concentradas 

por destilação simples.  As frações foram cromatografadas e os valores dos Rf obtidos. Os 

resultados obtidos são mostrados no Quadro 11. 

 

       FRACÕES VALORES DE Rf Observação 

Rf 1 Rf 2 Rf 3 

1 a 4 - - - Sem mancha  

5 a 24 -      -      - Sem mancha 

25 a 30 0,05 0,45 0,79 Três manchas 

31 a 36  0,07 0,43 0,79 Três manchas 

37 a 48  0,55 0,78 0,85 Três manchas 
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Quadro 

11. 
Valores de Rf obtidos da coluna cromatográfica do cru de aglicone das folhas. (Eluente: clorofórmio e álcool 
metílico) 

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 12. Valores de Rf obtidos da coluna cromatográfica do cru de aglicone da raiz (Eluente: clorofórmio 
puro) 

        

       FRAÇÕES VALORES DE Rf Observação 

Rf 1 Rf 2 Rf 3 

           1 a 6 0,25 0,55 0,8 03 manchas 

7 a 12 0,25   0,58 0,72 03 manchas 

13 a 55 0,27 0,58 0,77 03 manchas 

56 a 77  - - 0,82 Uma mancha 

78 a 84 0,35 0,6 0,72 03 manchas 

85 a 100 0,35 0,59 0,81 03 manchas 

101 a 105 - - 0,74 Uma mancha 

106 a 108 - - 0,74 Uma mancha 

Quadro 13. Valores de Rf obtidos da coluna cromatográfica do cru de aglicone da raiz (Eluente: diclorometano 
e metanol) 
 

FRAÇÕES Rf 1 Rf 2 Rf 3 Rf 4 

1-4 0,08 - - - 

5-20 - - - - 

21-24 0,35 0,4 0,52 0,64 

25-27 0,17 0,45 - 0,64 

49 a 65 0,1 - 0,9 Duas manchas 

66 a 87 0,05 - 0,89 Duas manchas  

88 a 106 0,05 - 0,85 Duas manchas 

       FRAÇÕES Valores Rf Observação 

         1 a 8 - Sem mancha 

9 a 13 - Sem mancha 

14 a 49 0,82 Uma mancha 

50 a 55 - Sem mancha 

56 a 72 0,91 Uma mancha 

73 a 117 - Sem mancha 

118 a 131 - Sem mancha 
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28-47 0,07 0,13 0,24 0,32 

48-94 0,09 - - - 

95-111 0,08 - - - 

112-120 0,08 - - - 

121-135 0,1 - - - 

136-144 0,1 - - - 

145-155 0,02 0,2 - - 

 

Rf 5 Rf 6 Rf 7 Rf 8 Observação 

- - - - Uma mancha  

- 0,77 - - Uma mancha 

0,71 0,74 - 0,8 07manchas 

- 0,73 - 0,82 05 manchas 

0,39 0,63 0,69 0,83 08 manchas 

- - - 0,83 02 manchas 

- - - 0,83 02 manchas 

- - - 0,85 02 manchas 

- - - 0,85 02 manchas 

- - -  Uma mancha 

- - -  02 manchas 

Quadro 14. Valores de Rf obtidos da coluna cromatográfica do cru de aglicone do caule (Eluente: clorofórmio e 
metanol) 

 

De acordo com o procedimento realizado logrou-se cristalizar várias frações, as quais foram 

separadas, pesadas e guardadas para estudos espectroscópicos posteriores. 

Todas as frações obtidas foram analisadas através da cromatografia de camada fina, 

utilizando substâncias padrão, isoladas de outras espécies do gênero Solanum, visando conhecer a 

possível presença destas moléculas no Solanum stramonifolium Jacq.  Os resultados obtidos são 

mostrados no Quadro 15. 

 

 
Frações  

 
Rf 

 
 Rf  

 
Rf 

  
  Padrões  

 
Rf 

 
Rf     

1 a 4 - - - Diogenina 0,75 - 

5 a 24 0,25 0,69 0,81 Isotigogenina 0,75 0,98 

25 a 36 0,26 0,7 0,82 Solasodieno 0,65 - 

37 a 48 0,2 - - Ac. Usólico 0,55 - 
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49a106 0,2 - - Hecogenina 0,82 - 

    Yucogenina 0,9 - 

    Demissidina 0,47 0,7 
Quadro 15 Resultados da cromatografia de camada fina de folhas das frações concentradas com padrões 
obtido do gênero Solanum. (Fase móvel: clorofórmio 100%) 

 

Frações  Rf Rf Rf Padrões  Rf Rf 

1 a 8 - 0,60 - Diogenina 0,70 - 

9 a 13 - 0,52 0,91 Isotigogenina 0,69 - 

14 a 40 - - 0,91 Solasodieno 0,13 0,53 

50 a 55 - - 0,91 Ac. Ursólico 0,10 0,48 

56 a 72 - - 0,91 Hecogenina 0,25 0,65 

73 a 117 0,57 0,75 0,90 Yucogenina 0,29 - 

118a131 - 0,75 - Demissidina 0,40 0,54 
Quadro 16. Resultados da cromatografia de camada fina da raiz das frações concentradas com padrões obtido 
do gênero Solanum. (Fase móvel: clorofórmio 100%). 
 

Frações Rf Rf Rf Rf Rf Rf Rf Rf 

1-4 0,08 - - - - - - - 

5-20 - - - - - 0,77 - - 

21-24 0,35 0,4 0,52 0,64 0,71 0,74 - 0,8 

25-27 0,17 0,45 - 0,64 - 0,73 - 0,82 

28-47 0,07 0,13 0,24 0,32 0,39 0,63 0,69 0,83 

48-94 0,09 - - - - - - 0,83 

95-111 0,08 - - - - - - 0,83 

112-120 0,08 - - - - - - 0,85 

121-135 0,1 - - - - - - 0,85 

136-144 0,1 - - - - - - - 

145-155 0,02 0,2 - - - - - - 

 

 
Padrões 

 
Rf 

 
Rf 

Diogenina 0,8 - 

Isotigogenina 0,7 - 

Solasodieno 0,4 - 

Ac. Ursólico 0,2 - 

Hecogenina 0,1 0,3 

Yucogenina 0,13  

Demissidina 0,15 0,25 
Quadro 17. Resultados da cromatografia de camada fina do caule das frações concentradas com padrões 
obtido do gênero Solanum. (Fase móvel: clorofórmio 100%). 
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 De acordo com os resultados obtidos na cromatografia de camada fina das frações da coluna 

cromatográfica e utilizando padrões obtidos de outras espécies de Solanum podemos observar que a 

fração 118-131 com Rf 0,75 um valor de Rf, que coincide com o Rf 0,70 da Diogenina; as frações 9 - 

13 apresentam valores de Rf, que podem coincidir com Solasodieno; as frações 5-20 apresentam 

valores de Rf, que podem coincidir com Isotigogenina e as frações 145-155 apresentaram valores de 

Rf que podem coincidir com ácido Ursúlico. De acordo com estes resultados podemos inferir que tais 

compostos estejam presentes nas folhas, raiz e caule, respectivamente do Solanum stramonifolium 

Jacq.                   .      

 

 6.2.6 Identificação de Metabolitos Secundários Presentes nos Extratos 

O extrato etanólico das folhas (SS-1), dos frutos (SS-2), do caule (SS-3) e da raiz (SS-4) foram 

utilizados, para o reconhecimento dos metabólitos secundários presentes, utilizando reagentes 

específicos, para cada família de compostos. Os resultados obtidos foram colocados no quadro de 

número: 14, 15, 16 e 17 onde se podem observar a presença de metabólitos secundários nos 

extratos. Entre os ensaios que resultaram positivos estão os de reconhecimento de alcalóides 

(Reagentes de Mayer, Wagner, e Dragendorff) assim, resultaram positivos o ensaio de glicosídeo 

cardiotônico nos extratos (SS-1), (SS-2), (SS-3) e (SS-4) o reconhecimento de taninos condensado nos 

extratos (SS-1) e (SS-3), de cumarinas voláteis nos extratos (SS-2), (SS-3) e (SS-4). Dentre os ensaios 

que resultaram negativos encontram-se o ensaio de flavonóides no extrato (SS-3), o ensaio de 

saponinas no extrato (SS-4) e o ensaio de triterpenos e esteróides no extrato (SS-2).  

De acordo com os resultados obtidos na identificação dos metabolitos secundários presente 

nos diversos órgãos estudados do Solanum stramonifolium Jacq., pode indicar-se, a presença, de 

alcalóides nos extratos das folhas, fruto, caule e raiz, pois os ensaios realizados com os Reagentes de 

Dragendorff, Wagner e Mayer, formaram precipitados de coloração características, para este tipo de 

composto. 

 

 
Teste de Reconhecimento 

Extratos das 
Folhas (SS-1) 

 
Observações 

 
ALCALÓIDES 

 
 

 

 
● Reagente de Mayer 

 
+ 

 
Positivo / Precipitado 

 
● Reagente de Wagner 

 
+ 

 
Positivo / Precipitado 

 
● Reagentede Dragendorff 

 
+ 

 
Positivo / Precipitado 

 
GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS 
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● Reagente de Kedde 

 
+ 

 
Positivo / Precipitado 

 
● Reagente de Keller-Killiani 

 
+ 

 
Positivo / Precipitado 

 
● Liebermann 

 
+ 

 
Positivo 

   

CUMARINAS  
- 

 

FLAVONOIDES  
+ 

 
Positivo 

TANINOS  
 

 

● Taninos condensados 
 

 
+ 

 
Positivo/ Verde 

 
SAPONINAS 

 
+ 

 
Houve formação de espuma 

 
TRITERPENOS E/OU ESTEROIDES 

 
 

 

 
● Reagente de Liebermann-Burchard 

 
+ 

 
Positivo / coloração estável / 

Triterpenos 

 
● Reagente de Salkowski 

 
+ 

 
Positivo / Coloração 
mutável/esteroide 

 
DERIVADOS ANTRACÉNICOS LIVRES 

 
 

 

 
Reagente de Börntraeger 

+  
Positivo 

Quadro 14. Resultados dos testes de identificação de metabolitos secundários das folhas (SS-1). 
 

 

Teste de Reconhecimento Extratos dos 
Frutos (SS-2) 

 
Observações 

ALCALÓIDES 
 

  

 
● Reagente de Mayer 

+ Positivo / Precipitado 

 
● Reagente de Wagner 

+ Positivo / Precipitado 

 
● Reagentede Dragendorff 

+ Positivo / Precipitado 

 
GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS 

  

 
● Reagente de Kedde 

+  
Positivo / Precipitado 

 
● Reagente de Keller-Killiani 

+  
Positivo / Precipitado 

 
● Liebermann 

+  
Positivo 
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CUMARINAS 

+  
Florescência laranjada 

 
FLAVONOIDES 

+  
Positivo 

 
TANINOS 

  

 
● Taninos condensados 

 
- 

 
Negativos 

 
SAPONINAS 

 
+ 

 
houve formação de espuma 

 
TRITERPENOS E/OU ESTEROIDES 

  

 
● Reagente de Liebermann-Burchard 

 
+ 

 
Positivo / coloração estável / 

Triterpenos 

 
● Reagente de Salkowski 

 
+ 

 
Positivo / Coloração 
mutável/esteroide 

 
DERIVADOS ANTRACÉNICOS LIVRES 

  

 
Reagente de Börntraeger 

 
- 

 
Negativo 

Quadro 15. Resultados dos testes de identificação de metabolitos secundários dos frutos (SS-2). 

 

Teste de Reconhecimento Extrato do 
caule (SS-3) 

 
Observações 

 
ALCALÓIDES 

  

 
● Reagente de Mayer 

+ Positivo / Precipitado 

 
● Reagente de Wagner 

+ Positivo / Precipitado 

 
● Reagentede Dragendorff 

+ Positivo / Precipitado 

 
GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS 

  

 
● Reagente de Kedde 

+ Positivo / Precipitado 

 
● Reagente de Keller-Killiani 

+ Positivo / Precipitado 

 
● Liebermann 

+ Positivo 

 
CUMARINAS 

+ Florescência laranjada 

 
FLAVONOIDES 

- Negativo 

 
TANINOS 

  

 
● Taninos condensados 

+ Positivo 
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SAPONINAS 

+ Houve formação de espuma 

 
TRITERPENOS E/OU ESTEROIDES 

  

 
● Reagente de Liebermann-Burchard 

+ Positivo / coloração estável / 
Triterpenos 

 
● Reagente de Salkowski 

+ Positivo / Coloração 
mutável/esteroide 

 
DERIVADOS ANTRACÉNICOS LIVRES 

  

 
Reagente de Börntraeger 

+ Positivo 

Quadro 16. Resultados dos testes de identificação de metabolitos secundários do caule (SS-3). 

 

Teste de Reconhecimento  
Extrato da 
raiz (SS-4) 

 
Observações 

 
ALCALÓIDES 

  

 
● Reagente de Mayer 

_  
Negativo 

 
● Reagente de Wagner 

+  
Positivo / Precipitado 

 
● Reagentede Dragendorff 

+  
Positivo / Precipitado 

 
GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS 

  
 

 
● Reagente de Kedde 

+  
Positivo / Precipitado 

 
● Reagente de Keller-Killiani 

+  
Positivo / Precipitado 

 
● Liebermann 

+  
Positivo 

 
CUMARINAS 

+  
Florescência laranjada 

 
FLAVONOIDES 

 
+ 
 

 
Positivo 

 
TANINOS 

  

 
● Taninos condensados 

 

-  
Negativos 

 
SAPONINAS 

_  
Não houve formação de espuma 

 
TRITERPENOS E/OU ESTEROIDES 

  

 
● Reagente de Liebermann-Burchard 

+  
Positivo / coloração estável / 
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Triterpenos 

 
● Reagente de Salkowski 

+  
Positivo / Coloração 
mutável/esteroide 

 
DERIVADOS ANTRACÉNICOS LIVRES 

  

 
Reagente de Börntraeger 

_  
Negativo 

Quadro 17. Resultados dos testes de identificação de metabolitos secundários da raíz (SS-4). 
 

No Brasil, muitas espécies de Solanum são empregadas na medicina popular para vários fins. 

Dentre as mais conhecidas, jurubeba-falsa (Solanum paniculatum L.) é que mais se destaca pelos 

seus diferentes usos medicinais, por sua distribuição ampla e, principalmente, por ser o único 

representante de Solanum reconhecido como fitoterápico pela Farmacopéia Brasileira, cujas raízes e 

caules são indicados no tratamento da anemia e das desordens hepáticas e digestivas. Além disso, as 

raízes também são usadas no tratamento de artrite, e fazem parte de garrafadas que são usadas 

como estimulante (KIRIAKI et al. 2007). 

O extrato do Solanum paniculatum L. é utilizado na formulação do fitoterápico Ierobina a 

qual é utilizada no tratamento de dispepsias (BRAGA et al. 2003) 

Azevedo et al. (2004) realizaram estudos para determinar a eficácia larvicida do extrato 

etanólico dos frutos de Solanum stramonifolium coletados em Porto Velho-RO contra insetos 

imaturos de Anopheles darling, mosquitos transmissores da malária. Foram realizados bioensaios e 

testes específicos na qual se constatou que Solanum stramonifolium Jacq., possui princípios bioativos 

no combate às larvas de Anophelis darling. 

Azevedo et al. (2004) fizeram uma investigação fitoquímica e farmacológica do extrato 

etanólico obtido dos frutos de Solanum acanthodes (EES) para avaliar as atividades antinociceptiva 

em camundongos, no município de Porto Velho-RO. Os animais receberam injeção intraplantar de 

glutamato e nocicepção induzida pela formalina, passando a lamber a pata, como indicativo de dor. 

Estes animais foram tratados com EES, que foi capaz de reduzir de forma significativa e dose 

dependente do tempo de lambida ou mordida induzidas pelo glutamato e formalina, sendo, 

portanto, considerado, antinociceptivo, sendo expressivo na dor inflamatória. 

Extratos metanólicos e aquosos de 32 espécies de plantas foram utilizados para tratar 

doenças infecciosas, e foi estudada sua atividade in vitro contra Candida albicans.  Extratos aquosos 

de 16 espécies de plantas e 11 extratos metanólicos, inibem a candidíase.  A inibição foi < 1 

mg/mLcontra Candida albicans, quando testados os extratos metanólico das seguintes plantas: 

Combretum molle (raízes); Piper capense (Folhas), Solanum aculeastrum (frutos); Syzygium cordatum 
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(folhas); e Zanthoxylum davyi (folhas); assim como também o extrato aquoso de Afzelia quanzensis e 

as raízes do Tabernaemontana elegans. (STEENKAMP et al. 2007). 

Solanum nigrum L. (SN) é uma planta herbácea que foi usada como hepatoprotetora e 

agente antiinflamatório na medicina chinesa. Foram avaliados os efeitos protetores do extrato 

aquoso de Solanum nigrum L; (ESN) contra o dano hepatotóxico crônico induzindo em fígado de 

ratos, com tetracloreto de carbono (CCl4) -. (HUI et al. 2008). 

Pesewu et al. (2008) Informa a presença da atividade antibacteriana em extratos de 

Elaeophorbia drupifera, Rauwolfia vomitoria e as folhas de Solanum verbascifolium, planta 

tradicionalmente usadas para tratar infecções de pele, é informada pela primeira vez.   

Bento et al. (2004) realizaram um estudo fitoquímico e farmacológico de Solanum 

jamaicense Mill  e Solanum  acantothodes  Hook. com objetivo isolar  substâncias que se façam 

presentes e avaliar se as mesmas possuem atividade antinociceptiva. As análises fitoquímicas neste 

trabalho revelaram que as espécies estudadas apresentaram compostos como alcalóides que podem 

ser potencialmente ativos em modelos biológicos e farmacológicos. 

Alves et al. (2003) estudaram a atividade alelopática dos glicoalcalóides totais e da solasonina 

sobre plântulas de alface. Os compostos foram isolados de Solanum crinitum Lam. Como resultados, 

foram obtidos solasonina que apresentou um efeito mais pronunciado do que da fração de alcalóides 

glicosilados totais, inibiu o desenvolvimento de praticamente 100% das plântulas de alface, sendo 

revelados através da visível redução de comprimento da raiz principal. Alves et al. (2003) revelaram 

que dentro de uma tendência taxonômica, espécies de Solanum manifestam significativa atividade 

fitotóxica, permitindo propor que este efeito iniba o crescimento de outras plantas da espécie, uma 

vez que são encontradas freqüentemente quase solitárias. 

Lopes (2005) relata o estudo da atividade biológica dos extratos brutos e das frações 

glicoalcalóides de seis espécies do gênero Solanum, Solanum seaforthianum, Solanum capsicoides, 

Solanum variable, Solanum americanum e Solanum lycocarpum frente ao microcrustáceo Artemia 

sailna e ao caramujo Biomphalaria glabrata. Diante do ensaio moluscicida, todos os extratos brutos e 

algumas das frações glicoalcaloidais não apresentaram atividade significativa. Porém, as frações de 

Solanum seaforthianum e de Solanum crinitum, mostraram-se bastante ativas, podendo este efeito 

ser correlacionado aos resultados do ensaio de toxidez geral. 

Em Rondônia, na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), foram feito vários ensaios 

biológicos com extrato das plantas Solanum rugosum e Solanum crinitum L. Verificou-se o potencial 

destas plantas espécies no controle de larvas de Aedes aegypte e Anopheles darlingi e Culex 

quinquefascialus, pela utilização dos extratos já desengordurados, obtendo um resultado positivo 

quanto à atividade larvicida de Solanum rugosum e Solanum crinitum (AZEVEDO et al. 2002).  
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CONCLUSÃO 

De acordo com o trabalho fitoquímico realizado com as folhas, caule, frutos e raiz de 

Solanum stramonifolium Jacq., podemos chegar às seguintes conclusões: 

 Estudo fitoquímico preliminar da espécie Solanum stramonifolium Jacq., foram detectados 

6 compostos das folhas e 5 da raiz através da cromatografia de camada fina; 

 Na identificação dos componentes presentes nos extratos etanólicos, das folhas, caule, 

frutos e raiz utilizando reagentes específicos, conclui-se que todos apresentam metabólitos 

secundários, tais como: alcalóides, taninos, triterpenos e saponinas. Dados que concordam 

com a literatura consultada; 

 Estudo cromatográfico utilizando uma coluna de Florisil e como eluente clorofórmio e 

metanol em concentrações variáveis foram isoladas sete frações puras as que foram 

cristalizadas com acetona, os quais serão enviados para os estudos espectroscópicos 

correspondentes; 

 As estruturas provavelmente encontradas Diogenina e Solasodieno definitivas devem ser 

elucidadas através do estudo espectroscópico de Ressonância Magnética Nuclear protônica 

e de carbono treze, assim como a espectrometria de massa e outra análise de Infra 

Vermelho e de Ultra Violeta; 

 De acordo com os resultados obtidos na cromatografia de camada fina das frações da coluna 

cromatográfica e utilizando padrões obtidos de outras espécies de Solanum podemos 

observar que a fração 118-131 com Rf 0,75 um valor de Rf, que coincide com o Rf 0,70 da 

Diogenina; as frações 9 - 13 apresentam valores de Rf, que podem coincidir com Solasodieno; 

as frações 5-20 apresentam valores de Rf, que podem coincidir com Isotigogenina e as 

frações 145-155 apresentaram valores de Rf que podem coincidir com ácido Ursúlico. De 

acordo com estes resultados podemos inferir que tais compostos estejam presentes nas 

folhas, raiz e caule, respectivamente do Solanum stramonifolium Jacq.; 

 De acordo com os resultados obtidos na cromatografia de camada fina utilizando padrões 

obtidos de outras espécies de Solanum, verificou-se a presença de Hecogenina nos frutos de 

S. stramonifolium J. 
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APÊNDICES 

 
DESCRIÇÃO BOTÂNICA DAS ESPÉCIES COLETADAS AO LONGO DO PROJETO 

Solanum lycorpesicum L. 

 Arbusto ou arvoreta de até 2 m. de altura. Suas folhas são simples, alternadas, com 

consistência firme. Além de serem pecioladas com tricomas pubescentes e acúleos pequenos e 

grandes, a face adaxial apresenta coloração verde escuro com tricomas estrelados dourados, face 

abaxial de coloração verde claro. As flores são pedunculadas com tricomas estrelados, vistosas, 

actinomorfas, diclamídea, hermafrodita. Ovário súpero com estilete reduzido, possuindo estigma 

indiviso. Os frutos são do tipo bagas, com formato globoso, coloração verde, amarelo e vermelho e 

numerosas sementes (BARROSO, 1991). 
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Solanum acanthodes Hook. 

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 stramonifolium Jacq. 

Arbusto, caule achatado de coloração esverdeado, com tricomas estrelados translúcidos e 

acúleos pequenos. Folhas pecioladas com tricomas estrelados e acúleos pequenos, simples, alternas, 

hastiforme e romboidal, acuminado, fendida, oblíqua, face adaxial de coloração verde escuro com 

pouco tricomas estrelados, pubescentes nas nervuras principais, face abaxial de coloração verde 

claro com tricomas estrelados e pubescentes nas nervuras principais e acúleos por toda face 

actinódroma. Inflorescência em dicásio. Flores pedunculadas com tricomas estrelados e translúcidos, 

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

estrelados, pentâmera, gamossépala; corola branca com tricomas pubsecentes estrelados; 

dialipétala; estames em 5, amarelos, isostêmone, heterodínamo, dialistêmone; ovário súpero 

recoberto por tricomas estrelados, estilete curto e estigma globoso (BARROSO, 1991). 

 

Solanum rugosum D. 

Arbusto ou arvoreta com 1-5 m. de altura, caule cilíndrico com feixe vasculares bicolaterais, 

piloso estrelado, folhas pecioladas, simples, alternas, com estípulas na axila da folha, helíptica, ápice 

acuminado, base atenuada sobre o pecíolo, de 15-25 e 4-10 cm, inflorescências do tipo cimeira 

terminais com tricomas estrelados, pedúnculo de 5-15 cm de comprimento, várias vezes ramificada. 

Flores numerosas, hermafroditas, actinomorfas, pêndulas, cálice de 1,1-2,8mm de comprimento, 

lobado até a metade; corola alva, 1,4-1,6cm de largura, anteras amarelas, 2,2-3,2mm de largura. 

Seus frutos são do tipo baga, globosa de 9-11mm de diâmetro, geralmente verde, amarelo quando 

completamente maduro, sementes numerosas, reniformes, 1,5-2,1mm de comprimento. Comum nas 
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matas tropicais da América Tropical, em Belize, Guatemala, Panamá, Antilhas e Brasil (Amapá, 

Amazonas, Pará e Rondônia). Flores em fevereiro, outubro e dezembro. É uma espécie muito comum 

e uma das primeiras a germinar em áreas queimadas. Os tricomas causam prurido em contato com a 

pele. São conhecidos popularmente como amor de cunha ou cajusara (BARROSO, 1991).  

 

Solanum giló Raddi 

 O jiló é o fruto da planta herbácea jiloeiro, muito cultivado no Brasil. É um fruto, geralmente 

confundido com um legume, famoso por seu gosto amargo. É o fruto do arbusto "jiloeiro" 

ramificado, que pode atingir entre 1 e 1,5 m. de altura. Seus ramos são verdes, cilíndricos e 

alongados, tem folhas de formato oblongo, recobertas por pêlos, principalmente na lauda inferior. 

Suas flores são brancas, dispostas de 2 a 3, em pequenos racemos e tem pedúnculo curto. O fruto 

pode ser oblongo, alongado ou quase esférico, conforme a variedade, de coloração verde clara ou 

escura e peso de 14 a 17 g. 

 

Solanum americanum Mill. 

 Planta herbácia anual ou perene de vida curta, com 1-1,5 m de altura máxima. Folhas 

alternadas, com grande variabilidade de tamanho, em geral com 10 cm de comprimento e 7 cm de 

largura, com pecíolo curto (em geral inferior a 4 cm de comprimento) e margem ondulada ou 

dentada. A página inferior é pilosa, com um tegumento verde-pálido. As flores têm cerca de 1 cm de 

diâmetro, brancas ou ocasionalmente púrpurescentes, com estames amarelos. Os frutos são bagas 

negras, moles, brilhantes, quase perfeitamente esféricas, com 5 a 10 mm de diâmetro, contendo 

numerosas pequenas sementes. As bagas imaturas apresentam manchas esbranquiçadas. Quando 

maduras devem ser consideradas venenosas, pois podem conter níveis elevados de solanina, mas em 

geral a planta não é tão venenosa como as restantes espécies do gênero Solanum. 

 

Solanum paniculatum L. 

Planta nativa nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil, tendo se espalhado por outras regiões, 

podendo ser encontrada até no Rio Grande do Sul, onde todavia é pouco freqüente. Ocorrem duas 

formas de Solanum paniculatum: uma com folhas mais recortadas (em plantas adultas) e 

inflorescências com rácemos mais longos; outra com folhas menos recortadas (em plantas adultas) e 

inflorescências com rácemos mais curtos, portanto com menos flores. Arbustivas, perenes, com 

caules e ramos espinhosos, reproduzida por semente. Folhas sinuadas.É um arbusto ou pequena 

árvore com até 3m de altura armada com espinhos curtos e curvos. A inflorescência aparece na parte 

terminal dos ramos, onde se concentram muitas folhas aproximadas, elevando-se longos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_(bot%C3%A2nica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tegumento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estame
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solanina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solanum
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pedúnculos, com até 15cm de comprimento. O fruto é uma baga esférica, amarelada quando 

madura, presa a um pedúnculo comprido. Dá em cachos. Reprodução por sementes e 

vegetativamente por rizomas. Solos semi-arenosos e ácidos. 

 

Solanum sisymbriifolium Lam. 

É um sub-arbusto ou arbusto ramificado, com ramos estendidos lateralmente, raras vezes 

ereto, chegando a 2 m de altura. Os ramos são cobertos por tricomas simples e glandulares. Algumas 

plantas possuem muito mais tricomas glandulares que as outras, e o aspecto dos acúleos é muito 

variável (MENTZ & OLIVEIRA, 2004). Apresenta folhas solitárias cobertas de tricomas iguais aos dos 

ramos, e que podem ser quase glabras até muito pilosas. Os frutos maduros podem ser encontrados 

até o início do inverno, quando as partes aéreas secam, mas os ramos maiores e raízes permanecem 

verdes, propiciando a rebrota de folhas no final do inverno (BECKER & FRIEIRO-COSTA, 1988). 

 

Solanum lycocarpum Hook. 

Lorenzi & Souza (2005) descreve esta espécie como uma planta perene, arbustiva ou 

arbórea, ramificada, de caule tortuoso e armado de acúleos, com 2,0-3,5 m de altura, nativa do 

Brasil. Propaga-se apenas por sementes, contundo rebrota intensamente a partir de rizomas quando 

a planta é cortada. As sementes são estenospérmicas, campilótropas, elipsóides, comprimidas, 

apresentando seção longitudinal largo-ovalada ou achatado-ovalada e seção transversal elíptica. Hilo 

mediano-marginal localizado em uma depressão e micrópila arredondada. Sementes albuminosas, 

com endosperma abundante, periférico, caronoso-firme, semitransparente e de coloração 

esbranquiçada. Embrião axial, linear, contínuo e curvado. Além disso, Castellani et al. (2008) 

descreve esta espécie como sendo utilizada na recuperação de áreas degradadas. 

 

Solanum nigrum L. 

Ervas até 1 m de altura; caule um tanto lenhoso na base. Folhas ovais, inteiras a 

repandodentadas, 5-10 x 2-5 cm, esparso puberulentas a quase glabras. Inflorescências extra-

axilares, 2-4 cm de comprimento, simples, racemosas, quase umbeliformes. Flores 4-8; cálice ca., 1 

mm de comprimento, os lobos recurvados na base do fruto; corola alva, 3-5 mm de comprimento, 

profundamente lobada; anteras 1,4-2,2 mm de comprimento. Fruto baga, verde, passando a negra, 

5-8 mm de diâmetro; sementes numerosas, 1-1,4 mm diâmetro (NEE, 2007). 
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Solanum palinacanthum L. 

De acordo com Agra et al. (2009) S. palinacanthum é um arbusto ereto, 0,5-1,0 m alt., 

fortemente aculeado; caule e ramos cilíndricos, glanduloso-puberulentos, tricomas glandulares, 

eglandulares e estrelados, esparsos, acúleos aciculares, 0,2-1,6 cm. Folhas isoladas, pecíolo 3,0-6,5 

cm compr., acúleos aciculares, 1,5-2,0 cm de comprimento, lâmina 4,0-12x8,0-12,0 cm, cartácea, 

oval-lanceolada ou oval-cordiforme, ápice agudo ou obtuso, base cordada, 4-6 pares de lobos, 

acúleos 0,5-1,5 cm de comprimento, face adaxial com tricomas unisseriados, hialinos, glandular-

estipitados, e estrelados, esparsos, face abaxial estrelado-pilosa. Inflorescência em cimeira simples, 

subsésseis, 6-10-flora, pedúnculo 2,0-4,0 mm de comprimento, pedicelo 0,8-1,0 cm de comprimento, 

articulado, acúleos aciculares, 1,0-2,0 mm. Flores monoclinas e estaminadas, cálice tubuloso-

campanulado, sépalas soldadas até próximo do 1/4 apical, tubo 2,0-2,5 mm de comprimento, lobos 

2,5-3,0 mm, deltóides; corola estrelada, violenta ou púrpura, pétalas soldadas no 1/4 basal, lobos 

1,2-1,5x0,3-0,4 cm, linear-lanceoladas; filetes 1,0-1,5 mm de comprimento, anteras lanceoladas, 1,6-

1,7 cm de comprimento; ovário globoso, 2,0-2,5 mm de diâmetro, estilete 1,0-1,2 cm de 

comprimento, nas flores monoclinas, 0,4-0,5 cm nas estaminadas. Baga globosa a subglobosa, 3,0-3,5 

cm de diâmetro, não envolvida pelo cálice acrescente, aculeado, epicarpo fosco, verde-variegado a 

amarelo-claro, glabro; pedicelo frutífero reflexo, 15,0-20,0x2,0-3,0 mm, aculeado, glanduloso-

pubescente; sementes numerosas, 3,0-4,0x3,0-3,9 mm., lentiformes, subreniformes, beges. 

 

Solanum monachophyllum D., 

As características morfológicas do Solanum monachophyllum D., é descrita como sendo um 

subarbusto com cerca de 3 m de altura. Caule ereto, cilíndrico, verde com tricomas estrelados. 

Folhas simples, pecioladas com tricomas estrelados, elíptica, ápice acuminado, base oblíqua, margem 

inteira com pubescentes, nervura peninérvea, quanto a filotaxia são alternas. Inflorescências do tipo 

cimoas ou dicásio. Flor pedunculada com tricomas estrelados, cor branca, diclamídeas, 

hermafroditas, isostêmone, estames amarelos, cálice persistente, pentâmera (5-sépalas), pentâmera 

(5-pétalas), actinomorfa ou radial, homodínamo estames do mesmo tamanho, anteras livres entre si, 

quanto a deiscência é longitudinal ou rimosa, ovário súpero, bilocular, gineceu unicarpelas, estigma 

indiviso, dialipétala. Fruto tipo baga, carnoso, polispérmicos, imaturos apresentam cor verde e 

quando maduros cor alaranjado (VIDAL & VIDAL, 2003). 
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INTRODUÇÃO

Os extratos e óleos de plantas têm sido 

considerados como novas fontes de 

princípios ativos naturais.

Esses produtos de origem natural possuem 

substâncias com diferentes estruturas 

químicas.

As aplicações de estudos podem se 

ramificar para a área médica, farmacêutica e 

farmacológica. 

A bioquímica, através de estudos voltados 

para as vias metabólicas originam as 

diferentes substâncias presentes nos 

vegetais.  

Solanaceae é uma das maiores e mais 

complexas famílias dentre as 

angiospermas, sendo Solanum o mais 

rico e com a distribuição mais ampla.

Decorrente dos poucos estudos sobre 

os componentes químicos do Solanum

stramonifolium Jacq. optou-se pelo 

estudo para comparar os resultados 

com outras pesquisas já realizadas.

INTRODUÇÃO
OBJETIVOS

GERAL

Realizar um estudo fitoquímico dos compostos 

esteroidais do Solanum stramonifolium Jacq.

ESPECÍFICOS

Fazer extração etanólica dos frutos, folhas, caule e 

raiz da espécie;

Separar e purificar os compostos isolados, 

aplicando técnicas cromatográficas;

Identificar os compostos isolados aplicando 

técnicas espectroscópicas.

 

MATERIAL E MÉTODOS

 A espécie foi coletada no mês de outubro de 

2009, no bairro Tucumanzal, que está situada na 

zona Sul de Porto Velho-RO. Foram coletados 

folhas, fruto, caule e raiz para a realização do 

estudo fitoquímico.

Com a  espécie coletada  seguiu o procedimento de 

prensagem, para a confecção das exsicatas . Foi feita a 

identificação do espécime com o número de coleta, data, 

local e nome do coletor.

Após esse processo, o material foi colocado em estufa 

elétrica para sofrer o processo de desidratação por um 

período de três dias.

 

DeDepois de desidratado, o material foi descrito 

taxonomicamente com auxílio de lupa esterioscópica, de 

literatura especializada e por comparação com material 

do acervo já identificado, a planta foi identificada como 

Solanum stramonifolium Jacq., através da comparação 

com outras amostras desta espécie. 

Após a identificação do material, foi feito o processo 

usual de incorporação ao acervo do Herbário Dr. Ary 

Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas 

(HFSL).

 

 AsAs folhas, caule, frutos e raiz foram separados 

umas das outras para secarem em estufa a 40-

50ºC por um período de 48 horas, após esse 

processo o material desidratado foi moído até

obter um pó fino homogêneo.
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O material vegetal das folhas, caule, 

frutos e raiz foi processado para a 

extração dos princípios ativos de acordo 

com as técnicas.  O extrato dos frutos, 

caule e raiz foi submetido ao método de 

extração continuo sólido-líquido utilizando 

um aparelho de Soxhlet e as folhas por 

processos de maceração e decocção.

ENSAIOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISE FITOQUÍMICA

A identificação dos principais grupos químicos presentes 

nas folhas, caule, raiz e frutos do Solanum

stramonifolium Jacq., procedeu-se inicialmente o ensaio 

sistemático de análise fitoquímica. 

Preparação dos extratos Etanólicos

Método de extração solído-líquido

A) Extração por Maceração B) Extração por Decocção

 

MMéétodo de Extração Continua Sólido-Líquido por Soxhlet

Método por Destilação Simples

FRACIONAMENTO DE EXTRATOS ETANÓLICOS

 Método de extração líquido-líquido

O xarope foi dissolvido com  de ácido acético para fazer uma solução 

ácida aos 20% acrescentando água destilada até um volume final . A 

solução ácida foi extraída com 100ml de N-heptano por 07 vezes, 

obtendo-se desta forma uma separação preliminar dos componentes 

polares e apolares da planta.

FASE N-HEPTÂNICA: CERAS, GORDURAS, PIGMENTOS, ETC

 

HIDRÓLISE ÁCIDA DOS EXTRATOS DO MATERIAL VEGETAL 

O extrato obtido desengordurado foi hidrolisado com ácido 

clorídrico concentrado, a partir de um volume de extrato e  de água, 

para fazer uma solução 1,5 M, durante 3 horas. 

O extrato da hidrólise foi logo adicionado sobre água e gelo, e 

alcalinizado com hidróxido de amônio até pH = 10, para facilitar a 

precipitação dos aglicones.  Logo os cru de aglicones são 

separados por decantação ou filtração e o sólido obtido diluído com 

etanol 95 %.

CROMATOGRAFIA DE CAMADA FINA

Os extratos obtidos foram analisados através da 

cromatografia de camada fina, utilizando placas de vidro 

de 5x20, 10x 20 e 20x20 cm, e como fase estacionária 

Silicagel GF254 (5-40 µm). 

Câmara Cromatográfica Câmara Reveladora com Iodo 

 

Cromatografia de coluna

Na preparação da coluna utilizou-se o método úmido, a partir de 60 

gramas de óxido de alumínio e clorofórmio, colocando um pedaço de 

algodão na saída da coluna, para poder compactar a coluna com o 

adsorvente. Adicionou-se o três gramas do extrato cru (SS-7) e um 

pedaço de algodão na parte superior, para evitar que o solvente 

deforme a estrutura da amostra na coluna ao ser adicionado. O mesmo 

esquema foi realizado para a separação e purificação dos 

componentes do extrato (SS-8), utilizando 166,96 gramas de óxido de 

alumínio e 11,89 gramas do extrato cru de aglicone da raiz.

Coluna Cromatografia Frações Coletadas na Coluna   
Cromatografia do extrato 

utilizando padrões

IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS

Reconhecimento de alcalóides

Reagente de Mayer

Reagente de Wagner

Reagente de Dragendorff
Reconhecimento de glicosídeos cardiotônicos

Reagente de Kedde

Reagente de Keller-Killiani

Reagente de Liebermann-Burchard

Reagente de Salkowski

Reconhecimento de flavonóides: Mg (metal) + HCl conc.

 Reconhecimento de taninos

Solução de cloreto férrico III 10%

Solução de acetato de chumbo a 10%

Reconhecimento de saponinas. Formação de espuma

Triterpenos e/ou Esteróides

Reagente de Liebermann-Burchard

Reagente de Salkowski

Reconhecimento de cumarinas

Solução de NaOH ao 10 %

Revelação com luz UV
Reconhecimento de  derivados antracênicos livres

Reagente de Borntrager  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

PREPARAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL

110,29301,05RAIZ

113,80754,24FRUTO

411.661.341,31CAULE

1.312,492.579,31FOLHA

MATERIAL 

SECO E 

MOÍDO (g)

MATERIAL 

FRESCO (g)

ÓRGÃO 

ESTUDADO

Quadro 1. Rendimento do material vegetal seco e moído do 

Solanum stramonifolium Jacq.

ENSAIOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISE FITOQUÍMICA 

Resultados da Preparação dos Extratos Etanólicos

85 (SS-4)215MARROM110,29RAIZ**

226 (SS-3)1.520MARROM411,66CAULE**

100 (SS-2)250MARROM113,80FRUTOS**

500 (SS-1)4.650VERDE1.312,49FOLHA*

FINAL (mL)INICIO (mL)

VOLUME DOS EXTRATOS

COR

MATERIAL 

VEGETAL 

SECO E MOIDO 

(g)

ÓRGÃO

ESTUDADO

Quadro 2. Volumes obtidos por extração simples e continua dos órgãos do 

Solanum stramonifolium Jacq.  * Extração com Etanol 95% por Maceração e 

Decocção (extração simples) ** Extração Sólido-Líquido, com aparelho de Soxhlet

(extração continua)

 

Resultados do Fracionamento dos Extratos Etanólicos

O fracionamento elimina os pigmentos e gorduras 

existentes, e assim conseguir separar os componentes 

polares do extrato. Após o fracionamento heptânico se 

obteve um volume total de 500 mL de extrato aquoso e 

1.200 ml de extrato heptânico (SS-5). Ao extrato ácido (SS-

1) foi realizada posteriormente a hidrólise com ácido 

clorídrico. Os extratos desengordurados foram 

hidrolisados para a quebra das ligações glicosídicas entre 

o aglicão e os açucares.

Resultado da Hidrólise do Extrato

Foi realizado o cálculo da massa de ambos os extratos cru 

sendo (2,7g) para as folhas e (0,75 g) para a raiz. Foi realizada a 
uma cromatografia de camada fina utilizando substâncias 

padrões isoladas de espécies do gênero Solanum, para 

determinar o número de compostos presentes nos extratos.

0,680,75110,29RAIZ

0,202,71.312,49FOLHAS 

% DE 

RENDIMENTO

CRU DE 

AGLICONES 

OBTIDO(g)

MATERIAL 

SECO E 

MOIDO(g)

ÓRGÃO

Quadro 3. Resultados obtidos do processo de hidrólise das folhas e raiz (Solanum
stramonifolium Jacq.)

De acordo com este dado analítico, podemos observar um 

rendimento de 0,20 % na obtenção dos aglicones que foi obtido 
das folhas e 0,68 % da raiz 

 

Resultados Obtidos na Cromatografia de Camada Fina

Todos os extratos foram analisados utilizando a cromatografia 
de camada fina e foram calculados os valores de Rf. No 

Quadro 4 e 5, podem ser observados os resultados das 

análises cromatográficas.

(0,05) (0,14) (0,64) (0,75) (0,82) (0,87) 6(a)(SS-6)

Valor de Valor de RfRfN°. de 

mancha

Solvente 

(v/v)

Extrato

Quadro 4. Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina do extrato do 

Solanum stramonifolium Jacq. aglicone das folhas (a) clorofórmio/ álcool metilico

(95:5 v/v) cru de aglicone das folhas.

(0,16) (0,34) (0,5) (0,6) (0,89)5(a)(SS-7)

Valor de RfN°. de 

mancha

Solvente 

(v/v)

Extrato

Quadro 5. Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina do extrato do 

Solanum stramonifolium Jacq. aglicone da raiz (a) clorofórmio/ álcool metílico (95:5 

v/v) cru de aglicone da raiz.

A cromatografia de camada fina do cru de aglicone das 

folhas após a hidrólise, detectou seis manchas na placa 

de Sílicagel, através da revelação pela câmara de iodo, 

diferenciando a posição de  Rf do extrato (SS-1) e a 

cromatografia de camada fina do cru de aglicone da raiz 

após a hidrólise detectou 5 manchas na placa de 

Silicagel, através da revelação pela câmera de iodo, 

diferenciando a posição de Rf (SS-4).  

 
Resultado da Coluna Cromatográfica 

O extrato de cru de aglicone das folhas e da raiz foi cromatografado por meio 

da cromatografia de coluna, utilizando óxido de alumínio como fase 

estacionária e clorofórmio puro e clorofórmio/metanol em concentrações 

variáveis como fase móvel. Foram obtidas 106 frações da folha e 131 frações 

da raiz. No Quadro 6 se mostra às frações obtidas de acordo com o solvente 

utilizado para a eluição.

88 a 106100Clorofórmio/ metanol 94:6

66 a 87100Clorofórmio/ metanol 94:6

55 a 65100Clorofórmio/ metanol 96:4

49 a 54100Clorofórmio/ metanol 96:4

37 a 48100Clorofórmio/ metanol 96:4

31 a 36100Clorofórmio/ metanol 98:2

25 a 30100Clorofórmio/ metanol 98:2

15 a 24100Clorofórmio /metanol 98:2

5 a 14100Clorofórmio/metanol 98:2

1 a 4100Clorofórmio

FRACÕESVOLUME 

(mL)

SOLVENTES

Quadro 6. Frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para a eluição

da folha.

118-131100Clorofórmio/ metanol 94:6

73-117100Clorofórmio/ metano 96:4

56-72100 Clorofórmio/ metanol 96:4

50-55100 Clorofórmio /metanol 98:2

14-49100 Clorofórmio/metanol 98:2

1-8100Clorofórmio

FRAÇÕESVOLUME (ml)SOLVENTES

Quadro 7. Frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para a eluição da 

raiz.
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106 a 108100Diclorometano / metanol 94:6

101 a 105100Diclorometano / metanol 96:4

85 a 100100Diclorometano / metanol 96:4

78 a 84100Diclorometano / metano 96:4

56 a 77 100 Diclorometano / metanol 98:2

13 a 55100 Diclorometano /metanol 98:2

7 a 12100 Diclorometano /metanol 98:2

1 a 6100Diclorometano

FRACÕESVOLUME 

(mL)

SOLVENTES

Quadro 8. Frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para a eluição da 

raiz.

Todas as frações foram analisadas através da cromatografia de 

camada fina e as frações que resultaram manchas semelhantes do 

mesmo aspecto com as estruturas iguais na placa de camada fina, 

foram unidas conforme o número de ordem das frações coletadas e 

logo concentradas por destilação simples. As frações foram 

cromatografadas e os valores dos Rf obtidos. Os resultados obtidos 

são mostrados no Quadro 9.

Duas manchas0,85-0,0588 a 106

Duas manchas 0,89-0,0566 a 87

Duas manchas0,9-0,149 a 65

Três manchas0,850,780,5537 a 48 

Três manchas0,790,430,0731 a 36 

Três manchas0,790,450,0525 a 30

Sem mancha---5 a 24

Sem mancha ---1 a 4

Rf 3Rf 2Rf 1

ObservaçãoVALORES DE RfFRAÇÕES

Quadro 9. Valores de Rf obtidos da coluna cromatográfica do cru de aglicone das folhas. (Eluente: 

clorofórmio e álcool metílico)  

Sem mancha-118 a 131

Sem mancha-73 a 117

Uma mancha0,9156 a 72

Sem mancha-50 a 55

Uma mancha0,8214 a 49

Sem mancha-9 a 13

Sem mancha-1 a 8

ObservaçãoValores RfFRAÇÕES

Quadro 10. Valores de Rf obtidos da coluna cromatográfica do cru de 

aglicone da raiz (Eluente: clorofórmio puro)

Uma mancha0,74--106 a 108

Uma mancha0,74--101 a 105

03 manchas0,810,590,3585 a 100

03 manchas0,720,60,3578 a 84

Uma mancha0,82--56 a 77 

03 manchas0,770,580,2713 a 55

03 manchas0,720,580,257 a 12

03 manchas0,80,550,251 a 6

Rf 3Rf 2Rf 1

ObservaçãoVALORES DE RfFRAÇÕES

Quadro 11. Valores de Rf obtidos da coluna cromatográfica do cru de  

aglicone da raiz (Eluente: diclorometano e metanol)

 

Todas as frações obtidas foram analisadas através da 

cromatografia de camada fina, utilizando substâncias padrão, 

isoladas de outras espécies do gênero Solanum, visando conhecer 

a possível presença destas moléculas no Solanum stramonifolium

Jacq.  Os resultados obtidos são mostrados no Quadro 12.

0,70,47Demissidina

-0,9Yucogenina

-0,82Hecogenina--0,249a106 

-0,55Ac. Usólico--0,237 a 48 

-0,65Solasodieno0,820,70,2625 a 36

0,980,75Isotigogenina0,810,690,255 a 24 

-0,75Diogenina---1 a 4

RfRf

Padrões 

RfRfRfFrações 

Quadro 12. Resultados da cromatografia de camada fina de folhas das frações 

concentradas com padrões obtido do gênero Solanum. (Fase móvel: clorofórmio 

100%)

0,540,40Demissidina-0,75-118a131

-0,29Yucogenina0,900,750,5773 a 117

0,650,25Hecogenina0,91--56 a 72

0,480,10Ac. Usólico0,91--50 a 55 

0,530,13Solasodieno0,91--14 a 40 

-0,69Isotigogenina0,910,52-9 a 13

-0,70Diogenina-0,60-1 a 8

RfRfPadrões RfRfRfFrações 

Quadro 13. Resultados da cromatografia de camada fina das frações concentradas 

com padrões obtido do gênero Solanum. (Fase móvel: clorofórmio 100%).

 

De acordo com os resultados obtidos na cromatografia de camada 

fina das frações da coluna cromatográfica e utilizando padrões 

obtidos de outras espécies de Solanum podemos observar que a 

fração 118 – 131 com Rf 0,75 um valor de Rf, que coincide com o Rf

0,70 da Diogenina; as frações 9 - 13, apresentam valores de Rf, que 

podem coincidir com Solasodieno. De acordo com estes resultados 

podemos inferir que tais compostos estejam presentes nas folhas e 

raiz do Solanum stramonifolium Jacq.                   

Identificação de Metabolitos Secundários Presentes nos Extratos 

O extrato etanólico das folhas (SS-1), dos frutos (SS-2), do caule 

(SS-3) e da raiz (SS-4) foram utilizados, para o reconhecimento dos 

metabólitos secundários presentes, utilizando reagentes específicos. 

Os resultados obtidos foram colocados no quadro a seguir onde se

pode observar a presença de metabólitos secundários nos extratos.

De acordo com os resultados obtidos na identificação dos 

metabolitos secundários presente nos diversos órgãos estudados do 

Solanum stramonifolium Jacq., pode indicar-se, a presença, de 

alcalóides nos extratos das folhas, fruto, caule e raiz, pois os ensaios 

realizados com os Reagentes de Dragendorff, Wagner e Mayer, 

formaram precipitados de coloração características, para este tipo de 

composto. 
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-+-+Reagente de Borntrager

DER. ANTRACÊNICOS 

LIVRES 

+/ Col. Mutável/ Est+/ Col. Mutável/ Est+/ Col. Mutável/ Est+/ Col. Mutável/ EstReagente de Salkowski

+/Col. Estável/ Trit+/Col. Estável/ Trit+/Col. Estável/ Trit+/ Col. Estável/ Trit.Reagente de 

Liebermann-Burchard

TRITERPENOS E 

ESTEROIDES

-+/ Espuma+/ Espuma+/ EspumaSAPONINAS

-+-+/ VerdeTaninos condensados

TANINOS

+-++FLAVONÓIDES

+/Flor. laranjada + /Flor. laranjada +/ Flor. laranjada -CUMARINAS

++++Liebermann

+/ Precipitado+ / Precipitado+ / Precipitado+ / PrecipitadoReagente de Keller-

Killiani

+ /Precipitado+ / Precipitado+ / Precipitado+ / PrecipitadoReagente de Kedde

GLICOSÍDEOS 

CARDIOTÔNICOS

+/ Precipitado+/ Precipitado+ / Precipitado+ / PrecipitadoReagente de 

Dragendorff

+/ Precipitado+/ Precipitado+ / Precipitado+ / PrecipitadoReagente de Wagner

-+/ Precipitado+ / Precipitado+ / PrecipitadoReagente de Mayer

ALCALÓIDES

SS-4SS-3SS-2SS-1Teste de Teste de 

ReconhecimentoReconhecimento

CONCLUSÃO

Estudo fitoquímico preliminar da espécie 

Solanum stramonifolium Jacq., foram detectados 

6 compostos das folhas e 5 da raiz através da 

cromatografia de camada fina;

Na identificação dos componentes presentes 

nos extratos etanólicos, das folhas, caule, frutos 

e raiz utilizando reagentes específicos, conclui-

se que todos apresentam metabólitos 

secundários, tais como: alcalóides, taninos, 

triterpenos e saponinas. Dados que concordam 

com a literatura consultada.

 

Estudo cromatográfico utilizando uma coluna 

de Florisil e como eluente clorofórmio e metanol 

em concentrações variáveis foram isoladas sete 

frações puras as que foram cristalizadas com 

acetona, os quais serão enviados para os 

estudos espectroscópicos correspondentes;

CONCLUSÃO

As estruturas provavelmente encontradas Diogenina e 

Solasodieno definitivas devem ser elucidadas através do 

estudo espectroscópico de Ressonância Magnética 

Nuclear protônica e de carbono treze, assim como a 

espectrometria de massa e outra análise de Infra 

Vermelho e de Ultra Violeta;

CONCLUSÃO

 

De acordo com os resultados obtidos na 

cromatografia de camada fina das frações da 

coluna cromatográfica e utilizando padrões 

obtidos de outras espécies de Solanum

podemos observar que a fração 118 – 131 com 

Rf 0,75 um valor de Rf, que coincide com o Rf

0,70 da Diogenina; as frações 9 - 13, 

apresentam valores de Rf, que podem coincidir 

com Solasodieno. De acordo com estes 

resultados podemos inferir que tais compostos 

estejam presentes nas folhas e raiz do 

Solanum stramonifolium Jacq.

CONCLUSÃO

 

 

RESUMOS ENVIADOS E APROVADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO IV MOSTRA CIENTÍFICA 

IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PRESENTES NO      EXTRATO ETANÓLICO DA 
INFLORESCÊNCIA DE Solanum acanthodes HOOK 
 
Laiza Sabrina dos Santos Pires¹; Renato Abreu Lima²; Anselmo Ferrer Hernández³. 
¹Acadêmicos de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas; (laiza_sabrina@hotmail.com)                                                                                        
²Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente UNIR; 
³Orientador e docente da Faculdade São Lucas. 
 
Solanum acanthodes Hook., é uma espécie conhecida popularmente como “jurubeba”, pertence a 
família Solanaceae, esta espécie se apresenta como arbusto ou arvoreta. Suas folhas são pecioladas 
com tricomas pubescentes e acúleos grandes. As flores possuem coloração lilás. Os frutos são do tipo 
bagas, coloração verde e numerosas sementes. Este trabalho teve como objetivo a identificação de 
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metabólitos secundários presentes no extrato etanólico das inflorescências. As inflorescências foram 
coletadas no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Marechal Deodoro, Porto Velho – RO, foram 
separadas para secarem em estufa à 40-50ºC por um período de 48 horas, após esse processo o 
material desidratado foi moído até obter um pó fino homogêneo, onde obteve-se 180,32g da 
inflorescência. O material vegetal das inflorescências foi submetido pelo método de extração 
continuo sólido-líquido utilizando um aparelho de Soxhlet e como solvente utilizou-se etanol. Desse 
extrato, realizou-se os testes fitoquímicos, baseados em precipitação e coloração dos extratos 
diluídos em soluções e reativos específicos para cada teste conforme Radi & Terrones 2007 [1]. 
Reagentes específicos de reconhecimentos de alcalóides (Mayer, Wagner e Dragendorff), glicosídeos 
cardiotônicos (Salkowski, Kedde, Keller-Killiani e Liebermann Burchard), cumarinas voláteis, 
flavonóides, taninos (acetato de chumbo e cloreto de ferro III), saponinas, triterpenos (Liebermann-
Burchard e Salkowski) e derivados antracênicos livres (Börntraeger). Os resultados obtidos foram 
positivos para todos os reagentes de alcalóides, triterpenos, flavonóides e saponinas. Além disso, 
foram encontrados glicosídeos cardiotônicos, usando o reagente de Keller-Killiani. Porém, não foram 
encontrados derivados antracênicos livres, taninos e cumarinas voláteis. Com a identificação dos 
componentes presentes no extrato etanólico das inflorescências utilizando reagentes específicos, 
conclui-se que o mesmo apresenta metabólitos secundários, que são compostos de grande interesse 
na medicina tradicional. 
 
Instituições de fomento: PIBIC/CNPq/Faculdade São Lucas 
Palavras-chave: Inflorescência, extrato etanólico, metabólito secundário.  
 

ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO DA RAIZ DE Solanum crinitum Lam. 
 
Renato Abreu Lima1,2; Laiza Sabrina dos Santos Pires2; Anselmo Enrique Ferrer Hernández3; Ana 
Cristina Ramos de Souza3; Maurício Reginaldo Alves dos Santos3 
 
1Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente – Universidade Federal de Rondônia;  
2Laboratório de Fitoquímica – Faculdade São Lucas, Rua Alexandre Guimarães, 1927, Areal, 
76.804.373, Porto Velho-RO, Brasil;  
3Docentes do curso de Ciências Biológicas - Faculdade São Lucas 
 
Os vegetais fazem parte da vida do homem desde seus primórdios como fonte de alimentos. Sua 
importância, medida pela intensidade de seu uso, tem assumido, nos diversos estágios de 
desenvolvimento uma acelerada busca em pesquisa de bioprospecção. Solanum crinitum Lam. é um 
arbusto densamente tomentoso, tronco com espinhos robustos, possuindo grande substâncias 
alelopáticas nas folhas e frutos. Visando encontrar os compostos secundários presentes na raiz desta 
planta, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico do extrato etanólico da raiz 
de S. crinitum. A raiz da planta foi coletada no município de Porto Velho-RO. No laboratório de 
fitoquímica, obteu-se 98g do material vegetal. O material foi moído até um pó fino e logo extraído 
por um método sólido-líquido, utilizando o aparelho de Soxhlet; como solvente utilizou-se o etanol. 
O extrato da raiz foi separado para a realização dos estudos fitoquímicos. Reagentes específicos de 
reconhecimentos de alcalóides (Mayer, Wagner e Dragendorff), glicosídeos cardiotônicos (Salkowski, 
Kedde, Keller-Killiani e Liebermann Burchard), de cumarinas voláteis, flavonóides, taninos (acetato de 
chumbo e cloreto de ferro III) saponinas, triterpenos (Liebermann-Burchard e Salkowski) e derivados 
antracênicos livres (Börntraeger) foram testados. Os resultados obtidos foram positivos para todos 
os reagentes de alcalóides, triterpenos, flavonóides e saponinas. Além disso, foram encontrados 
glicosídeos cardiotônicos usando o reagente de Keller-Killiani e taninos usando o reagente de acetato 
de chumbo. Porém, não foram encontrados derivados antracênicos livres e cumarinas voláteis. 
Portanto, a identificação de metabólitos secundários pode ser uma fonte de pesquisa de interesse 
terapêutica, contribuindo para a saúde humana.   
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IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PRESENTES NO      EXTRATO ETANÓLICO DAS 
FOLHAS DE Solanum palinacanthum DUNAL 
 
Luiz Carlos Rossendy Soares ¹;Laiza Sabrina dos Santos Pires¹; Anselmo Ferrer Hernández². 
¹Acadêmicos de Ciências Biológicas da Faculdade São Lucas;                                                                                           
²Orientador e docente da Faculdade São Lucas. 
 
Solanum palinacanthum Dunal, planta anual, herbácea, ereta, ramificada, de caule densamente 
armado de acúleos verde-amarelos, com 50-80 cm de altura, frutos tóxicos, flores de coloração lilás, 
nativa do Brasil. Propaga-se exclusivamente por sementes. É uma planta daninha bastante freqüente, 
infestando pastagens, beira de estradas e terrenos baldios. Apresenta nítida preferência por locais de 
solos arenosos e bem ensolarados. O objetivo deste trabalho foi identificar os metabólicos 
secundários presentes no extrato etanóico das folhas. As folhas foram coletadas na EMBRAPA, 
separas e colocadas na estufa para secarem à 50ºC por um período de 72 horas, o material 
desidratado foi triturado e moído até se obter um pó fino e homogêneo, obtendo-se 405,84g. O 
extrato foi obtido através do método de extração sólido-líquido utilizando o aparelho de Soxhlet e 
como solvente o etanol. Realizaram-se testes fitoquímicos com o extrato etanólico obtido das folhas, 
baseados em precipitação e coloração dos extratos diluídos em soluções e reativos específicos para 
cada teste conforme Radi & Terrones 2007 [1]. Para a realização dos testes de identificação foram 
usados os reagentes específicos de reconhecimentos de alcalóides (Mayer, Wagner e Dragendorff), 
glicosídeos cardiotônicos (Salkowski, Kedde, Keller-Killiani e Liebermann Burchard), cumarinas 
voláteis, flavonóides, taninos (acetato de chumbo e cloreto de ferro III), saponinas, triterpenos 
(Liebermann-Burchard e Salkowski) e derivados antracênicos livres (Börntraeger). Os testes 
revelaram a presença de alcalóides, flavonóides, taninos hidrolisáveis, triterpenos e esteróides. Além 
disso, foram encontados glicosídeos cardiotônicos, utilizando a reação de Liebermann-Burchard e 
reação de Salkowski. E os compostos ausentes foram as saponinas e derivados antracênicos livres. 
Com a identificação dos componentes presentes no extrato etanólico, conclui-se que a espécie 
estudada é de grande importância na medicina, apresenta metabólitos secundários que servem de 
matéria prima para produção de fármacos com diferentes aplicações e indicações fitoterápicas. 
 
Instituições de fomento: Faculdade São Lucas 
Palavras-chave: folhas, extrato etanólico, metabólicos secundários. 
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Maurício Reginaldo Alves dos Santos 
Pesquisador da Embrapa Rondônia- BR 364, km 5,5, Caixa Postal 406, 78900-970, Porto Velho, RO, 
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INTRODUÇÃO 
O Solanum rugosum Dunal é conhecido popularmente como amor de cunha ou cajusara, é um 
arbusto ou arvoreta com 1–5 m altura, caule cilíndrico com feixe vasculares bicolaterais, piloso 
estrelado, folhas pecioladas possuindo simples, alternas. Comum nas matas tropicais da América 
tropical, em Belize, Guatemala, Panamá, Antilhas e Brasil (Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia). 
Flores em fevereiro, outubro e dezembro. É uma espécie muito comum e uma das primeiras a 
germinar em áreas queimadas. Os tricomas causam prurido em contato com a pele. Apresenta 
importância medicinal, sendo indicado o caule e raiz para o tratamento da anemia e de problemas 
digestivos. Visando encontrar os compostos secundários presentes no caule desta planta, este 
trabalho teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico do extrato etanólico do caule de S. 
rugosum.  
 
MÉTODOS 
Caules de S. rugosum foram coletados no município de Candeias do Jamari-RO. No Laboratório de 
Fitoquímica, obteve-se 635, 05g do material vegetal. O material foi moído até um pó fino e logo 
extraído por um método sólido-líquido, utilizando o aparelho de Soxhlet; como solvente utilizou-se o 
etanol. O extrato dos frutos foi separado para a realização dos estudos fitoquímicos. Reagentes 
específicos de reconhecimento de alcalóides (Mayer, Wagner e Dragendorff), glicosídeos 
cardiotônicos (Salkowski, Kedde, Keller-Killiani e Liebermann Burchard), de cumarinas voláteis, 
flavonóides, taninos (acetato de chumbo e cloreto de ferro III) saponinas, triterpenos (Liebermann-
Burchard e Salkowski) e derivados antracênicos livres (Börntraeger) foram testados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos foram positivos para todos os reagentes de alcalóides, flavonóides, saponinas, 
triterpenos esteróides e glicosídeos cardiotônicos utilizando reagentes de Keller-Killiani, Liebermann 
Burchard e Salkowski. Porém, não foram encontrados cumarinas voláteis, taninos usando reagentes 
de acetato de chumbo e cloreto de ferro III e derivados antracênicos livres. 
 
CONCLUSÕES 
A identificação de metabólitos secundários pode ser uma fonte de pesquisa de interesse terapêutica, 
contribuindo para a saúde humana, além disso, com a identificação dos componentes presentes no 
extrato etanólico do caule utilizando reagentes específicos poderá contribuir com estudos 
farmacológicos com intuito de verificar compostos de grande interesse na medicina tradicional. 
 
Instituição de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
Trabalho de Iniciação Científica 
Palavras-chave: Angiospermas, Solanaceae, Produtos naturais 
 

Ciências Exatas e da Terra / Química / Química de Produtos Naturais 
ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO DOS FRUTOS DE Solanum paniculatum L. 

Renato Abreu Lima 

abo295@hotmail.com 

mailto:abo295@hotmail.com


   

 

125 

 

 

Laboratório de Fitoquímica-Faculdade São Lucas, Rua Alexandre Guimarães, 1927, Areal, 76.804.373, 
Porto Velho-RO, Brasil 
 
Laiza Sabrina dos Santos Pires 
Laboratório de Fitoquímica-Faculdade São Lucas, Rua Alexandre Guimarães, 1927, Areal, 76.804.373, 
Porto Velho-RO, Brasil 
 
Anselmo Enrique Ferrer Hernández 
Orientador e Docente do curso de Ciências Biológicas-Faculdade São Lucas, Rua Alexandre 
Guimarães, 1927, Areal, 76.804.373, Porto Velho-RO, Brasil 
 
Maurício Reginaldo Alves dos Santos 
Pesquisador da Embrapa Rondônia- BR 364, km 5,5, Caixa Postal 406, 78900-970, Porto Velho, RO, 
Brasil 
 
INTRODUÇÃO 
A espécie S. paniculatum L., conhecida popularmente como jurubeba, é nativa da América do Sul, 
concentrando-se principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Seus frutos apresentam 
grande importância medicinal atuando em processos antiinflamatórios e cicatrizantes, além de 
serem comestíveis. É uma planta anual, herbácea e possui reprodução por sementes, suas folhas são 
alternadas, segmentadas, lobadas pilosas e herbáceas peninéroceas, suas flores são dicásiocima 
bípara e periontada. Planta armada de espinhos quando tocadas, provocam feridas propiciando a 
entrada de agentes infecciosos, prefere solo úmido e arenoso. Visando encontrar os compostos 
secundários desta planta, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico do extrato 
etanólico dos frutos de S. paniculatum.  
 
MÉTODOS 
Os frutos da planta foram coletados no município de Porto Velho-RO. No Laboratório de Fitoquímica, 
obteve-se 105,54g do material vegetal. O material foi moído até um pó fino e logo extraído por um 
método sólido-líquido, utilizando o aparelho de Soxhlet; como solvente utilizou-se o etanol. O 
extrato dos frutos foi separado para a realização dos estudos fitoquímicos. Reagentes específicos de 
reconhecimento de alcalóides (Mayer, Wagner e Dragendorff), glicosídeos cardiotônicos (Salkowski, 
Kedde, Keller-Killiani e Liebermann Burchard), de cumarinas voláteis, flavonóides, taninos (acetato de 
chumbo e cloreto de ferro III) saponinas, triterpenos (Liebermann-Burchard e Salkowski) e derivados 
antracênicos livres (Börntraeger) foram testados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos foram positivos para todos os reagentes de alcalóides, triterpenos, flavonóides 
e saponinas. Além disso, foram encontrados glicosídeos cardiotônicos usando o reagente de Keller-
Killiani e Salkowski. Porém, não foram encontrados taninos, derivados antracênicos livres e 
cumarinas voláteis.  
 
CONCLUSÕES 
A identificação de metabólitos secundários presentes nas plantas, pode ser uma fonte promissora na 
investigação de pesquisas que envolvam produtos naturais podendo ser utilizado em prol da saúde 
das pessoas e a redução nos gastos com fármacos industrializados. 
 
Instituição de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 
Trabalho de Iniciação Científica 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO DE RAÍZES DE Solanum stramonifolium JACQ. 
(FAMÍLIA: SOLANACEAE) 

 
Laiza Sabrina dos Santos PIRES1 

Renato Abreu LIMA2 
Maurício Reginaldo Alves dos SANTOS3 

Anselmo Enrique Ferrer HERNÁNDEZ4 
 

A prospecção de novas substâncias a partir de extratos vegetais de plantas amazônicas para 
utilização na indústria farmacêutica e de cosméticos é uma alternativa viável e sustentável para 
exploração da grande biodiversidade deste ecossistema. A espécie S. stramonifolium Jacq., conhecida 
popularmente como falsa-jurubeba, é nativa da América do Sul, com distribuição do norte da bacia 
Amazônica, na Colômbia e no Peru até as Guianas e Norte do Brasil. Em algumas regiões, os frutos 
são utilizados como condimentos e na medicina popular, atuando em processos antiinflamatórios. 
Visando identificar as classes de compostos secundários presentes na raiz de S. stramonifolium, este 
trabalho teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico do extrato etanólico de raízes desta 
espécie. As raízes foram coletadas no município de Porto Velho-RO. No Laboratório de Fitoquímica, o 
material vegetal (110,29g) foi moído até um pó fino e extraído por um método sólido-líquido, 
utilizando o aparelho de Soxhlet; como solvente utilizou-se o etanol. Este extrato foi submetido aos 
testes fitoquímicos. Reagentes específicos de reconhecimento de alcalóides (Mayer, Wagner e 
Dragendorff), glicosídeos cardiotônicos (Salkowski, Kedde, Baljet, Keller-Killiani e Liebermann 
Burchard), cumarinas voláteis, flavonóides, taninos (acetato de chumbo e cloreto de ferro III) 
saponinas, triterpenos (Liebermann-Burchard e Salkowski) e derivados antracênicos livres 
(Börntraeger) foram testados. Os resultados foram positivos para alcalóides, utilizando os reagentes 
de Wagner e Dragendorff, triterpenos, flavonóides, cumarinas voláteis e glicosídeos cardiotônicos. 
Porém, não foram encontrados saponinas, taninos, derivados antracênicos livre e alcalóides, usando 
reagente de Mayer.  
 
Palavras-chave: Falsa-jurubeba, Metabólitos secundários, Amazônia. 
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A espécie S. stramonifolium Jacq., conhecida popularmente como falsa-jurubeba, é um arbusto que 
ocorre em vegetações secundárias de florestas úmidas da América Central e do Sul. É encontrada 
frequentemente nos estados da Paraíba, Maranhão, Ceará, Bahia, Roraima e Rondônia. Os frutos 
dessa espécie possuem grande interesse farmacêutico, principalmente devido à presença de 
flavonóides, frequentes em plantas do gênero Solanum e utilizados farmacologicamente como 
analgésicos locais. Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico do extrato 
etanólico do caule de S. stramonifolium, visando identificar as classes de compostos seundários 
presentes. No Laboratório de Fitoquímica, o material vegetal (411,66g) foi moído até a obtenção de 
um pó fino e extraído por um método sólido-líquido, utilizando o aparelho de Soxhlet; como solvente 
utilizou-se o etanol. Este extrato do caule foi submetido a testes fitoquímicos. Reagentes específicos 
de reconhecimento de alcalóides (Mayer, Wagner e Dragendorff), glicosídeos cardiotônicos 
(Salkowski, Kedde, Baljet, Keller-Killiani e Liebermann Burchard), cumarinas voláteis, flavonóides, 
taninos (acetato de chumbo e cloreto de ferro III) saponinas, triterpenos (Liebermann-Burchard e 
Salkowski) e derivados antracênicos livres (Börntraeger) foram testados. Os resultados foram 
positivos para alcalóides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas, flavonóides e triterpenos. Porém, não 
foram encontrados derivados antracênicos livres. Acredita-se que os metabólitos secundários 
presentes nesta planta possam ter algum papel na defesa das plantas e uma relação com a 
resistência a doenças fúngicas e com a repulsão de insetos. 
 
Palavras-chave: Metabólitos secundários, Solanum, Soxhlet. 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EM FOLHAS DE Solanum crinitum LAM. (FAMÍLIA: 
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A espécie S. crinitum Lam., conhecida popularmente como joá-bravo, é nativa da América do Sul, 
concentrando-se principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Seus frutos apresentam 
grande importância medicinal, atuando em processos antiinflamatórios e cicatrizantes. Visando 
identificar as classes de compostos secundários presentes em folhas de S. crinitum, este trabalho 
teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico do extrato etanólico das folhas desta espécie. As 
folhas da planta foram coletadas no município de Porto Velho-RO. No Laboratório de Fitoquímica, 
obteve-se 658,27 g do material vegetal. O material foi moído até um pó fino e extraído por um 
método sólido-líquido, utilizando o aparelho de Soxhlet; como solvente utilizou-se o etanol. O 
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extrato das folhas foi separado para a realização dos estudos fitoquímicos. Reagentes específicos de 
reconhecimento de alcalóides (Mayer, Wagner e Dragendorff), glicosídeos cardiotônicos (Salkowski, 
Kedde, Baljet, Keller-Killiani e Liebermann Burchard), cumarinas voláteis, flavonóides, taninos 
(acetato de chumbo e cloreto de ferro III) saponinas, triterpenos (Liebermann-Burchard e Salkowski) 
e derivados antracênicos livres (Börntraeger) foram testados. Os resultados foram positivos para 
alcalóides utilizando os reagentes de Wagner e Dragendorff, triterpenos, flavonóides, cumarinas 
voláteis e taninos, usando acetato de chumbo. Além disso, foram encontrados glicosídeos 
cardiotônicos usando o reagente de Keller-Killiani, Liebermann-Burchard, Baljet e Salkowski. Porém, 
não foram encontrados saponinas e taninos, utilizando cloreto de férrico; alcalóides, usando 
reagente de Mayer; e glicosídeos cardiotônicos, usando o reagente de Kedde. A identificação de 
metabólitos secundários presentes nas plantas pode ser uma fonte promissora para a prospecção de 
produtos naturais, em prol da saúde das pessoas e a redução nos gastos com fármacos 
industrializados. 
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A espécie S. sisymbriifolium Lam., conhecida popularmente como mata-cavalo, é um sub-arbusto ou 
arbusto ramificado, chegando a 2 m de altura, tem ampla distribuição, ocorrendo no Brasil, Paraguai, 
Argentina e Uruguai. Os frutos maduros são comestíveis e as folhas são utilizadas como analgésicos 
locais. Visando identificar as principais classes de compostos secundários de S. sisymbriifolium, este 
trabalho teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico do extrato etanólico das folhas desta 
planta. As folhas foram coletadas no município de Porto Velho-RO. No Laboratório de Fitoquímica, 
obteve-se 145,48 g do material vegetal. O material foi moído até um pó fino e extraído por um 
método sólido-líquido, utilizando o aparelho de Soxhlet; como solvente utilizou-se o etanol. O 
extrato das folhas foi separado para a realização dos estudos fitoquímicos. Reagentes específicos de 
reconhecimento de alcalóides (Mayer, Wagner e Dragendorff), glicosídeos cardiotônicos (Salkowski, 
Kedde, Baljet, Keller-Killiani e Liebermann Burchard), cumarinas voláteis, flavonóides, taninos 
(acetato de chumbo e cloreto de ferro III) saponinas, triterpenos (Liebermann-Burchard e Salkowski) 
e derivados antracênicos livres (Börntraeger) foram testados. Os resultados obtidos foram positivos 
para os reagentes de alcalóides, flavonóides, taninos, saponinas e derivados antracênicos livres. 
Porém, não foram encontrados glicosídeos cardiotônicos utilizando o reagente de Keller-Killiani ou 
cumarinas voláteis e triterpenos, utilizando o reagente de Salkowski. Ao realizar o estudo fitoquímico 
das folhas de S. sisymbriifolium L., pode-se concluir que os metabólitos secundários encontrados 
podem ser fontes promissoras no estudo farmacológico e etnofarmacológico, ressaltando que os 
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princípios ativos, uma vez isolados, podem contribuir com a manipulação e fabricação de produtos 
medicinais. 
 
Palavras-chave: Mata-cavalo, Produtos naturais, Amazônia. 
 
 
2ª REUNIÃO CIENTÍFICA 

ÀREA DO CONHECIMENTO: BOTÂNICA 

ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO DO CAULE DE Solanum monachophyllum D.  

Laiza Sabrina dos Santos Pires1; Renato Abreu Lima2; Anselmo Enrique Ferrer Hernández3 

1Bolsista de Iniciação Científica; 2Fundação Universidade Federal de Rondônia; 3Orientador e Docente 

da Faculdade São Lucas 

INTRODUÇÃO: O estudo das plantas cresce anualmente no Brasil e no mundo. Junto com estes 

estudos, aumenta o interesse e o conhecimento sobre os componentes químicos das plantas. Assim 

são descobertas as medicinais, plantas úteis para a manutenção da saúde e da qualidade de vida, 

mas também se estuda as tóxicas. Os componentes químicos da plantas, chamados de princípios 

ativos, são: os alcalóides, os glicosídeos cardioativos ou cardiotônicos, os glicosídeos cianogênicos ou 

cianogenéticos, os taninos, as saponinas, o oxalato de cálcio, as toxialbuminas, todos provocando 

sintomas semelhantes em animais ou em humanos. As características morfológicas do S. 

monachophyllum D., é descrita como sendo um sub-arbusto possuindo cerca de 3m de altura, possui 

caule ereto, cilíndrico. Suas folhas são simples, com flores pedunculadas com tricomas estrelados, 

cor branca e fruto tipo baga, carnoso, polispérmicos, imaturos apresentam cor verde e quando 

maduros cor alaranjado. Sabendo-se que outras espécies do gênero Solanum apresentam grande 

potencial farmacológico, medicinal e terapêutico, e a inexistência de trabalhos relacionados nesta 

área, este trabalho teve como objetivo isolar e caracterizar as substâncias através de ensaios 

fitoquímicos do caule de S. monachophyllum D. MATERIAL E MÉTODOS: O material vegetal para 

obtenção do extrato foram coletadas em abril de 2009, no município de Porto Velho-RO. Quatro 

exemplares da planta foram conduzidos ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade 

São Lucas (HFSL) em Porto Velho-RO, onde encontra-se registrado sob o nº 0005270. A extração do 

extrato etanólico da espécie foi realizada na Faculdade São Lucas, na qual o material vegetal foi 

levado a estufa para secagem e posterior trituração até a obtenção de um pó fino. Após a extração 

por maceração, o extrato passou por filtração e concentrado até a obtenção de xarope, na qual 

adicionou ácido clorídrico e água destilada para a hidrólise. A solução ácida foi aquecida em aparelho 

de refluxo durante três horas, adicionando posteriormente uma mistura de água e gelo e alcalinizada 

com hidróxido de amônio até a obtenção de pH=10. Os extratos obtidos foram analisados através da 

cromatografia de camada fina, sendo adicionadas às placas e colocadas duas gotas de cada amostra. 
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Depois da secagem, as amostras foram colocadas em uma câmara cromatográfica com iodo para 

detectar as manchas existentes. Além disso, o extrato do caule foi submetido a reagentes específicos 

para identificação de metabólitos secundários. RESULTADOS: Dentre os metabólitos secundários que 

resultaram positivos estão os de reconhecimento de alcalóides obtidos através dos reagentes de 

Mayer, Wagner e Dragendorff. Para o reconhecimento de taninos condensados foi confirmada a 

presença dessa substância ao realizar os ensaios com o reagente cloreto de ferro III a 10%, pois 

apresentou um precipitado de coloração verde; também foi confirmada a presença de triterpenos e 

esteróides tendo como reagente Liebermann-Burchard e reagente de Salkowski, onde apresentaram 

coloração estável e coloração mutável com o tempo, e a presença de cumarinas voláteis 

apresentando pigmentação amarela na luz UV, também resultou positivo o ensaio para flavonóides, 

ocorrendo variações na coloração. Quanto aos ensaios que resultaram negativos encontram-se o 

ensaio de saponinas não havendo formação de espumas, o ensaio de derivados antracênicos livres 

utilizando o reagente de Borntraeger apresentando coloração roxa, e o ensaio para glicosídeos 

cardiotônicos que através dos reagentes Salkoswki, Kedde, Keller-Killiani, Liebermann e Baljet, todos 

deram resultados negativos. Além disso, verificou-se a presença de Diosgenina, Isotigogenina, 

Yucagenina, Demissidina e Hecogenina pela cromatografia de camada fina.  

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: Faculdade São Lucas, CNPq. 

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia. Solanaceae. Metabolismo secundário. 

E-MAIL: laiza_sabrina@hotmail.com 

 

ÀREA DO CONHECIMENTO: BOTÂNICA 

ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO DO CAULE DE Solanum lycopersicum L. 

Renato Abreu Lima1; Laiza Sabrina dos Santos Pires2; Anselmo Enrique Ferrer Hernández3 

1Fundação Universidade Federal de Rondônia; 2Bolsista de Iniciação Científica; 3Orientador e Docente 

da Faculdade São Lucas 

INTRODUÇÃO: A Amazônia possui o maior ecossistema de florestas tropicais do mundo e é 

considerada a maior reserva de plantas medicinais. Estas plantas possuem em sua composição, 

substâncias químicas biologicamente ativas, e outras classes de substâncias. A família Solanaceae 

está constituída de cerca 106 gêneros e 2.300 espécies, com distribuição cosmopolita, sendo a 

América do Sul como um dos principais centros de diversidade e endemismo. Solanum L. é o maior 

gênero de Solanaceae, com cerca de 1.400 espécies e 5.000 epítetos descritos. A espécie S. 

lycopersicum L., conhecida popularmente como tomate, é uma espécie pioneira em plantações 

agricultáveis e na invasão de clareiras na floresta, pastos e áreas agrícolas abandonadas na Amazônia 

Brasileira, sendo a fácil aclimatização uma das características das espécies. Esta espécie é 
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amplamente utilizada na Amazônia, apresentando importância econômica, ecológica, medicinal e 

alimentar. Diante de inúmeras prospecções fitoquímicas e farmacológicas da família Solanaceae, este 

trabalho teve como objetivo identificar os metabólitos secundários presentes no caule da espécie S. 

lycopersicum L. MATERIAL E MÉTODOS: O caule de S. lycopersicum L., utilizadas para obtenção do 

extrato vegetal foram coletados em novembro de 2009, no município de Porto Velho-RO. Foram 

coletados quatro exemplares da planta e conduzidos ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro 

da Faculdade São Lucas (HFSL) em Porto Velho-RO, onde encontra-se registrado sob o nº de 

00004676. A extração do extrato etanólico do caule de S. lycopersicum L. foi realizada no Laboratório 

de Fitoquímica da Faculdade São Lucas, na qual o material vegetal foi levado à estufa elétrica com 

temperatura a 60ºC durante 48 horas, para posterior trituração até obtenção de um pó fino. Foram 

realizadas extrações com aparelho de Soxhlet utilizando como solvente o etanol. Além disso, 

realizaram-se ensaios de identificação para o reconhecimento de metabólitos secundários presentes 

no extrato, na qual consistia em utilizar reagentes específicos na identificação de alcalóides, (Mayer, 

Wagner e Dragendorff), glicosídeos cardiotônicos (Salkowski, Kedde, Keller-Killiani e Liebermann 

Burchard), cumarinas voláteis, flavonóides, taninos (acetato de chumbo e cloreto de ferro III) 

saponinas, triterpenos (Liebermann-Burchard e Salkowski) e derivados antracênicos livres 

(Börntraeger). RESULTADOS: Os resultados obtidos foram positivos para todos os reagentes de 

alcalóides, flavonóides, saponinas e triterpenos. Além disso, verificou-se a presença de glicosídeos 

cardiotônicos utilizando reagente de Keller-Killiani. Porém, não foram encontradas cumarinas 

voláteis, derivados antracênicos livres e glicosídeos cardiotônicos utilizando os reagentes de 

Salkowski, Kedde e Liebermann Burchard. A suposta presença de compostos como a solasodina e o 

tomatidenol, alcalóides, vem reforçar a literatura que afirma serem estes uns dos principais 

princípios ativos presentes no gênero Solanum. Com isso, isso demonstra que a família Solanaceae 

possui na sua constituição produtos naturais biologicamente ativos, verificando que os metabólitos 

secundários encontrados no caule desta espécie, apresentam compostos químicos e farmacológicos 

semelhantes com outras espécies do gênero Solanum, e que estes podem ser utilizados na medicina 

tradicional e na indústria farmacêutica e cosméticos, beneficiando diretamente as pessoas que 

utilizam esses produtos obtidos da natureza. 

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO: Faculdade São Lucas, CNPq. 

PALAVRAS-CHAVE: Solanaceae. Tomate. Fitoquímica.  

E-MAIL: abo295@hotmail.com 

 

 

 

mailto:abo295@hotmail.com


   

 

132 

 

 

RESULTADOS DE CROMATOGRAFIA DE CAMADA FINA UTILIZANDO PADRÕES DE Solanum  

 
Padrões 

 
Parte da planta 

 
Nome da planta 

Ausência/ 
presença 

Diogenina Frutos  S. paniculatum Ausência 

Isotigogenina Folhas S. viarum Presença  

Solasodieno Caule  S. crinitum Ausência 

Ac. Ursólico Frutos  S. lycocarpum Presença 

Hecogenina Folhas S. crinitum Presença 

Yucogenina Frutos S. monachophyllum Ausência 

Demissidina Caule S. rugosum Ausência 

Isotigogenina Frutos  S. crinitum Presença 

 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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RELATÓRIO FINAL PIBIC/CNPq/FACULDADE SÃO LUCAS 

INFECÇÃO ASSINTOMÁTICA POR PLASMODIUM SPP. EM POPULAÇÃO RIBEIRINHA, NO 

MUNICÍPIO DE LÁBREA - AM. 

 

 

Orientador: Luis Marcelo A. Camargo 
Bolsista: Nair Naiara Barros de Vasconcelos 

 
INTRODUÇÃO 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (2002) a malária é uma doença infecciosa, aguda 

ou crônica, que tem sido caracterizada como um dos piores problemas de saúde pública desta 

década.  

 

Epidemiologia da Malária Sintomática no Mundo 

 

Quarenta por cento da população mundial está susceptível a contaminação por residir em 

ambientes e regiões tropicais e subtropicais, com isso, é atribuída a esta doença cerca de três 

milhões de mortes anuais, cujas principais vítimas são crianças africanas menores de cinco anos. No 

entanto, a malária continua a ser uma doença negligenciada por estar localizadas em tais regiões, 

geralmente pobres (CAMARGO, 2009). 

A Àfrica é considerada uns dos continentes mais endêmicos devido à grande resistência dos 

parasitos às drogas administradas (a maioria dos pacientes é contaminado pelo Plasmodium 

falciparum, considerado o mais virulento) e uma enorme dificuldade no controle vetorial (ALVES, et 

al 2002). Além disso, deve-se considerar o homem como reservatório e hospedeiro suscetível e o 

agente etiológico da doença na configuração de uma estrutura epidemiológica determinante para a 

produção da malária (SUÀREZ MUTIS et al., 2007).   

Em 2002, segundos dados da OMS, foram registrados 1,14 milhões de casos de malária nas 

Américas, sendo 82,5 % desses casos oriundos de cinco países, são eles: Brasil com 53,6 %, Colômbia 

com 9,45%, Guatemala com 4,68 %, Peru com 6,12 % e Equador com 8,65 % de casos. 

 

Epidemiologia da Malária Sintomática no Brasil  

 

No Brasil, a grande quantidade de migrações que surgiram no final do século XlX para a 

região Amazônica, devido ao primeiro ciclo da boracha (1890-1910) que provocou grande quantidade 
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de desmatamento na região, fornecendo ao vetor um ambiente favorável à sua reprodução, 

tornaram está localidade endêmica,  originando o primeiro surto de malária. Nesta época, houve 

início da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e com os surtos migratórios ocorreu a 

elevação do número de casos de malária, gerando uma das primeiras epidemias de época. Em 1930 

foi registrado um surto epidêmico que ocorreu quando rotas estrangeiras vindas da África 

adentraram o nordeste brasileiro, em Natal, após a penetração pelo tráfico marítimo trazendo o 

mosquito africano Anopheles gambiae que se espalhou pelo sertão nordestino provocando milhares 

de mortes (ALVES, 2006). Em 1965 o Brasil adotou a campanha modelo de erradicação da malária 

(CEM) baseada no controle do vetor (COURA, 2006). 

 Na década de 90 foram encontrados casos de malária hipoendêmica, com surtos epidêmicos 

na época das secas, na região urbana e periurbana de Candeias do JAMARI-RO. Constatou-se que 

todos os infectados apresentavam a sintomatologia clássica da doença, caracterizando um perfil 

denominado “malária residual” ou “malária instável” (CAMARGO et al., 1994; CAMARGO, 1998). 

No Estado de Rondônia, em 2005, ocorreu um dos surtos epidêmicos mais recentes, onde 

foram registrados 112.165 de casos, sendo 12 dos 56 municípios do Estado representando 80 % dos 

casos de malária na Amazônia Legal (BRASIL, 2006). Segundo Braz (2006) ocorreu no Estado do Pará 

uma epidemia na metade do século XX, com Incidência Parasitaria Anual (IPA) de 356 casos por 1000 

habitantes, sendo que estes casos apresentavam a sintomatologia clássica da doença: o acesso 

palúdico (febre, frio e sudorese). 

 

Epidemiologia da Malária Sintomática em Lábrea 

 

Na área de pesquisa do projeto, comunidades que incluem Lábrea até as comunidades 

Samaúma, Jurucuá, Santa Rosa, Buraco, Bacural e Cassianã, segundo o Ministério da Saúde, a 

população ribeirinha aprensentou os seguintes casos de malária nos seus respectivos anos: 

Em 2007 foram coletadas amostras sanguíneas de 4.245 pessoas, destas foram detectados 

603 casos positivos totalizando aproximadamente 14,2 % desta população portadora da doença. 

Em 2008 foram coletadas amostras sanguíneas de 2.151 pessoas, foram encontrados 189 

casos positivos totalizando aproximadamente 8,7 % de casos. 

Até julho de 2009 foram coletadas amostras sanguíneas de 3.287 pessoas e foram 

encontrados 275 casos positivos totalizando aproximadamente 8,3 % de casos. 
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Introdução à malária assintomática 

 

Segundo MacDonald citado por Coura (2006), a endemicidade da malária é classificada de 

acordo com áreas instáveis e estáveis, caracterizando a estabilidade da doença. Embora haja enorme 

diversidade epidemiológica entre elas, tal estabilidade se deve ao desenvolvimento da imunidade 

pela população. MacDonald relata que a freqüência e intensidade da transmissibilidade da malária 

em uma determinada localidade geram influência no grau de imunidade que aquela respectiva 

população adquiriu no decorrer do tempo. 

Com isso, pode-se constatar que mesmo sendo constante a transmissão em áreas de malária 

estável a população local pode desenvolver alta imunidade no decorrer do tempo, ao contrário das 

áreas de malária instável que, apesar do índice de transmissão ser baixo, raramente a população cria 

imunidade, tornando está área mais susceptível a epidemias. Portanto, o autor pode comprovar que 

nestas áreas poderia haver pessoas que se tornaram assintomáticas.  

Além disso, em estudos recentes, constatou-se que pessoas infectadas podem não 

desenvolver sintomas até 60-90 dias e são competentes à transmissão do ponto de vista de infecção 

do mosquito (ALVES, 2002). 

De maneira geral, a imunidade clínica começa entre um a quatro anos ou cinco a nove 

dependendo do grau de endemicidade de cada localidade, constatando que nessa fase 

(principalmente até os cinco anos) a criança desenvolve imunidade clínica à doença e depois dos sete 

anos, imunidade parcial. Crianças abaixo de seis semanas são protegidas pelo IgG materno e 

hemoglobina fetal. Comprovou-se que a grande maioria delas além de se tornarem assintomáticas 

apresentava baixa paresitemia, sugerindo imunidade antiparasitária (COURA, 2006).  

Marsh (2006) observou que pacientes sintomáticos residem em áreas endêmicas há menos 

tempo comparado aos assintomáticos sugerindo que a alta endemicidade da patologia poderia 

favorecer o surgimento de casos assintomáticos em determinadas localidades. Tal fato poderia 

sugerir que a imunidade pode ser adquirida pela estimulação constante do parasita (através da 

picada do mosquito) no homem. No entanto, se o portador da imunidade migrar para outra área 

endêmica possivelmente sua resistência à doença será comprometida, constatando que é uma 

imunidade não duradoura. 

 

Epidemiologia da Malária Assintomática no Mundo 

 

O primeiro caso de infecção assintomática, fora da África, foi relatado por Robert Koch em 

1900 em seus estudos realizados em Papua Nova Guiné, na Oceania (COURA, 2006). Na África estão 
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um grupo que é considerado um dos maiores reservatórios do parasita, pois representa grande 

potencial a disseminação da doença (COURA, 2006). 

 

Epidemiologia da Malária Assintomática no Brasil 

 

A maioria dos registros de casos assintomáticos de malária no Brasil provém de pesquisas 

recentes e se concentram, em sua maior parte, na Amazônia legal. Foi detectada alta prevalência de 

focos de infecção assintomática em seis localidades ribeirinhas do rio Machado e na comunidade de 

Portuchuelo localizadas no Estado de Rondônia (CAMARGO et. al., 1994; CAMARGO, 1998). 

No Rio Madeira, onde foi observado que a alta incidência de casos assintomáticos era 4 a 5 

vezes maior comparado a casos sintomáticos. Em outro estudo ao longo do Rio Machado, foi 

observado uma prevalência de infecções assintomática de 49% (ALVES, 2002; CAMARGO, 1999).  

Em Roraima, no território dos índios Yanomami foram encontrados elevados índices de casos 

assintomáticos (ALVES, 2002). No Parque Nacional de Jaú, no médio Rio Negro do Estado do 

Amazonas foram encontrados 144 casos assintomáticos (COURA, 2006).  

 Com isso, a pesquisa propõe analisar a presença de infecção assintomática por Plasmodium 

em comunidades ao longo do trecho do Rio Purus. O trabalho contou com dados epidemiológicos 

que datam de janeiro do ano de 2007 a julho de 2009 para analisar a prevalência da doença naquela 

região e, com isso, fundamentar a idéia de que a alta incidência da malária em determinadas 

localidades e a exposição em longo prazo das pessoas ao parasita, podem tornar alguns indivíduos 

portadores assintomáticos àquela determinada cepa do Plasmodium.  

 

 

Epidemiologia da Malária Assintomática em Lábrea 

 

A pesquisa propõe descobrir a existência de portadores assintomáticos do Plasmodium spp 

nesta localidade, visto que não há estudo acerca desse assunto na região. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Indivíduos com infecção assintomática pelo Plasmodium spp podem servir como 

“reservatórios” e transmitir a doença sendo um fato de grande importância, pois dificulta o controle 

de endemia.  
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Embora existam alguns estudos, na sua grande maioria recentes, que diagnosticaram casos 

assintomáticos na Amazônia Legal, ainda existem poucas informações sobre esse tipo de infecção nas 

demais regiões da Amazônia. Especificamente na região de Lábrea ao longo do trecho do rio Purus 

não há estudos a cerca da infecção assintomática por Plasmodium ssp. 

Sendo assim, é de fundamental importância avaliar a prevalência de casos assintomáticos nas 

comunidades ribeirinhas amazônicas que vivem as margens do rio Purus próximo a cidade de Lábrea 

– AM. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral  

 

 Verificar a ocorrência de infecção assintomática por Plasmodium spp. no município de 

Lábrea - AM 

 

Objetivos específicos 

 

 Verificar a ocorrência de Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax e Plasmodium 

malarie no município de Lábrea, Amazonas; 

 Caracterizar formas clínicas e laboratoriais dos casos de infecção assintomática por 

Plasmodium spp.. 

 

METODOLOGIA 

 

Localização e população 

  

A pesquisa é realizada no município de Lábrea - AM, localizado no Estado do Amazonas, em 

alguns trechos da bacia do rio Purus. A área de estudo localiza-se a jusante de Lábrea até a localidade 

de Samaúma há 200km, contabilizando aproximadamente 400 pessoas, das quais foram amostradas 

200 pessoas entre 5 e 60 anos, não gestantes ou nutrizes. A amostra foi por conveniência e não-

randômica. 
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Coleta de sangue 

 

Foram realizadas duas expedições, e coletado, em ambas, 10 ml de sangue de cada indivíduo 

por punção venosa com utilização de EDTA e congelamento a -20° C para posterior realização da PCR.  

 

Extração do DNA 

 

O DNA genômico plasmodial foi extraído de amostras de sangue total, coletadas des 

pacientes. Para a extração do DNA parasitário, foi utilizado o Kit QIAamp DNA Blood Mini Kit. 

(QIAGEN. Cat. n° 51106), seguindo as especificações do fabricante e o método que emprega o 

Chelex.. O DNA genômico plasmodial foi armazenado em -20º C até a realização da PCR. Amplificação 

do DNA. 

 

PCR (Polymerase Chain Reaction) 

O PCR foi realizado conforme técnica proposta por Snounou e colaboradores (1993). O 

procedimento consiste na amplificação de regiões do gene codificante para a subunidade menor do 

RNA ribossomal do Plasmodium (ssurRNA). O método consiste em um PCR aninhada (nested-PCR), 

com primes gênero-específico na reação primária, e espécie-específica na reação secundária. As 

amplificações serão realizadas em termociclador Eppendorf.-Master Cycler Gradient, com total de 30 

ciclos, com as seguintes temperaturas: desnaturação: 95°C/5'; anelamento: 55°C/2'; e extensão: 

72°C/2'. 

 

Seqüência de oligonucleotídeos iniciadores Segmento ssurRNA (pb). 

 

Genêro: 

 Plu5 – 5’CCTGTTGTTGCCTTAAACTTC 3’ 1.200 

 Plu6 – 5’ TTAAAATTGTTGCAGTTAAAA 3’  

 

Espécie: 

 Fal1 – 5’TTAAACTGGTTTGGGAAAACCAAATATATT 3’ 205 

 Fal2 – 5’ACACAATGAACTCAATCATGACTACCCGTC 3’  

 Viv1 – 5’CGCTTCTAGCTTAATCCACATAACTGATAC 3’ 120 

 Viv2 – 5’ACTTCCAAGCCGAAGCAAAGAAAGTCCTTA 3’  

 Mal1 – 5’ATAACATAGTTGTACGTTAAGAATAACCGC 3’ 144 



   

 

139 

 

 

 Mal2 – 5’AAAATTCCCATGCATAAAAAATTATACAAA 3’  

 

Plu: Plasmodium sp, Fal: Plasmodium falciparum, Viv: Plasmodium vivax,  

Mal: Plasmodium malariae, pb: pares de bases 

Análise de amplicons 

  

Após a amplificação, o produto da PCR foi aplicado em gel de agarose 2%, corado com 

brometo de etídeo (10µg/µL), e submetido à eletroforese com tampão TEB 1x. A observação dos 

segmentos de DNA amplificados foi feita em transiluminador, sob luz ultravioleta, e registrado em 

sistema digital para documentação de gel. 

 

Caracterização de indivíduos assintomáticos 

  

Indivíduos que não apresentarem sintomas tais como: acesso febril com intervalos de 24, 48 

ou 72 horas, cefaléia, tremor, rubor e sudorese intensa e sinais de hepatoesplenomegalia mediante o 

exame fisíco. Se o paciente não apresentar nenhum destes sinais e sintomas num intervalo de 60-90 

dias mediante PCR ou gota espessa positivos são considerados. 

 

Questões éticas: 

Durante a realização da pesquisa, todos os participantes forneceram o consentimento para a 

realização do estudo e foram orientados quanto à preservação de suas identidades. Para menores de 

18 anos o consentimento ficou a critério dos pais. 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (registro CEP: 126707/2009-0) e 

obteve a aprovação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 

 

RESULTADOS 

 

Em uma primeira expedição realizada no segundo semestre de 2009 foram coletadas 200 

amostras sanguíneas em pessoas escolhidas entre 5 e 60 anos ao longo do trecho do rio Purus. A 

equipe partia do município de Lábrea e ia até as comunidades de Lábrea, Samaúma, Jurucuá, Santa 

Rosa, Buraco, Bacural e Cassianã.  

As coletas foram realizadas em três dias e contaram com a colaboração de uma equipe 

composta por acadêmicos e professores. A pesquisa contou com o apoio da prefeitura de Lábrea. A 

equipe encontrava-se munida de suprimentos alimentícios, salva-vidas e os materiais necessários 
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para as coletas, estes incluem, seringas descartáveis, luvas descartáveis, garrote, medicamentos 

antimaláricos, tubos com EDTA para o armazenamento das amostras, material de assepsia. Além 

disso, com um intuito de comparar e analisar a prevalência dos assintomáticos naquelas localidades 

foi realizado um questionário que continha a seguinte abordagem: 

 Identificação: incluem dados pessoais do paciente e queixa principal (se o paciente houvesse 

alguma queixa relacionada à malária).  

 História da doença: (questionando se o paciente já foi portador de malária, quantas vezes, 

com quais idades, se atualmente apresentava sintomas, etc.). 

Com o fim da expedição a equipe retornou a Porto-Velho, e as 200 amostras sanguíneas 

foram enviadas para realização da PCR no laboratório da Faculdade São Lucas.  

 

Tabela 1. Resultados dos pacientes com PCR positivos, Lábrea- AM, 2009: 

 

Nº Nome Idade Positivo para: Localidade Quantas vezes 

teve malária: 

1 A.S.F. 37 P. vivax Samaúma Nunca 

2 A.C.C 23 P. vivax Samaúma Nunca 

3 A.C.F.S 29 P. falciparum Samaúma 3 vezes 

4 E.B.S. 47 P. falciparum Jurucuá 2 vezes 

5 N.S.S. 8 P. falciparum Jurucuá Nunca 

6 F.B. 32 P. falciparum Jurucuá 2 vezes 

7 F.N.S. 9 P. falciparum Jurucuá Nunca 

8 A.R.F. 45 P. falciparum Jurucuá 1 vez 

9 A.N. 41 P. falciparum Jurucuá Nunca 

10 A.P.O. 6 P. falciparum Santa Rosa Nunca 

11 A.Q.P. 27 P. falciparum Buraco 2 vezes 

12 S.M.S. 7 P. falciparum Buraco Nunca 

13 L.M.S. 6 P. falciparum Buraco Nunca 

14 F.N.L. 45 P. falciparum Bacural Nunca 

15 M.C.S. 39 P. falciparum Cassianã 3 vezes 

 

 

Das 200 amostras coletadas, comprovou-se, através da PCR, 18 casos positivos para malária, 

no entanto, 3 deles não tiveram suas amostras identificadas, sabe-se apenas que 1 dos três casos 
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deu positivo para P. vivax e 2 positivos para P. facilparum. No período da coleta todos os pacientes 

encontravam-se assintomáticos.  

 

A seguir a análise dos resultados propostos acima com embasamento nos relatórios aplicados 

aos pacientes: 

 

 

Figura 1. Distribuição dos casos assintomáticos por espécie de plasmódio, Lábrea-AM, 2009. 
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Figura 2. Distribuição dos casos assintomáticos por idade, Lábrea-AM, 2009. 

 

Figura 3. Distribuição dos casos assintomáticos de acordo com a quantidade de malária adquirida no 

decorrer da vida, Lábrea-AM, 2009. 
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Em uma segunda expedição, realizada no dia 20 de maio de 2010 ao dia 25 do mesmo mês, 

foram coletadas novas amostras de nove pacientes com PCR positivo relatado anteriormente, não 

foram encontrados seis pacientes. Nesta nova expedição foram realizados exame físico nos nove 

indivíduos, que, naquele momento se apresentavam assintomáticos e sem nenhuma queixa entre o 

período da primeira à segunda expedição. Aplicados os questionários de ananmese, pôde-se 

comprovar que nenhum dos pacientes adquiriu malária nos últimos meses. Porém, os infectados se 

recusaram a tomar os remédios administrados na primeira expedição, pois acreditavam que se 

sentiriam prejudicados. 

Abaixo segue a tabela dos pacientes que foram realizadas as coletas sanguíneas. 

 

Tabela 2. Pacientes examinados em Lábrea- AM, 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO: 

 

 Estudos prévios, realizados por Camargo et al. (1994) e Camargo (1998) na década de 90, 

investigaram a prevalência da malária nas comunidades urbana e periurbana de Candeias do Jamari, 

distrito de Porto-Velho. Foram encontrados surtos epidêmicos na época das secas, caracterizando 

uma malária hipoendêmica. As altas mobilidades populacionais e a baixa endemicidade não 

ofereciam condições para que os indivíduos adquirissem imunidade, portanto todos os infectados 

evoluíam com ataque malárico, esse perfil foi denominado malária instável ou residual. 

Em 1994-1995 foi realizado um novo estudo, pelo mesmo autor, nas comunidades ribeirinhas de 

Portuchuelo, margem do Rio Madeira-RO. Foi observado que o grupo de risco eram os menores de 

Nº Nome Localidade 

1 A.C.F.S Samaúma 

2 E.B.S. Jurucuá 

3 N.S.S. Jurucuá 

4 F.B. Jurucuá 

5 F.N.S. Jurucuá 

6 A.R.F. Jurucuá 

7 A.N. Jurucuá 

8 S.M.S. Buraco 

9 L.M.S. Buraco 
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16 anos, os indivíduos acima de 50 anos dificilmente apresentavam a doença, sugerindo que os 

ribeirinhos adquiriam imunidade durante a infância. Esse perfil mais se assemelha ao perfil africano 

do que ao perfil da “malária residual”. A maioria dos habitantes de Portuchuelo eram nascidos na 

Amazônia, e está população caracterizou o tipo populacional de Rondônia.  

 Segundo Alves et. al. (2002), em seus estudos em 6 comunidades ribeirinhas do Rio Machado 

e 1 em Portuchuelo, no estado de Rondônia, foi detectado igualmente, como relatado 

anteriormente, que a malária assintomática era mais freqüente em adultos e os ataques maláricos 

ocorriam mais em crianças, e que os casos assintomáticos ocorriam mais em pessoas que habitavam 

há muito tempo naquela região (em média 25,5 anos em Portuchuelo e 18 anos no Rio Machado). 

 Em Roraima, foi realizado um estudo que se detectou alta prevalência da malária provocando 

mortalidade elevada. Com a implementação do Programa de Intensificação das Ações de Controle da 

Malária (PIACM), programa este que buscava as fontes sistemáticas de contaminação, encontrou-se 

muitos casos assintomáticos na região (ALVES, et. al. 2002). 

Com isso, a pesquisa se propôs buscar os casos assintomáticos ao longo das comunidades 

ribeirinhas do rio Purus.  

O estudo começou no segundo semestre de 2009, ao longo do rio Purus, onde foram 

encontrados quinze pacientes com PCR positivo para malária, os mesmo apresentavam-se 

assintomáticos na região. A maioria dos pacientes foram infectados por Plasmodium falciparum, tal 

fato vai de encontro a dados epidemiológicos da região, pois grande parte da população 

contaminada apresentava Plasmodium vivax (OMS, 2009). 

Além disso, nesse mesmo período, a pesquisa demonstrou que mais de cinqüenta por cento 

dos infectados estavam entre 23 e 49, sugerindo o aparecimento da imunidade em um modelo mais 

semelhante aos relatados por Alves, et. al. (2002) e Camargo, et al. (1994-1995) na comunidade de 

Portuchuelo 

O projeto teve continuidade no primeiro semestre de 2010. Houve um retorno à região do 

rio Purus com intuito realizar uma nova coleta sanguínea do pacientes com PCR positivo, de modo a 

confirmar o diagnóstico. Realizou-se então uma reavaliação, através de exame físico e anamnese dos 

pacientes, que pôde comprovar que todos os indivíduos ainda se encontravam assintomáticos, onde 

os mesmo não apresentaram nenhum tipo de malária no intervalo entre a primeira e a segunda 

viagem. 

Através da análise dos resultados da primeira expedição ao rio Purus e de uma apreciação 

dos relatórios realizados durante a primeira e a segunda expedição à região, pôde-se constatar que 

os casos com PCR positivo para malária estavam assintomáticos, mesmo após cinco meses da 

primeira expedição.  
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Vale ressaltar que estes pacientes rejeitaram o tratamento indicado para malária, pois, 

apesar do PCR positivo, na reavaliação dos pacientes na segunda viagem, estes alegavam que não se 

sentiam doentes. Tal fato traz a tona a possível existência de portadores assintomáticos da malária e 

os riscos que estas pessoas, provavelmente imunes às cepas do Plasmodium ssp., possam trazer as 

comunidades locais, uma vez que não tratados os pacientes, estes serão potencialmente capazes de 

transmitir o parasito. Além disso, através dos gráficos acima, que mostra que a maioria dos 

indivíduos infectados já eram adultos, e sabendo-se que a maioria deles sempre morou naquela 

região, pode-se pensar que as variáveis relacionadas ao tempo de exposição, ou seja, quanto maior a 

idade maior o tempo de exposição, estejam possivelmente relacionados à imunidade adquirida por 

eles no decorrer dos anos. 

Na tentativa do controle da malária naquela determinada região, dever-se-ia priorizar 

diagnóstico e o tratamento adequado dos pacientes com PCR positivo que se apresentarem 

assintomáticos, porém, este processo não é factível devido ao custo. No entanto, é preciso entender 

os impactos imunológicos que o tratamento poderá gerar no indivíduo assintomático, e se este 

estará sujeito a adquirir infecção sintomática após a esterilização de suas cepas parasitárias.  

Neste caso, é necessária a realização de estudos longitudinais da população afetada em tais 

localidades, além de uma pesquisa epidemiológica, devido à ocorrência de malária residual, 

principalmente em comunidades com pouca mobilidade espacial como as comunidades ribeirinhas 

da Amazônia. O estudo longitudinal vai poder demonstrar a dinâmica da mudança da população e os 

fatores relacionados à infecção assintomática. 

 Com isso, pode-se concluir que as medidas vigentes de controle da malária não têm sido tão 

eficazes, visto que possivelmente casos assintomáticos desta infecção estejam surgindo. Na 

atualidade, a única forma de manter a malária sob controle é o tratamento da infecção. No entanto, 

os mais privilegiados para o acesso ao tratamento são os casos sintomáticos, sendo que os indivíduos 

assintomáticos, que representam grandes riscos à disseminação da malária, deveriam igualmente ser 

tratados. 

Os resultados das PCR’s da segunda expedição ainda não foram processados devido a um 

problema operacional, os fornecedores não estão suprindo a demanda de primers necessários para a 

realização das PCR’s. Assim que realizado o exame, os resultados serão encaminhados. 

Foram aplicados questionários clínico-epidemiológico nos 15 indivíduos da primeira 

expedição e 9 da segunda, e foi observado que todos se encontravam assintomáticos por um período 

de um ano, revelando um padrão diferente daquele relatado por Alves (2002) e Camargo (1994) 

(1995) onde os pacientes apresentavam-se assintomáticos por um período de até 90 dias, a 
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impossibilidade de realizar o PCR não permite no momento concluir se houve resolução da 

parasitemia . 

 

Anexos: 

 

Ficha Clínica Epidemiológica 

  

Lábrea-AM                                            Dia:__/__/__ 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:  

__________________________________________ 

Idade: ___ 

Sexo:  F [_] M [_] 

Naturalidade:_______________________________ 

Profissão:__________________________________ 

Religião: __________________________________ 

Estado Civil:________________________________ 

 

INSPEÇÕES GERAIS: 

Peso: ____ 

Altura: ____ 

Biótipo: ____ 

Coloração das lesões evidentes da pele:____________ 

Outros:______________________________________ 

 

SINAIS VITAIS: 

______________________________________________ 

 

QUEIXA PRINCIPAL:_____________________________ 

 

História da doença: 

Já teve malária sim[_] não [_] 

Frequência:_ 
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Há quanto tempo:_ 

Dor de Cabeça: sim[_] não [_] 

Dor muscular: sim[_] não [_] 

Frio: sim[_] não [_] 

Febre: sim[_] não [_]  Quantas vezes ao dia:_  Em que turno:_ 

Sudorese: sim[_] não [_] 

Astenia: sim[_] não [_] 

Anorexia: sim[_] não [_] 

Emagrecimento: sim[_] não [_] Quantos Kg:_ 

 

Familiares com malária: sim[_] não [_] 

Frequência:_ 

Há quanto tempo:_ 

 

SINAIS VITAIS: 

________________________________________________________________ 

 

EXAME FÌSICO: 

-CABEÇA E PESCOÇO: 

_______________________________________________________________ 

-TORAX: 

________________________________________________________________ 

-ABDOME: 

________________________________________________________________ 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

________________________________________________________________ 

 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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RELATÓRIO FINAL PIBIC/CNPq/FACULDADE SÃO LUCAS 

ASPECTOS ETIOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM ASSIS BRASIL, 

ACRE, AMAZÔNIA OCIDENTAL. 

 
Orientador: Luis Marcelo A. Camargo 

Bolsista: Marcela Alves Morais 

 
INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é amplamente distribuída no continente 

americano, e no Brasil ocorre em todos os estados, notando-se nos últimos anos um crescimento da 

doença na Região Norte, principalmente os estados de Rondônia e Acre. As lesões localizam-se em 

áreas descobertas do corpo, as áreas mais freqüentemente afetadas são: face (nariz, regiões malares, 

lábio superior, pavilhão auricular) e membros (braço, antebraços, pernas, pés). A doença poupa o 

couro cabeludo, regiões inguinocrurais, axilas e região das palmas das mãos. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, esta doença é endêmica em regiões tropicais e subtropicais de 88 

países. Do total de casos já registrados, 90% ocorreram em apenas 6 países: Irã, Arábia Saudita, Síria, 

Afeganistão, Brasil e Peru (1). Nas Américas, ocorre do sul dos Estados Unidos da América ao norte 

da Argentina, sendo o foco sul-americano mais importante, acometendo todos os países, com 

exceção do Chile e Uruguai. A incidência de leishmaniose no Brasil tem aumentado nos últimos 20 

anos em praticamente todos os estados. No período de 1985 a 2001, a LTA no Brasil vêm 

apresentando coeficientes de detecção que oscilam entre 10,45 a 21,23 por 100.000 habitantes. 

Assis Brasil-AC, em especial, apresenta uma surpreendente taxa de incidência da ordem aproximada 

de 1700 casos/1000 habitantes, uma das mais altas do Brasil. Há escassas informações, sendo estas 

fragmentadas, a respeito da ocorrência de LTA no Acre. Este projeto propôs-se a colocar alguma luz 

sobre a questão. 

 

METODOLOGIA 

 

 A pesquisa está sendo realizada no município de Assis Brasil, localizado no estado do Acre em 

função da elevada incidência da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). A população a ser 

trabalhada são os moradores das áreas urbana e rural do município de Assis Brasil (AB), e as 

amostras são de pacientes atendidos no posto de saúde (PS) portadores de lesões compatíveis com 

(LTA) e na área rural do município. O projeto contempla outros componentes como o estudo de 
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reservatórios naturais (aluno de IC Flávio Igor-biologia) e flebotomíneos (bióloga Walkyria Ramos). O 

projeto desenvolvido pela bolsista é um dos componentes do projeto FAPESP 2008/11319-0 . 

 

8.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Todos os pacientes foram submetidos à assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecidos (APÊNDICE A), e de questionário anamnésico (APÊNDICE B). 

 

8.5 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

A tabulação foi realizada por auxílio de software Excel 2007 e os dados serão interpretados 

através da comparação com trabalhos internacionais e nacionais.  

 

3 RELATÓRIO DAS EXPEDIÇÕES 

3.1 Expedição de Agosto 

DATA:8 ao dia 15 de Agosto de 2009 

EQUIPE:Dr. Felipe Arley Pessoa- Entomologia FIOCRUZ/AM 

 Dr. Almeida Casseb UNIR/IPEPATRO 

 Ms. Flávio Aparecido Terrassine – FSL 

YasnaiaSlva- Biomédica 

Walkyria Ramos – Bióloga 

                Ac. Biol. IC Juliano Henrique- MastozoologiaFSL 

                Ac. Biom. ICAdriele Fontes PIBIC/UNIR/IPEPATRO 

                Estagiária Rosana André- Entomologia ICB5 

Ac. Med. IC Marcela Alves Morais 

ATIVIDADES: Ficou determinado que a “Equipe Humanos” (equipe responsável por abordagem de 

seres humanos compostos pela biomédica Yasnaia Silva e Ac. Adriele Souza), ficariam no posto todas 

as manhãs e à tarde percorreriam os ramais na busca ativa de pacientes. 

RESULTADOS: 

Nº NOME IDADE LOCAL DA 

COLETA 

LOCAL DA LESÃO TESTE IDM LÂMINA 

1 R.A.S 3 meses P. de saúde Bochechas Não.  Sim (+) 

2 T.D.Q.S 40 a P. de saúde Panturrilha  Pos. Sim (+) 

javascript:openProcess('32846',%20'false')
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3 J.Q.S 15 a P. de saúde Coxa  Pos.  Sim (+) 

4 S.N. L  72 a ICMBio (*) Não  Sim (?) 

5 C.R.N.O 14 a Ramal 10 Nariz Pos. Sim (?) 

6 I.S.R.P 57 a ICMBio Nariz Não  Sim (?) 

(*) Paciente com mais de 40 anos com LTA, foi encontrado varias feridas pelo corpo sendo biópsiadas duas nas 

costas. O paciente encontra-se com degeneração da orelha, nariz, lábios e palato. Necessita de uma avaliação 

médica. 

 

Todos os pacientes aceitaram prontamente sua entrada na pesquisa, preenchendo ficha e 

assinando o termo de consentimento. Além dessas amostras de biópsias foram coletadas mais 60 

amostras de sangue total e sangue com EDTA dos moradores locais para realização de estudos 

genéticos e análises sorológicas. 

 

 
3.2 Expedição de Setembro 

DATA: 05 ao dia 15 de Setembro de 2009. 

EQUIPE:  Ms. Flávio Aparecido Terrassine –/FSL 

                BiomédicaYasnaiaSilva  

Biól. Walkyria Ramos  

Ac. Biol. IC Juliano Henrique- MastozoologiaFSL 

Ac. Med. IC Marcela Alves Morais 

ATIVIDADES: No retorno ao posto, recolheu-se o material de biópsia e verificou-se que não havia 

material para o teste de IDRMN e Glucantime para tratamento dos pacientes. Na quinta-feira a 

equipe do ICB-5 com a caminhonete do ICMBio foi até a associação Icuriã, margem do Rio que é o 

acesso dos índios ribeirinhos para AB, viagem que resultou em 30 coletas de amostras de sangue e 

no retorno, uma biópsia de uma cadela na associação chamada Divisão. Retornou-se para AB para 

coleta das amostras antes do anoitecer. Na sexta pela manhã 8 índios da etnia Manchinery foram 

encaminhados ao ICMBio para realização de biópsia em lesão no nariz, desses em apenas 4 foi 

realizado biópsia, pelas características das lesões, sendo que um dos pacientes já apresentava 

comprometimento do septo nasal, o restante necessitava do teste de IDRM que não estava 

disponível no PS. Foi visitada uma propriedade particular próxima que tinha dois cachorros de caça 

com feridas características de LTA na região genital e nariz. Realizaram-se as biópsias, retornamos 
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para AB para recolhimentos das amostras nas CDCs e armadilhas. Nesse mesmo dia, na propriedade 

que servia de ponto para coleta de flebotomíneos e mamíferos, coletamos sangue e biópsia de um 

paciente com provável reincidência de LTA com lesão no nariz. Ao preencher a ficha ele relatou ter 

tido hepatite “C” quando jovem, foi coletado sangue desse paciente e da família para realização de 

sorologia e biópsia do nariz, a recomendação para esse paciente foi de aguardar a sorologia e biópsia 

para iniciar o tratamento. Outro morador vizinho procurou a equipe no mesmo dia, pedindo uma 

visita em sua casa, a biomédica da equipe deslocou-se com o morador. Chegando à propriedade o 

senhor tinha um cachorro com lesão no nariz, ele relatou uma “carne crescida” no nariz, e uma 

senhora provavelmente diabética e cega. Coletou-se biópsia do cachorro e do paciente, amostras de 

sangue da família. Dos pacientes atendidos em Agosto, nenhum procurou o ICMBio, ou algum 

componente da equipe, somente o  paciente S.N.M pela gravidade de seu caso foi procurado sem 

sucesso. A paciente CristieleRosalina do N. Oliveira foi encontrada no PS com a grata notícia de que 

está em tratamento. Os demais pacientes não retornaram mais ao PS. 

 

RESULTADOS:  

Nº NOME IDADE LOCAL DA COLETA LOCAL DA 

LESÃO 

TESTE 

IDM 

LÂMINA 

7 J.B.A 51 a S. São Francisco Nariz  Não  Não  

8 A.A.F 28 a P. de saúde Nariz  Não  Não  

9 F.A.M 43 a ICMBio Nariz  Não Não  

10 P.N.M.B 26 a ICMBio Nariz  Não  Não  

11 R.B.M 12 a ICMBio Nariz Não  Não  

12 A.M.M 75 a ICMBio Nariz Não  Não  

13 R.N.A 56 a S.São Francisco Nariz Não  Não  

14 J.P.M 45 a ICMBio Cabeça Não  Não  

 

Todos os pacientes aceitaram prontamente sua entrada na pesquisa, preenchendo ficha e 

assinando o termo de consentimento e alguns com termo de consentimento para uso de imagem. 

Além dessas amostras de biópsias foram coletadas mais 67 amostras de sangue com EDTA dos 

moradores locais para realização de estudos genéticos e análises sorológicas. 

 

3.3 Expedição de Novembro 

DATA: 8 a 12 de Novembro de 2009. 

EQUIPE: Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo (orientador da pesquisa) 
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BiomédicaYasnaiaSilva 

              BiólogaWalkyria Ramos 

              Ac. Biol. IC Juliano Henrique- MastozoologiaFSL 

             Ac. Med. IC Marcela Alves Morais 

             Ac. Med. IC Edicarlos André Cavalcante de Araújo. 

ATIVIDADES: Na segunda-feira (09/11) os acadêmicos de Medicina e bolsistas PIBIC Marcela Alves e 

Edicarlos Cavalcante sob a supervisão do professor orientador da pesquisa Dr. Luís Marcelo A. 

Camargo realizaram atendimento médico à população da cidade de Assis Brasil-AC no período das 

8:00 h da manhã com pausa ao meio-dia e retorno às atividades às 13:30 h com término às 17:00 h. 

Foram ao todo 38 pacientes atendidos com as mais variadas queixas dermatológicas e infecciosas. 

Alguns pacientes com lesões ativas não esclarecidas ao exame clínico ou com suspeita de LTA foram 

submetidos à biópsia. Foram coletadas amostras para sorologia de hepatites de alguns pacientes 

com fatores de risco. Na ocasião os acadêmicos de medicina tiveram a oportunidade de realizar a 

biópsia de alguns pacientes como forma de aprendizado prático de procedimentos diagnósticos. 

Durante as consultas foi realizada anamnese sucinta dos pacientes e exame físico direcionado para 

suas queixas. Após discussão do caso com o médico orientador foi estabelecida a conduta 

terapêutica mais adequada. Os pacientes que se enquadravam na pesquisa foram submetidos ao 

termo de consentimento e questionário geral da pesquisa. 

Na terça-feira (10/11) realizou-se atendimento médico à população da cidade de Assis Brasil-AC no 

período das 8:00 h da manhã com pausa ao meio-dia e retorno às atividades às 13:30 h com término 

às 17:00 h no posto de saúde. Foram ao todo 45 pacientes atendidos com as mais variadas queixas 

dermatológicas e infecciosas. Alguns pacientes com lesões ativas não esclarecidas ao exame clínico 

ou com suspeita de LTA foram submetidos à biópsia. Foram coletadas amostras para sorologia de 

hepatites de alguns pacientes com fatores de risco. Durante as consultas foi realizada anamnese 

sucinta dos pacientes e exame físico direcionado para suas queixas. Os pacientes que se 

enquadravam na pesquisa foram submetidos ao termo de consentimento e questionário geral da 

pesquisa. 

Na quarta-feira (11/11) novamente realizou-se atendimento médico à população da cidade de Assis 

Brasil-AC no período das 8:00 h da manhã com pausa ao meio-dia e retorno às atividades às 13:30 h 

com término às 17:00 h no posto de saúde. Foram ao todo 34 pacientes atendidos com as mais 

variadas queixas dermatológicas e infecciosas. Alguns pacientes com lesões ativas não esclarecidas 

ao exame clínico ou com suspeita de LTA foram submetidos à biópsia. Foram coletadas amostras 

para sorologia de hepatites de alguns pacientes com fatores de risco. Durante as consultas foi 

realizada anamnese sucinta dos pacientes e exame físico direcionado para suas queixas. Os pacientes 
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que se enquadravam na pesquisa foram submetidos ao termo de consentimento e questionário geral 

da pesquisa. 

 

Nº NOME IDADE LOCAL DA 

COLETA 

LOCAL DA LESÃO TESTE 

IDM 

LÂMINA 

15 R. S. N. 54 P. de saúde DORSO Não  Não  

16 C. A. F. 50 P. de saúde AXILA Não  Não  

17 C. S. G. F. 35 P. de saúde BRAÇO Não Não  

18 M. G. R. B. 
G 

23 P. de saúde PERNA Sim Não  

19 E. M. S. 26 P. de saúde PERNA Não Não  

20 O. M. F. 38 P. de saúde DORSO 
 

Não  Não  

21 R. C. C.  25 P. de saúde COXA Sim  Não  

22 C. H. T.  18 P. de saúde COXA Sim  Não  

23 F.A. A. 42 P. de saúde DORSO Não Não  

24 J.R.S. 31 P. de saúde PERNA Sim Não  

25 L.S.S. 7 P. de saúde DORSO Não Não  

26 S. V. N. 19 P. de saúde BRAÇO Não Não  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O posto de saúde não supriu as expectativas em relação a quantidades de pacientes, sendo 

que poucos pacientes o procuram para diagnóstico e tratamento, utilizando meios naturais para 

cura, e quando começam o tratamento pelo P.S não terminam as doses recomendadas de 

Glucantime. Os funcionários não possuem treinamento para diagnóstico adequado de LTA, sendo 

que as sub-notificações aumentam gradativamente.  

Outro empecilho observado foi o desinteresse da Prefeitura de Assis Brasil no atendimento 

da população, uma vez que houve o cancelamento do atendimento médico no período de 10 a 11 de 

maio de 2010, em função da negligência das autoridades locais que não entraram em contato com a 

equipe antecipadamente. Vale ressaltar que houve investimentos em transporte, alimentação e 

deslocamento dos pesquisadores e colaboradores do projeto, com dispêndio de tempo e recursos do 

projeto. Em função do cancelamento do atendimento médico no qual haveria coleta de dados e 

amostras de pacientes com lesões suspeitas de LTA, recorreu-se à busca ativa dos pacientes com 

auxílio de uma técnica de enfermagem do posto de saúde local, treinada para realizar biópsias em 
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casos suspeitos de LTA no período de15 de maio a 28 de julho de 2010, sendo que foram coletadas 

duas amostras que já foram enviadas para análise histopatológica. 

Das 26 amostras de biópsia coletadas houve positividade em 6 pacientes, correspondendo a 

23,07% sendo que na intradermorreação de Monte Negro (IDM) foi encontrada positividade em 7 

pacientes, correspondendo a 26,93% do total de amostras. 

Outro aspecto observado é que uma parcela considerável de pacientes com lesões já 

apresentavam seqüela-destruição completa do pavilhão auricular, mucosa nasal e lesões extensas 

em membros inferiores após infecção por Leishmaniassp., sugerindo como etiologia L.braziliensis. 

(APÊNDICE C) 

Desta forma, para a elucidação da etiologia e enriquecimento da pesquisa com dados mais 

conclusivos, sugere-se que haja prosseguimento da pesquisa, em nova fase de execução, com a 

análise molecular, por meio de PCR (polymerase chain reaction), das amostras já obtidas, a fim de 

identificar os agentes etiológicos de LTA mais encontrados na população do município de Assis Brasil. 

A PCR consiste em uma técnica de Biologia Molecular que amplifica exponencialmente segmentos de 

DNA, facilitando sua análise. Para que se possa estudar um fragmento se faz necessário o 

flanqueamento de fragmentos por meio dos segmentos inicializadores de reação, os primers. 

O material colhido será processado da seguinte forma: 

1-)Os fragmentos serão colocados solução salina com Pencilina G potássica 

1.000 UI por mL e Sulfato de estreptomicina 1 mg por mL, deixados a 4º C por 

72 horas. 

2-)Os fragmentos retirados da solução salina serão triturados em gral e suspensos em 2 mL de 

solução com os antibióticos citados nas concentrações anteriores. 

3-) Será utilizado o meio NNN para o isolamento das cepas e para a manutenção será utilizado o 

meio de Schneider. 

4-) As cepas isoladas serão criopreservadas em nitrogênio líquido, seguindo 

procedimento padrão. 

5-) O material será aplicado na técnica de PCR. 

Em seguida, cada produto de PCR será aplicado em gel de agarose impregnado com brometo 

de etídio, para subsequente eletroforese horizontal e posterior visualização em luz ultravioleta e 

documentação fotográfica. 

 

HSP70 PCR-FRLP 

Produto de PCR hsp70 serão precipitados em etanol e ressuspendidos em 20μl de água 

destilada. A digestão com enzimas de restrição serão diluídas em um volume final de 10 μl. Será 
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preparado um gel de eletroforese com agarose a 3%  e 9μl de produto de digestão  (2100 Bioanalyzer 

capillary electrophoresis system; Agilent Technologies, Karlsruhe, Germany) (LabChip 1500 or 7500; 

Caliper Technologies, Mountain View, Calif.).  

Serão testadas cinco enzimas de restrição,  AsuI, TaqI, AluI, e AvaI para diferenciar  L. (L.) 

amazonensis de todas as amostras de Leishmania , subgenus Viannia, enquanto HaeIII (BsuRI) 

difernciar todas as espécies de  L. (V.) peruviana (Lineth G. et al, 2004). 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Os pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas/ICB-5-USP, localizado na Rua Francisco Prestes, 1234. Setor 02 - 76888-

000 na cidade de Monte Negro, RO, vêm convidá-lo (la) para participar, como voluntário (a), no projeto de Pesquisa Etiologia e 

Epidemiologia da Leishmaniose Tegumentar Americana em Monte Negro/RO. 

Este projeto pretende esclarecer alguns pontos que dizem respeito à frequência de Leishmaniaem flebotomíneos, analisar 

abundância relativa das populações e distribuição dos indivíduos nos ambientes peridomiciliar e extradomiciliar, avaliar a sazonalidade dos 

vetores, descrever a epidemiologia de LTA a partir de dados secundários e a caracterizar a Leishmania spp. isoladas de flebótomos, animais 

silvestres e humanos. 

Asseguramos a quem colaborar conosco que não existe nenhum risco na retirada de sangue, realização de biópsia ou coleta de 

qualquer tipo de amostra biológica que forneça material para diagnóstico ou isolamento Leishmaniaspp, coleta essa, que será realizada por 

profissionais especializados, que visam à diminuição dos fatores de risco e o bem estar do paciente, sendo que o material biológico coletado 

é de fundamental importância para a pesquisa e principalmente para diagnósticos da patologia na população local. 

Se você, colaborador (a), em algum momento quiser não mais participar da Pesquisa, comunique-nos (veja os telefones e 

endereço abaixo), que garantimos a sua saída como colaborador (doador de material). Todos os direitos de indenização a danos, a falta de 

cumprimento de nossas afirmações, serão atendidos (preservados), mas tornamos a afirmar que a coleta de material biológico não oferece 

risco. Mesmo um pequeno bebê pode ser participante, se os seus responsáveis legais permitirem. 

Colocamos nossos nomes e telefones, para que possam contatar, quando necessitarem. O endereço é o do Instituto de Ciências 

Biomédicas/ICB-5-USP, localizado na Rua Francisco Prestes, 1234. Setor 02 - 76888-000 na cidade de Monte Negro, RO, o telefone é o 

(069) 5302053, para entrar em contato com DrºLuis Marcelo Aranha Camargo, Médico e responsável pelo projeto (coordenador). 

Ao senhor (a) concorda em participar, e autoriza a participação de pessoas sob sua responsabilidade,por favor, assine este Termo 

de consentimento: 

“Autorizo aos pesquisadores do projeto de Pesquisa Etiologia e Epidemiologia da Leishmaniose Tegumentar Americana em 

Monte Negro/RO a coletar amostra de sangue, realizar biópsia ou qualquer tipo de amostra biológica que forneça material para diagnóstico 

ou isolamento da Leishmania spp. Estou ciente dos riscos para os procedimentos de coleta para amostra. Autorizo a participação de meus 

dependentes. Sei que tenho a garantia de retirar meu material biológico do Instituto de Ciências Biomédicas/ICB-5-USP de Monte Negro, 

RO, se me sentir prejudicado”.  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

NOME DO PACIENTE.:................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:.....................................CPF:.................................  

SEXO : (   )M   (   )F    IDADE:.........................   DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO:................................................................................................................... Nº:................APTO: 

..................BAIRRO:....................................................................... 

CIDADE:........................................................................CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

........................................................................................... 

 

RESPONSÁVEL LEGAL:................................................................................................ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.).................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:.....................................CPF:.................................  

SEXO : (   )M   (   )F    IDADE:.........................   DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO:................................................................................................................... Nº:................APTO: 

..................BAIRRO:....................................................................... 

CIDADE:........................................................................CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 
........................................................................................... 

___________________________________________________, ______________ 

 

LOCAL E DATA 

NOME DO COLABORADOR: ___________________________________________________ 

ASSINATURA DO COLABORADOR: _____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO PESQUISADOR: ______________________________________ 
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APÊNDICE B 

FICHA DE PACIENTE 

PROJETO: Etiologia e Epidemiologia da Leishmaniose Tegumentar Americana em Assis Brasil, Acre, Amazônia Ocidental. 

Registro:  

Nome:  

 

Data de Nasci:  Idade:  

RG:  CPF:  

SUS:  

Estado civil:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  Cep:  

 

QUESTIONÁRIO ANAMNÉSICO 

Naturalidade: ____________________________________________________Tempo de vida na cidade: _____anos ______meses 

Filhos/Nº. _________________________________________________________Gestação/tempo:___________________________ 

Profissão: ___________________________________Grau de instrução:____________________________________________ 
Tipo de moradia: ____________________________Uso de mosquiteiro: ____________________________________________ 

Tabagismo cigarros/dia: __________________Bebida dose/dia: ______________________________________________________ 

Diabetes: quanto tempo: __________________ Hipertensão: quanto tempo: ___________________________________________ 
Temperatura axial: ________________________ P.A: _____________________________________________________________ 

Malária: quantas: _____________________Tempo da última (meses): __________________Tipo da última: _________________ 

Medicação/tratamento: _______________________________________________________________________________________ 
Leishmaniose: quantas: ______Tempo da última (meses): ________local/lesão: ________________________________________ 

Medicação/tratamento: _____________________________________________________________________________________ 

Lesão cutânea: Tempo da última (meses): ______________ local/lesão: ______________________________________________ 
Chagas: tempo de diagnóstico: ______________________________________________________________________________ 

Outras doenças a relatar: ____________________________________________________________________________________ 

Uso de medicamento: qual: _____________________ Quanto tempo (meses): _________________________________________ 
 

Local: _____________________Data: ____/____/____ Entrevistador: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO: 
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APÊNDICE C_FOTOS  
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RELATÓRIO FINAL PIBIC/CNPq/FACULDADE SÃO LUCAS 

PERFIL DA FAUNA FLEBOTOMÍNICA DE ASSIS BRASIL, ACRE, AMAZÔNIA OCIDENTAL. 
 
 

Orientador: Luis Marcelo A. Camargo 
Bolsista: Edicarlos André Cavalcante de Araújo 

 

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 à 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 

nas Américas (FALQUETO; SESSA, 2005). Consagradamente são tidas como transmissoras da LTA no 
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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: Nyssomyia antunesi, Nyssomyia whitmani e 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 do 

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 para as 

formas cutâneas e 20 mg/Sbv/kg/dia durante 30 dias para as formas mucosa. Em caso de não 
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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 OBJETIVOS 

 

 Verificar a densidade flebotomínica em áreas rurais e urbanas de Assis Brasil, Acre; 

 Identificar as espécies de flebotomíneos presentes no município; 

 Pesquisar insetos infectados por leishmânias 

 Identificar as leishmânias infectantes. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo 

 O trabalho de pesquisa desenvolve-se em áreas urbanas e rurais do município de Assis Brasil, 

Acre, fronteirisso com Peru e Bolívia. Segundo o IBGE, o município apresenta população de 

aproximadamente 5.351 habitantes, área de 2.876 Km² e densidade demográfica de 1,86 hab/Km². 

 

Imagem 1: Foto espacial evidenciando a localização de Assis Brasil e suas fronteiras com Peru e Bolívia (Google mapas). 
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Imagem 2: Entrada da cidade de Assis Brasil, Acre (Walkyria Ramos) 

 

 

Imagem 3: Praça central em Assis Brasil, Acre (Walkyria Ramos) 

 

 

Imagem 4: Equipe no alojamento do ICMBio (Suzane Velasques) 
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Imagem 5: Rio Acre com visualização da Ponte da Integração Brasil/Peru (Walkyria Ramos) 

 

3.2 Cronograma executado 

 

- 08 à 15/08/2009: atividade de campo no ramal do Irecê; 

- 05 à 15/09/2009: atividade de campo no ramal São Francisco; 

- 06 à 16/11/2009: atividade de campo na margem esquerda do Rio Acre; 

- 05 à 12/12/2009: atividade de campo na margem esquerda do Rio Acre; 

- 12 à 23/02/2010: atividade de campo na margem esquerda do Rio Acre; 

- 20 à 27/03/2010: atividade de campo na margem esquerda do Rio Acre; 

- 18 à 25/04/2010: atividade de campo no ramal do Museu; 

- 09 à 15/05/2010: atividade de campo no ramal do Museu; 

- 19 à 26/05/2010: atividade de campo no ramal do Museu; 

 

3.3 Coleta de Flebotomíneos 

 

As coletas foram realizadas por meio de 20 armadilhas luminosas, tipo CDC, sendo armadas, 

juntamente com o termohigrômetro para registro das condições climáticas, às 18 horas nos pontos 

de fragmentos de mata escolhidos pela bióloga, chefe da equipe de entomologia, Walkyria Rodrigues 

Ramos. Os referidos pontos foram marcados por GPS (global posicion space). Ao amanhecer, as 

armadilhas eram desarmadas e os insetos armazenados em álcool 70º para depois proceder a 

triagem no laboratório de Entomologia do Instituto de Ciências Biomédicas 5 da Universidade de São 

Paulo – ICB5/USP, localizado em Monte Negro, Rondônia, ou triados e separados os flebotomíneos 

machos dos flebotomíneos fêmeas no laboratório-base montado no Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade/Estação Ecológica Rio Acre – ICMBio, localizado na cidade de Assis 

Brasil, Acre, o que dependia da disponibilização de espaço pela instituição. A segregação dos 
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flebotomíneos machos dos flebotomíneos fêmeas foi realizada para facilitar a posterior análise da 

presença de insetos infectados por leishmânias, que será realizada por meio de técnica de biologia 

celular, PCR – polymerase chain reaction. Durante todo o processo foram catalogadas informações 

em ficha de captura/identificação, contendo data, localidade, tipo e local da armadilha, condições 

climáticas, quantidade de espécimes e as condições dos mesmos. Alguns problemas foram 

enfrentados pela equipe, principalmente no que diz respeito às armadilhas, pois em decorrência da 

viagem de Monte Negro à Assis Brasil, algumas ficaram defeituosas, dificultando a coleta de insetos.  

No mês de agosto as capturas aconteceram entre os dias 08 e 14 e foram selecionados três 

pontos em fragmentos de mata do Ramal Irecê, onde foram preparados com 5 armadilhas cada e 

depois de desarmadas os insetos foram armazenados para triagem em Monte Negro. Os pontos 

selecionados foram: Ponto 1 – S10°50'32.4'' W 069°34'37.5", Ponto 2 – S10°50’40.7” W 

069°34.40.5”, Ponto 3 – S10°50'32.5'' W 069°34'37.6" 

 

Imagem 6: Armação das CDC’s em local de coleta no ramal do Irecê (Walkyria Ramos) 

 

No mês de setembro as capturas foram realizadas entre os dias 06 e 13 com determinação 

de 4 pontos em fragmentos de mata do ramal São Francisco, equipados com 4 armadilhas, sendo 

eles: Ponto 1 – S10°56'49.5" HO 69°38'17.4", Ponto 2 – S10°55'50.6" HO 69°33'46.8", Ponto 3 – 

S10°55'52.4" HO 69°38'38.6" e Ponto 4 – S10°55'22.6" HO 69°38'36.0"; a triagem ocorreu no 

laboratório-base ICMbio.  
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Imagem 7: Armação das CDC’s em local de coleta no ramal São Francisco (Walkyria Ramos) 

 

Nos meses subsequentes as coletas aconteceram em fragmentos de mata da margem 

esquerda do rio Acre, devido a dificuldade de chegar aos pontos anterios pela condição dos ramais 

no período chuvoso. Em novembro, as capturas ocorreram entre os dias 08 e 16 e escolhidos 4 

pontos em fragmentos de mata na margem esquerda do Rio Acre, pertencente ao território 

brasileiro que foram equipados com 3 armadilhas, sendo eles: Ponto 1 – S10°58'09.4" W 

069°43'07.8", Ponto 2 – S10°58'30.7" W 069°44'15.8", Ponto 3 – S10°57'09.1" W 069°44'56.4" e 

Ponto 4 – S10°56'30.6" W 069°46'01.0"; parte do material foi processado no ICMbio e parte em 

Monte Negro. No mês de dezembro foram utilizados os mesmos pontos e as coletas procederam-se 

entre os dias 05 e 12/12/2009. 

 

Imagem 8: Ponto de coleta em fragmento de mata ao longo da margem esquerda do rio Acre – Visualização do rio (Walkyria Ramos) 
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Imagem 9: Ponto de coleta em fragmento de mata ao longo da margem esquerda do rio Acre – Visualização da armadilha (Walkyria Ramos) 

No primeiro semestre de 2010 foram realizadas mais cinco coletas, sendo elas realizadas 

entre os dias 12 e 23 de fevereiro, 20 e 27 de março, 18 e 25 de abril, 9 e 15 de maio e 19 e 26 de 

junho. As coletas de fevereiro e março foram realizadas na margem esquerda do rio Acre, utilizando 

os mesmos pontos de coleta dos meses anteriores, enquanto as coletas de abril, maio e junho foram 

realizadas no ramal do Museu, sendo escolhido 4 novos pontos de coleta. 

 

3.4 Identificação das espécies de flebotomíneos 

 

 A identificação das flebotomíneos capturados está sendo realizada pelo Dr. Felipe Arley 

Pessoa e Sr. Rui Freitas, no laboratório de Entomologia do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – INPA. Em dezembro de 2010, será disponibilizada uma bolsa de estudos para o bolsista, 

de duas semanas, no INPA para aprimoramento das habilidades na identificação de flebotomíneos e 

aprendizagem taxonômica. 

 

3.5 Realização de PCR em amostras dos flebotomíneos capturados 

 

 Será realizada no laboratório de biologia molecular do Instituto de Pesquisa de Patologias 

Tropicais ao longo do segundo semestre de 2010. 

A PCR consiste em uma técnica de Biologia Molecular que amplifica exponencialmente 

segmentos de DNA, facilitando sua análise. Para que se possa estudar um fragmento se faz 
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necessário o flanqueamento de fragmentos por meio dos segmentos inicializadores de reação, os 

primers. 

As fêmeas serão analisadas através da técnica de PCR para detecção e amplificação 

fragmentos possíveis de Leishmania em flebotomíneos coletados previamente. Em seguida, cada 

produto de PCR será aplicado em gel de agarose impregnado com brometo de etídio, para 

subsequente eletroforese horizontal e posterior visualização em luz ultravioleta e documentação 

fotográfica. 

 

HSP70 PCR-FRLP 

Produto de PCR hsp70 serão precipitados em etanol e ressuspendidos em 20μl de água 

destilada. A digestão com enzimas de restrição serão diluídas em um volume final de 10 μl. Será 

preparado um gel de eletroforese com agarose a 3%  e 9μl de produto de digestão  (2100 Bioanalyzer 

capillary electrophoresis system; Agilent Technologies, Karlsruhe, Germany) (LabChip 1500 or 7500; 

Caliper Technologies, Mountain View, Calif.).  

Serão testadas cinco enzimas de restrição,  AsuI, TaqI, AluI, e AvaI para diferenciar  L. (L.) 

amazonensis de todas as amostras de Leishmania , subgenus Viannia, enquanto HaeIII (BsuRI) 

difernciar todas as espécies de  L. (V.) peruviana (Lineth G. et al, 2004). 

 

4 RESULTADOS 

 

 Até o momento foram realizadas 9 etapas de captura, perfazendo 46 noites de captura, num 

total de 552 horas. Um total de aproximadamente 3.650 espécimes foram capturados até o 

momento, sendo uma parcela deles já identificados (aprox.17%) junto ao Dr.Felipe Arley Pessoa e Sr. 

Rui Freitas do INPA-Manaus. No mês de agosto, foram capturados 301 flebotomíneos, sendo 161 

fêmeas e 140 machos. O Ponto 1 representou 12,62%, o Ponto 2 representou 70,09% e Ponto 3, 

17,27%. Em setembro, foram capturados 261 flebotomíneos, sendo 146 fêmeas e 115 machos, com 

Ponto 2 apresentando o maior número de espécimes capturados (124 ou 47,5%), seguido pelo 

Ponto3 (77 ou 29,5%), Ponto 4 (56 ou 21,45%) e Ponto 1 (4 ou 1,53%). No mês de novembro obteve-

se um número considerável de mosquitos capturados, 1771, sendo 1206 fêmeas e 565 machos, com 

o Ponto 4 representando 75,94% (1345) dos insetos capturados, em seguida vem o Ponto 1 com 

11,57% (205), o Ponto 2 com 6,38% (113) e o Ponto 3 com 6,09% (108). Em dezembro foram 

capturados 150, sendo 80 machos e 70 fêmeas. As coletas do primeiro semestre de 2010 ainda estão 

armazenadas e por isso não foram contabilizadas pelo pessoal do INPA, devido o processo de 

identificação do material enviado no segundo semestre de 2009. Até o momento já foram 
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identificados 614 espécimes, sendo 25 espécies diferentes, em que as três mais freqüentes são: 

Lutzomyia choti, L. auraensis e L. davisi. É interessante salientar a possibilidade de estarmos diante 

de uma nova espécie para o Brasil no caso da L.Sp.Gp.Verrucarum. A tabela abaixo evidencia e 

quantifica os espécimes avaliados.  

 

Flebotomíneos capturados em Assis Brasil (AC) 

Data B. pentacantha L. aragaoi L. auraensis L. davisi L. flaviscutellata 

09/08/2009 1 - 3 - - 

10/08/2009 - 2 8 7 1 

11/08/2009 2 5 4 1 1 

13/08/2009 - 7 - - - 

14/08/2009 - - 1 - - 

06/09/2009 4 2 - 1 - 

07/09/2009 2 - - - - 

08/09/2009 3 - - - - 

09/09/2009 3 - - - - 

10/09/2009 4 - - - - 

12/09/2009 4 - - - - 

13/09/2009 - - - - - 

09/11/2009 - - 89 99 - 

06/12/2009 - - 1 - - 

09/12/2009 - - 5 - - 

10/12/2009 - - 2 2 - 

12/12/2009 - - 7 - - 

13/12/2009 - - 4 2 - 

Total  3 16 124 112 2 
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*Há evidências de tratar-se de uma ova espécie. 

Flebotomíneos capturados em Assis Brasil (AC) 

Data   L.servulolimai L.lainsoni L.yucumensis L.calcarata L.Sp.Gp.Verrucarum* 

09/08/2009 - - - - - 

10/08/2009  1 - - - - 

11/08/2009  - - - - - 

13/08/2009  - - - - - 

14/08/2009  - - - - - 

06/09/2009  - - - - 1 

07/09/2009  - - - - - 

08/09/2009  - - - - - 

09/09/2009  - - - - - 

10/09/2009  - - - - - 

12/09/2009  - - - - 1 

13/09/2009  - - - - - 

09/11/2009  1 - 3 4 - 

06/12/2009  - - - - - 

09/12/2009  - 1 - - - 

10/12/2009  - - - - - 

12/12/2009  - - - - - 

13/12/2009  - - - - - 

Total  2 1 3 4 2- 

Flebotomíneos capturados em Assis Brasil (AC) 

Data  L. dendrophyla L.serrana L.whitmani L.hirsuta L.sherlocki 

09/08/2009 - 1 2 3 2 

10/08/2009  4 1 1 2 12 

11/08/2009  - - - - - 

13/08/2009  - - - - - 

14/08/2009  - - - - - 

06/09/2009  - - - - 10 

07/09/2009  - - - - 6 

08/09/2009  1 1 - - 1 

09/09/2009  - 1 - - 2 

10/09/2009  - 1 - - 4 

12/09/2009  - - - - - 

13/09/2009  - - - - 1 

09/11/2009  - - - - - 

06/12/2009  - - - - - 

09/12/2009  - - - - - 

10/12/2009  - - - - - 

12/12/2009  - - - - - 

13/12/2009  - - - - - 

Total   5 5 3 5 38 
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Flebotomíneos capturados em Assis Brasil (AC) 

Data  L.shawi  L.abunaensis L.nevesi  L.lutziana  L.flabellata  

09/08/2009  - - - - - 

10/08/2009  29 1 1 1 - 

11/08/2009  7 2 - 2 - 

13/08/2009  - 1 - - - 

14/08/2009  1 1 - - - 

06/09/2009  - - 6 - - 

07/09/2009  - - - - - 

08/09/2009  - - 1 - - 

09/09/2009  - - 2 - - 

10/09/2009  - - - - - 

12/09/2009  - - - - 1 

13/09/2009  - - - - 1 

09/11/2009  - - 1 - - 

06/12/2009  - - - - - 

09/12/2009  - - - - - 

10/12/2009  - - - - - 

12/12/2009  - - - - - 

13/12/2009  - - - - - 

TOTAL  37 5 11 3 2 

Flebotomíneos capturados em Assis Brasil (AC) 

Data  L.amazonensis L.reducta  L.longipennis L.choti  L.furcata  

09/08/2009 - - - - - 

10/08/2009  2 3 1 2 - 

11/08/2009  - - - - - 

13/08/2009  - - - - - 

14/08/2009  - - - - - 

06/09/2009  - - - 5 - 

07/09/2009  - - - 3 - 

08/09/2009  - - - - - 

09/09/2009  - - - 1 - 

10/09/2009  - - 1 5 - 

12/09/2009  - - 1 1 - 

13/09/2009  - - - 4 1 

09/11/2009  - 1 - 201 - 

06/12/2009  - - - - - 

09/12/2009  - - - - - 

10/12/2009  - - - - - 

12/12/2009  - - - - - 

13/12/2009 - - - - - 

Total   2 4 3 222 1 
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5 DISCUSSÃO 

 

 A coleta de flebotomíneos em Assis Brasil já representa uma amostra significativa quando 

comparada com vários trabalhos de mesmo perfil em diversos estados. Feitosa e Castellón (2004), no 

ano de 1999, coletaram 1555 exemplares, distribuídos em 23 espécies de ambientes intra e 

extradomiciliares de conjuntos habitacionais localizados próximos à mancha de floresta na cidade 

Manaus, Amazonas. Na mesma cidade, agora em área rural, Guerra et al. (2006), entre agosto de 

2001 e julho de 2002, coletaram e identificaram 4104 exemplares de flebotomíneos distribuídos em 

49 espécies na comunidade São João. Gil et al. (2003) capturaram entre 1997 e 2000, 85.850 

espécimes de flebotomíneos em Rondônia, sendo 14 novos registros para o estado. Feitosa e 

Castellón (2009), entre março de 2002 a fevereiro de 2003, coletaram 9.926 flebotomíneos, 

distribuídos em 15 espécies, de bairros periféricos próximos à fragmentos de mata e que tinham 

casos autóctones de LTA registrados na cidade de Santarém, município do baixo amazonas paraense. 

Em 2007, Souza et al. (2008) coletaram 13.433 flebotomíneos distribuídos em 27 espécies na cidade 

de Cametá, mesorregião do nordeste paraense. Silva-Nunes et al. (2008), no período de 2004 a 2005 

no Acre, coletaram 40 espécimes de flebotomíneos, pertencentes a 3 gêneros e 14 espécies, sendo 3 

espécies conhecidas vetoras de leishmânia: Nyssomyia antunesi, Nyssomyia whitmani e 

Trichophoromyia ubiquitalis. Em atividade assistencial no município de Assis Brasil, Acre, Camargo et 

al. no ano de 2008, coletaram 1600 espécimes de flebotomíneos, em 10 dias de coleta que 

permanecem em fase de identificação junto a pesquisadores do INPA que colaboram com a pesquisa. 

Na região Nordeste, em trabalho realizado em área rural do município de Sobral, Macedo et al. 

(2008) coletaram 98930 flebotomíneos. No Maranhão, Rego et al. (2007) capturaram 5429 

exemplares de flebotomíneos no município de Axixá.  

 

6 CONCLUSÕES 
 
 A análise parcial da identificação dos flebotomíneos revela uma grande diversidade de fauna. 

Cabe salientar que dados preliminares de Freitas indicam para o registro de 4 novas espécies para o 

estado do Acre e identificação de duas novas espécies de flebotomíneos. Essa grande diversidade de 

fauna pode representar diversos vetores para transmissão de doenças, como LTA, Doença de Carrion 

e arboviroses, na região. Assim, aguarda-se pelos dados da análise molecular, dos insetos para 

verificar a existência vetores de LTA na região. 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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RELATÓRIO FINAL PIBIC/CNPq/FACULDADE SÃO LUCAS 

RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO DE FITOQUÍMICA E 

MICROBIOLOGIA DA FACULDADE SÃO LUCAS. 

 

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

 

INTRODUÇÃO 

 

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. Na busca de princípios ativos, os alcalóides destacam-se na família Solanaceae, devido à 

sua alta toxidade (SIMÔES et al., 2007). Através da seleção de espécies vegetais, baseada 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 da família 

solanaceae às avaliações antimicrobianas, onde serão selecionadas algumas espécies, objetivando-se 

identificar o possível potencial dessas espécies frente às cepas bacterianas específicas. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 Revisão de literatura sobre a família Solanaceae; leitura de artigos e monografias sobre 

estudos fitoquímicos realizados em Porto Velho; 

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

sólido-líquido; 

 Revisão de literatura sobre os métodos fitoquímicos (cromatografia em coluna, cromatografia 

em camada delgada e cromatografia em papel) utilizados para identificação de compostos 

secundários; 

 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; 

 Preparação do material vegetal, pesagem, secagem e trituração do Solanum subinerme Jacq; 

 Aplicação do método de extração sólido-líquido por aparelho Soxhlet, utilizando como solvente 

o etanol, dos talos e frutos de Solanum subinerme Jacq; 

 Revisão de literatura sobre ensaios biológicos; 

 Participação no IV SIMPÓSIO IBEROAMERICANO DE PLANTAS MEDICINAIS realizado de 31 de 

Agosto à 1 Setembro de 2009 em Cuiabá-MT; 

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

plaqueamento dos mesmos; 

 Revisão de literatura sobre métodos de avaliação de atividade biológica de produtos naturais: 

métodos para pesquisa de atividade antimicrobiana, métodos de diluição e concentração dos 

extratos; 

 Revisão de literatura sobre fatores que interferem na atividade antimicrobiana; 

 Revisão de literatura do manual de aulas práticas de microbiologia; 

 Inoculação das cepas de Eschirichia coli (ATCC 35218), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 

Proteus mirabilis (ATCC 25933), Klebisella pneumoniae (ATCC 13883) e Cândida albicans (ATCC 

10231) em 3 mL de caldo (BHI) e incubados a 37ºC em estufa; 

 Separação, organização e esterilização dos materiais que foram utilizados no teste de Difusão 

de Disco;  

 Realização de testes de Difusão em Disco utilizando os extratos dos talos e frutos Solanum 

subinerme Jacq frente às cepas de Eschirichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, 

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

determinados em milímetros; 

 Produção de dois resumos para IV AMOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUCAS sendo 

eles: Identificação de metabólitos secundários presentes no extrato etanólico dos frutos de 

Solanum subinerme jacq.; Avaliação antimicrobiana preliminar dos extratos etanólicos 

obtidos de Solanum viarum Dunal; 

 Participação em forma de banner na IV AMOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE SÃO LUCAS, 

realizada nos dias 7e 8  de Outubro de 2009.  

 Realização dos testes fitoquímicos dos talos e frutos de Solanum subinerme Jacq; 

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

plaqueamento dos mesmos e semeadura das bactérias; 

 Inicio do processo de separação dos constituintes químicos dos frutos de Solanum subinerme 

Jacq. Pelo método líquido-líquido (fracionamento); 

 Revisão de literatura de métodos cromatográficos; 

 Preparação das cromatoplacas utilizando sílica gel e placas de vidro de 5x20 para realização 

dos testes de cromatografia de camada fina, usando o extrato n-heptano dos frutos e talos de 

Solanum subinerme; 

 Coleta de material vegetal: Solanum stramonifolium Dunal (fruto, folha, Inflorescência), 

localizado em Porto Velho, no Bairro Tucumanzal, Rua Brasília.  

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

e microbiologia da Faculdade São Lucas; 

 Preparação do material vegetal, pesagem, secagem e trituração do Solanum stramonifolium 

Dunal; 

 Aplicação do método de extração sólido-líquido dos diferentes órgãos da planta coletada, por 

maceração, decocção e por aparelho de soxhlet, utilizando como solvente o etanol; 

 Coleta de material vegetal: Solanum paniculatum Dunal (fruto, folha, talos e flores), no 

município de Ariquemes-RO, localizado num terreno baldio da Avenida Jaru; 

 Preparação do material vegetal, pesagem, secagem e trituração do Solanum paniculatum 

Dunal; 

 Aplicação do método de extração sólido-líquido dos diferentes órgãos da plantas coletada, por 

maceração e decocção, utilizando como solvente o etanol; 

 Coleta de material vegetal: S. rugosum Dunal, S. palinacanthum Dunal, Solanum crinitum Lam. 

((fruto, folha, talos e flores), no município de Candeias do Jamari – RO, localizado na área rural, 

linha 45 sentido balneário Rio Preto; 



   

 

179 

 

 

 Preparação do material vegetal, pesagem, secagem e trituração dos S. rugosum Dunal, 

Solanum crinitum Lam,  S. palinacanthum Dunal; 

 Aplicação do método de extração sólido-líquido dos diferentes órgãos das plantas coletadas, 

por maceração, decocção e por aparelho de soxhlet, utilizando como solvente o etanol, (S. 

rugosum Dunal, Solanum crinitum Lam, S. palinacanthum Dunal); 

 Realização de testes de Difusão em Disco utilizando os extratos dos frutos, folhas, talos e flores 

de Solanum crinitum Lam frente às cepas de Eschirichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus 

mirabilis, Klebisella pneumoniae, Cândida albicans; 

 Produção de dois resumos para 62º reunião Anual da Sociedade Brasileira Para o Progresso da 

ciência em Natal – RN, 2010. Sendo eles: Estudos dos metabólitos secundários presentes no 

extrato etanólico dos frutos de Solanum subinerme JACQ. ; Avaliação antimicrobiana do 

extrato etanólico obtido dos talos de Solanum crinitum Lam. 

 Coleta de material vegetal: S. viarum Dunal,no município de Porto Velho – RO, localizado na 

rua Marechal Deodoro, bairro nova Porto Velho; 

 Preparação do material vegetal, pesagem, secagem e trituração do S. viarum Dunal; 

 Aplicação do método de extração sólido-líquido dos diferentes órgãos das plantas coletadas, 

por maceração, decocção, e por aparelho de soxhlet, utilizando como solvente o etanol, (S. 

viarum Dunal) 

 Rotulação dos extratos a partir de códigos que identificam a espécie vegetal trabalhada, o 

método de extração e órgão da planta utilizado; 

 Realização de testes de Difusão em Disco utilizando os extratos dos frutos, folhas, talos e flores 

de S. rugosum Dunal, S. palinacanthum Dunal, S. viarum Dunal, Solanum paniculatum Dunal, 

S.stramoniifolium Jacq frente às cepas de Eschirichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus 

mirabilis, Klebisella pneumoniae, Cândida albicans; 

 Produção de três resumos para 61º Congresso Nacional de Botânica, Manaus – AM, 2010. 

Sendo eles: Perfil fitoquímico e prospecção do potencial antimicrobiano dos extratos 

etanólicos obtidos dos talos e frutos Solanum crinitum Lam; Identificação de metabólitos 

secundários presentes no extrato etanólico das flores de Solanum stramonifolium JACQ.; 

Identificação de metabólitos secundários presentes no extrato etanólico dos frutos e talos de 

Solanum subinerme jacq; 

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

microbiologia da Faculdade São Lucas; 
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3. 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. 

Inicialmente o professor orientador do projeto fez doação de material vegetal dos frutos e talos de 

Solanum subinerme Jacq.  E posteriormente foram feitas quatro coletas datadas do dia 06/02/10, 

20/02/10, 27/02/10 e 27/03/10, onde foi coletado material vegetal suficiente para realização do 

projeto.  

 

3.1 ENSAIOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISE FITOQUÍMICA 

3.1.1 Preparação do material vegetal para sua extração 

  O material vegetal passou pelo processo de pesagem, secagem e trituração, em seguida, 

iniciaram-se os métodos de extração sólido-líquido por maceração, decocção e por aparelho de 

Soxhlet, utilizando como solvente o etanol, para a extração dos princípios ativos. Posteriormente os 

extratos passaram pelo processo de destilação simples até obtenção do xarope. A cada extrato foram 

feitos testes fitoquímicos para a análise e identificação dos compostos presentes. 

 

3.1.2 Métodos de extração 

O material depois de seco e moído, é pesado e processado por maceração, submetido a um 

recipiente, adicionando-se o solvente onde permanece por algumas horas, dias ou meses para a 

extração de seus componentes, posteriormente filtra-se e o produto final e destilado até xarope. O 

sólido obtido a partir da maceração é processado por decocção para extração dos componentes 

apolares, Em um recipiente adiciona-se o solvente e ambos são aquecidos durante 3 horas, filtrado e 

o processo e repetido por mais duas vezes. 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 tempo, até esgotar o material vegetal.  

Passado o tempo de extração, o extrato obtido foi separado e concentrado, por destilação simples 

até xarope.  

 

3.1.2 Método por Destilação Simples 

  A destilação simples é um processo que permite a separação de um líquido de uma 

substância não volátil, ou de outros líquidos que possuam uma diferença no ponto de ebulição. O 

extrato é colocado em balão de destilação e se adapta com um condensador reto, que é aquecido 

em  banho maria, onde extrato é destilado até xarope (concentração máxima).   
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3.1.3 Fracionamentos dos extratos etanólicos  

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

separação de componente apolar e polar. Os extratos etanólico deverão ser tratados com ácido 

acético glacial e água destilada para fazer uma dissolução a 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. 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. 

 

3.1.4 Método de separação de glicosídeos  

À parte aquosa foi recolhida do fracionamento, foi aquecida a 60º C 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. 

 

3.1.5 Hidrólise do Cru de Glicosídeos 

  A hidrólise ácida do cru dos glicosídeos foi realizado 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 etanol 95 %. 

 

3.1.6 Cromatografias de Camada Fina  

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

placas de vidro de 5x20, 10x 20 e 25x25 cm e como fase estacionária silicagel MACHEREY-NAGEL. As 

cromatoplacas foram preparadas utilizando 1,0; 2,0 e 4,0 gramas de silicagel e 3,0; 6,0 e 12 ml 

respectivamente de água destilada. A silicagel é adicionada em um balão de 50 ml e posteriormente 

adiciona-se água conforme a quantidade adequada, o balão é fechado e homogeneizado durante 30 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Miscibilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funil_separador
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segundos aproximadamente e logo o material é espalhado sobre a placa de vidro até formar uma 

camada fina e uniforme. A placa fica em repouso para secar a temperatura ambiente e logo é ativada 

na estufa á 100 ºC por 30 minutos.  

As amostras de cada extrato foram aplicadas à placa, utilizando um tubo capilar, colocando-

se dois pingos de cada amostra na placa de cromatografia de camada fina. Depois de secar as 

amostras, a placa é colocada em uma câmara cromatográfica e deixada correr até uma distância de 

10 cm, aproximadamente. Logo as placas são retiradas da câmara, deixando secar á temperatura 

ambiente e colocadas em uma câmara reveladora com iodo, para detectar as manchas existentes 

na placa.  

   

           Fig.01 Câmara cromatográfica 

 

3.1.7 Cromatografia de Coluna 

A cromatografia de coluna é uma técnica utilizados para separação e purificação dos 

constituintes químicos presentes nas plantas. Com o objetivo de cromatografar o cru de esteróides 

dos frutos de Solanum subinerme Jacq. na preparação da coluna utilizou-se o método úmido a partir 

de 100 gramas de sílica gel e n-heptano, colocando um pedaço de algodão na saída da coluna, para 

poder compactar a coluna com o adsorvente. Posteriormente adicionou-se o 5,4 gramas do extrato 

cru de esteróides  e um pedaço de algodão na parte superior, para evitar que o solvente deforme a 

estrutura da amostra na coluna ao ser adicionado. Como fase móvel utilizou-se n-heptano, acetato 

de etila, éter de petróleo, clorofórmio, e álcool metílico em variáveis concentrações e as frações 

foram recolhidas em becker de ensaio de 50ml. Cada fração foi analisada por cromatografia de 

camada fina para detectar os compostos isolados.  
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Fig.02 Coluna Cromatografia do Extrato Fruto do Solanum subinerme Jacq 

 

3.1.7 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. 

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 foram 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: 
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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 

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. 
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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 foram 

consideradas positivas 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. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS MICROBIOLÓGICOS 

 

3.2.1 Propagação in vitro da suspensão bacteriana 

Os testes microbiológicos estão sendo 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).  Cepas da Eschirichia coli (ATCC 35218), Staphylococcus aureus (ATCC 12228), Proteus 

mirabilis (ATCC 25933), Klebisella pneumoniae (ATCC 13883) 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.  

 

3.2.2 Teste De Sensibilidade Por Disco Difusão 

Para 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 

foram 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 triplicata e foram colocados sobre a superfície do ágar inoculado. Os 
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extratos utilizados foram rotulados com códigos que identificam a espécie vegetal trabalhada, o 

método de extração e órgão da planta utilizado, conforme demonstrado na Tabela 1. 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 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). 

Tabela 1 

 

ESPÉCIE VEGETAL  ORGÃO 
VEGETAL 

MÉTODO DE 
EXTRAÇÃO 

CÓDIGO DO 
EXTRATO 

S. rugosum Dunal Frutos Soxhlet ESA1 

S. rugosum Dunal Folhas Soxhlet ESA2 

S. rugosum Dunal Flores Soxhlet ESA4 

S. palinacanthum Dunal. Frutos Soxhlet ESB1 

S. palinacanthum Dunal. Frutos Maceração EMB1 

S. palinacanthum Dunal. Frutos Decocção EDB1 

S. palinacanthum  Dunal. Folhas Soxhlet ESB2 

S. palinacanthum  Dunal. Folhas Maceração EMB2 

S. palinacanthum  Dunal. Folhas Decocção EDB2 

S. palinacanthum  Dunal. Talos Soxhlet ESB3 

S.stramoniifolium Jacq. Frutos Maceração EMC1 

S.stramoniifolium Jacq. Frutos Decocção EDC1 

S.stramoniifolium Jacq. Folha Maceração EMC2 

S.stramoniifolium Jacq. Folhas Decocção EDC2 

S.stramoniifolium Jacq. Flores Maceração EMC4 

S.stramoniifolium Jacq. Flores Decocção EDC4 

S. viarum Dunal Frutos Soxhlet ESD1 

S. viarum Dunal Folhas Maceração EMD2 

S. viarum Dunal Folhas Decocção EDD2 

S. viarum Dunal Folhas Soxhlet ESD2 

S. viarum Dunal Talos Soxhlet ESD3 

S. viarum Dunal Talos Maceração EMD3 

S. viarum Dunal Talos Decocção EDD3 

S. crinitum Lam. Frutos Soxhlet ESE1 

S. crinitum Lam Folhas Soxhlet ESE2 

S. crinitum Lam Folhas Maceração EME2 

S. crinitum Lam Folhas Decocção EDE2 
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Concentrações dos extratos etanólicos ensaiados nos testes microbiológicos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 PREPARAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL  

Após o material vegetal ter sido processado para obtenção de um pó homogêneo para a 

realização do estudo fitoquímico, obteve-se os seguintes resultados podendo ser observados na 

Tabela2.  

Tabela 2 

Rendimento do material vegetal seco e moído das espécies estudadas. 
 

ESPÉCIE VEGETAL 
 

ÓRGÃO ESTUDADO 
 

MATERIAL INICIAL (g) 
 

MATERIAL SECO E 
MOÍDO (g) 

S. rugosum Dunal Frutos 394,03g 102,47g 

S. rugosum Dunal Folhas 393,85g 157,9g 

S. rugosum Dunal Talos 135,06g 52,0g 

S. rugosum Dunal   Flores 48,73g 11,79g 

S. palinacanthum Dunal. Frutos 1.321,03g 131,60g 

S. palinacanthum  Dunal. Folhas 561,47g 164,66g 

S. palinacanthum  Dunal. Talos 213,73g 63,41g 

S.stramoniifolium Jacq. Frutos 1.055,06g 160,48g 

S.stramoniifolium Jacq. Folhas 1901,08 295,16g 

S.stramoniifolium Jacq. Flores 145,53g 20,25 

S. viarum Dunal Frutos 130,25g 23,10g 

S. viarum Dunal Folhas 279,06g Ñ tem 

S. viarum Dunal Talos 326,59g Ñ tem 

S. crinitum Lam. Frutos 1.218,42g 211,0g 

S. crinitum Lam Folhas 515,94g 158,80g 

S. crinitum Lam Talos 251,73g 55,72g 

S. crinitum Lam Flores 56,63g 13,7g 

S. subinerme Jacq. Frutos 671,21 549,80 

S. crinitum Lam Talos Soxhlet ESE3 

S. crinitum Lam Flores Soxhlet ESE4 

S. subinerme Jacq. Frutos Soxhlet ESF1 

S. subinerme Jacq. Talos Soxhlet ESF3 

S.paniculatum L. Folhas  Decocção EDI2 



   

 

188 

 

 

S. subinerme Jacq. Talos 442,26 415,06 

S.paniculatum L. Fruto 142,05g 28,37 

S.paniculatum L. Folhas 491,65 166,27g 

S.paniculatum L. Talo 94,76g 63,48 

S.paniculatum L. Flor 16,95g 4,28g 

 

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

adequada para o estudo dos componentes destas espécies.  

 

4.2 ENSAIOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISE FITOQUÍMICA 

4.2.1 Resultados da Preparação dos Extratos Etanólicos 

Os frutos, folhas, talos e flores foram extraídos pelo método sólido-líquido, por maceração, 

decocção e aparelho de Sohxlet. Os extratos obtidos foram concentrados até xarope, por destilação 

simples, obtendo se um volume final padrão, com cerca de 100 ml por extrato.     

 

4.2.2 Resultados do Fracionamento dos Extratos Etanólicos  

O extrato etanólico dos frutos (SSF-1), (148 ml) foi fracionado a partir de 118 ml adicionado em 

um funil de decantação de 500 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 n-

heptano e o funil foi fechado fazendo agitação levemente, o extrato é mantido em repouso entre 5 

a10 minutos para a separação das fases aquosa e n-heptanica. A fase aquosa foi separada através da 

torneira do funil e a fase e n-heptanica pela parte superior do funil de separação. Este procedimento 

foi repetido por 5 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 n-heptano apolar (SSF-2). 

O extrato dos talos (SST-1), (145 ml) foi fracionado á partir de 125 ml adicionado em um funil 

de separação com capacidade de 500 ml, em seguida foi adicionado 240 ml ácido acético glacial, pois 

o extrato estava muito concentrado 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 n-heptano. O 

processo foi repetido sete vezes. O extrato n-heptánico obtido do fracionamento dos talos foi 

identificado como (SST-2). 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. 
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Tabela 4 

Resultados obtidos no fracionamento dos extratos do Solanum subinerme Jacq. 

EXTRATOS VOLUME 

(ml) 

VOLUME DE 

N-HEPTANO P 

VOLUME FINAL DE 

N-HEPTANO  

IDENTIFICAÇÃO 

DO N-HEPTANO 

FRUTO 148  5x100 500 Ss1 

TALOS 145   5x100 500 Ss2 

Nota: Ss1 Fruto do Solanum subinerme Jacq. Ss 2  Caule Solanum subinerme Jacq. 

 

4.2.3 Resultado da Hidrólise do Extrato  

O extrato dos frutos desengordurados, foi hidrolisado a partir do volume final de 148 ml de 

extrato, adicionou-se 50 ml de ácido clorídrico concentrado, e 150 ml água destilada para fazer a 

solução ao 1,5 M. O sólido obtido foi dissolvido em etanol 95 % filtrado e identificado como cru de 

esteróides. Após da hidrólise dos glicosídeos foi logrado precipitar os aglicones por quebra das 

ligações glicosídicas, pois eles são insolúveis a pH alcalino. O rendimento após á hidrólise podem ser 

observados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 

     Resultados obtidos do processo de hidrólise do fruto (Solanum subinerme Jacq.) 

 

De acordo com o dado analítico, podemos observar um rendimento de 1,29 % na obtenção 

do cru de esteróides. Rendimento este, aceitável para estudos posteriores, permitindo assim o 

isolamento de compostos esteroidais.  
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4.2.4 Resultados Obtidos na Cromatografia de Camada Fina 

A cromatografia de camada fina do cru de esteróides após a hidrolise detectou sete manchas 

na placa de Silica-gel, através da revelação pela câmara de iodo.  Foram calculados os valores de Rf 

(relação de fluxo) do extrato. Conforme a Tabela 6 demonstra, os resultados das analises 

cromatográficas se diferenciaram na posição das manchas. 

 

 Tabela 6 

Valores de Rf obtidos da cromatografia de camada fina do extrato do S. subinerme Jacq. 

Extrato Solvente 
(v/v) 

N°. de 
mancha 

Valor de Rf 

N-heptanico do (fruto) 
(a) 7 (0,14), (0,25), (0,36),(0,68),(0,77),(0,86),(0,93) 

Cru de 
glicosídeos(fruto) 

(a) 2 (0,12). (0,19) 

Cru de esteróides 
(fruto) 

(b) 7 (0,07),(0,14),(0,24),(0,33),(0,58),(0,68),(0,88) 

(a) clorofórmio (95:5 v/v), (b) diclorometano. 
 

Pode-se observar que os extratos analisados apresentam compostos com valores de Rf 

diferentes, o que indica a variedade de possíveis compostos a serem isolados e purificados. Algumas 

manchas aparecem pigmentação de cor amarela, caracterizando a presença de carotenóide.    

 

4.2.5 Resultados Obtidos na Cromatografia de Coluna do cru de esteróides  

O cru de esteróides dos frutos de S. subinerme Jacq. foi cromatografado por meio da 

cromatografia de coluna, utilizando sílica-gel como fase estacionária e N-Heptano puro, N-

Heptano/acetato de etila e Clorofórmio/álcool metílico em concentrações variáveis como fase 

móvel, logrando-se separar e purificar compostos das frações da coluna.   Foram obtidas 345 

frações. Na tabela 7 pode ser observado às frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para 

a eluição. 

 

 

ÓRGÃO MATERIAL 
SECO E 

MOIDO(g) 

VOL. EXTRATO 
(ml) 

CRÚ DE 
ESTERÓIDES 
OBTIDO(g) 

% DE 
RENDIMENTO 

FRUTO 415,06 148  9,5 1,29 
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Tabela 7 

Frações obtidas de acordo com o solvente utilizado para a eluição 

SOLVENTES VOLUME FRAÇÕES 

1°N-Heptano 200 ml 1 a 31 

2°N-Heptano /acetato de etila 98:2 400 ml 32 a 49 

3°N-Heptano /acetato de etila 96:4 4600 ml 50 a 120 

4°N-Heptano /acetato de etila 94:8 6400 ml 121 a 238 

5°N-Heptano/acetato de etila 90:10 300 ml 239 a 274 

6°Clorofórmio/álcool metílico 98:5 300 ml 275 a 299 

7°Clorofórmio/álcool metílico 90:10 300 ml 300 a 312  

8°Clorofórmio/álcool metílico 90:20 300 ml 313 a 326 

9°Clorofórmio/álcool metílico 90:40 300 ml 327 a 338 

10°Álcool metílico 300 ml 339 a 345 

Todas as frações foram analisadas através da cromatografia de camada fina e as frações 

que resultaram manchas semelhantes do mesmo aspecto com as estruturas iguais na placa de 

camada fina, foram unidas conforme o numero de ordem das frações coletadas e logo concentradas 

por destilação simples.   Cada fração foi dissolvida com clorofórmio ou álcool metílico e colocada 

num tubo de ensaio para sua cristalização. As frações foram cromatografadas e os valores dos Rf 

obtidos (Tabela 8). 
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Tabela 8 

 
 
 

Valores de Rf obtidos da coluna cromatográfica 

Frações Solvente 
(v/v) 

N°. de mancha Valor de Rf 

1 a 10 
(a) Sem mancha  

11 a 33 
(a) Sem mancha  

34 
(a) 1 mancha (0,32) 

35 a 70 
(a) 3 mancha (0,20), (0,74), (0,97) 

71 a 73 
(a) 3 mancha (0,23), (0,72), (0,95) 

74 a 114 
(a) 2 mancha (0,82), (0,87) 

115 a 129 
(a) 2 mancha (0,71), (0,97) 

130 a 141 
(a) 3 mancha (0,25), (0,72), (0,98) 

142 a 160 
(a) 2 mancha (0,12), (0,71) 

161 a 204 
(b) Sem mancha  

205 a 207 
(b) 2 mancha (0,72), (1) 

208 a 221 
(b) 5 mancha (0,35), (0,54), (0,63), (0,73), (0,88) 

222 a 226 
(b) 8 mancha (0,05), (0,14), (0,24), (0,28), (0,43), (0,45), 

(0,6),(0.78) 

227 a 230 
(b) 2 mancha (0,59), (0,67) 

231 a 236 
(b) 1 mancha (0,61) 

237 a 242 
(b) 1 mancha (0,61) 

243 a 250 
(b) 2 mancha (0,67), (0,83) 

251 a 253 
(b) 2 mancha (0,65), (0,85) 

254 a 267 
(b) 1 mancha (0,93) 

268 a 288 
(b) 1 mancha (0,4) 

289 a 337 
(b) 1 mancha (0,33) 

338 a 342 
(b) 1 mancha (0,4) 

343 a 345 
(b) 1 mancha 

 
(0,44) 
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Todas as frações obtidas foram analisadas através da cromatografia de camada fina, e 

foram comparadas com um padrão de amostras isoladas de outras espécies do gênero Solanum, 

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

De acordo com o procedimento realizado logrou-se cristalizar varias frações, que foram separadas e 

guardadas para estudos espectroscópicos posteriores. 

Os resultados da cromatografia de camada fina das frações estudadas, mostrou que as 

frações obtidas não apresentam valores de Rf semelhantes ao valor de Rf das moléculas padrões de 

Demissidina, Yucogenina, Hecogenina, Acido Ursolico, Solasodieno, Isotigenina, Digegenina. Assim 

podemos concluir que as frações obtidas não correspondem com as estruturas moleculares destes 

padrões, porém serão encaminhadas para ser identificada sua estrutura molecular pela técnica de 

espectrometria de massa.  
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ESA1 + - + - + + + - 

ESA4 + - - + + + + - 

ESB1 + + + - + - + - 

ESB1 + + + - + - + - 

ESB2 - + + - + - + - 

EMB2 - - + - + + + - 

EDB2 - - + - + + + - 

ESB3 + + + - + + + - 

EMC1 + + + - + + + - 

EDC1 + - + - - + + - 

EMC2 - - - - + - + - 

EDC2 + - + - + + + - 

EMC4 - - + - + + + - 

EDC4 + - + - + + + - 

ESD1 + - + - + - + - 

EMD2 - - + + + + + - 

ESD3 - - - - - + + - 

ESE1 + - - + + + + - 

ESE2 - - + - + - + - 

ESE3 + - + + + + + - 

ESE4 - - - + + - + - 

ESF1 + - -  + + + - 

ESF3 + - + + + + - - 

EMI2 + - + - + - + - 
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4.2.5 Resultados obtidos nos testes de reconhecimento dos metabólicos secundários das espécies  

trabalhadas. 

Tabela 7 

Ensaios de reconhecimento dos metabólicos secundários dos Solanum trabalhados. 

 

Nota: + (positivo) para testes dos metabólicos secundários de Solanum subinerme Jacq. 
 

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

presentes, utilizando reagentes específicos, para cada família de compostos.  

De acordo com os resultados de Azevedo et al. (2002) que realizaram um estudo 

fitoquímico das folhas, frutos e flores de 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. 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. 

 

4.3.3 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 vários 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.  

Dentre essas, temos a Klebisiela pneumoniae que causa infecções do trato urinário e 

bacteremia, especialmente em pacientes hospitalizados. A 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.  

EDI2 - + + - + - + - 
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 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 tais como pneumonia, 

meningite, endocardite, síndrome do choque tóxico, septicemia e outras, sua enorme capacidade de 

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

hospitalares e comunitárias. 

 

Tabela 8 
Resultados obtidos dos halos (mm) inibição frente aos extratos estudados. 

 
Escherichia 

coli 
Staphylococcus 

aureus 
Klebsiella 

pneumoniae 
Proteus 
mirabilis 

Cândida 
albicans 

Etanol      

Ceftazidima      

ESA1 - - - - 13,6 mm 

ESA2 8,3 mm 7 mm 10 mm - 10,6mm 

ESA4 - - - - 14 mm 

ESB1 - - - - - 

EMB1 9,6 mm 9 mm 8 mm - 18,6 mm 

EDB1 8 mm - 9,3 mm - 22,3 mm 

ESB2 - - - 7,3 mm - 

EMB2 - - - - - 

EDB2 - - - - - 

ESB3 - 8 mm 9 mm 8,6 mm - 

EMC1 - - - - - 

EDC1 - 10,6 mm - - - 

EMC2 9 mm 8,6 mm - - 22,3 mm 

EDC2 - 8mm 9,3 mm - 15,6 mm 

EMC4 - - 8 mm 8 mm 12,6 mm 

EDC4 - - 8 mm 8 mm - 

ESD1 - - - - 9,6 mm 

EMD2 7 mm - 7,6 mm 8,3 mm 10 mm 

ESD2 - - 8,6 mm 7 mm 16 mm 

ESD3 - - - - 10,3 mm 

EMD3 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm - - 

EDD3 - - - - - 

ESE1     18,6 mm 

ESE2 - - - - 8 mm 

EME2 - - - - 13 mm 
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EDE2 - - - - 13 mm 

ESE3 - -  
- 

- 14 mm 

ESE4 - - 8 mm - 16,6 mm 

ESF1 - 12,5mm 15,5mm - - 

ESF3 - 9mm 10mm - - 

EMI2 7 mm - - - 10 mm 

EDI2 7 mm 9,6 mm 8,6 mm 7,6 mm 11,3 mm 

 

Nota: (-) ausência de halo/ Os halos obtidos foram tirados da média da triplicata. 
 

Os resultados obtidos revelam a presença de metabólitos secundários, que inibem o 

crescimento das cepas de Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus 

mirabilis e Cândida albicans frente a alguns extratos do gênero Solanum 

Neste contexto o gênero Solanum, será alvo de estudo na busca de novos compostos que 

possuam atividade antimicrobiana. 

 
CONCLUSÃO 

 
Os extratos etanólicos obtidos dos frutos, folhas, talos e flores dos S. rugosum Dunal, S. 

palinacanthum Dunal., S.stramoniifolium Jacq , S. viarum Dunal, S. subinerme Jacq., S.paniculatum 

L.Foram feitos testes de identificação dos metabolitos secundários revelou que do total de 25 

extratos trabalhados fitoquimicamente 60% revelaram a presença de alcalóides, 24% possuem 

glicosídeos cardiotônicos, 76% possuem cumarinas volateis, 24% possuem flavonóides, 92% 

possuem taninos, 64% possuem saponinas e 96% triterpenos e/ou esteróides, e nenhum dos 

extratos possuem derivados antracênicos livres. 

 O cru de esteróides dos frutos de Solanum subinerme Jacq. foi cromatografado por 

cromatografia de coluna, para separação e purificação dos constituintes químicos, onde obtiveram-

se cerca de 30 frações. Todas as frações obtidas foram analisadas através da cromatografia de 

camada fina, e com um padrão de amostras isoladas de outras espécies do gênero Solanum.De 

acordo com o procedimento realizado logrou-se cristalizar varias frações, que foram separadas e 

guardadas para estudos espectroscópicos posteriores. 

Os extratos foram testados para avaliar sua atividade antimicrobiana no qual apresentaram 

halos de inibição que variam de 7 mm à 22,3 mm, sendo a Cândida albicans a detentora dos 

melhores resultados obtidos. É válido ressaltar que os diferentes métodos de extração dos órgãos 

das plantas selecionadas, revelaram diferenças no combate à proliferação desses microorganismos. 
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Este trabalho e de grande importância para estudos fitoquímicos, pois novas substâncias 

podem ser encontradas podendo se ramificar para a área médica, farmacêutica e farmacológica. 

O projeto foi executado dentro do cronograma proposto inicialmente, as alunas ampliaram 

seus conhecimentos, pois o trabalho foi multidisciplinar..Os resultados obtidos contribuíram para a 

comunidade científica fornecendo subsídios para estudos posteriores. 

 
APÊNDICE 

 
Figura 3. Aparelho de Soxhlet utilizado nas extrações sólido-líquido. 

 
Figura 4. Bolsista fazendo testes fitoquímico com os talos e frutos de Solanum subinerme Jacq. 
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Figura 5. Identificação de metabólitos secundários presente no extrato etanólico de S.subinerme. 

 
Figura 6 Hidrólise com os frutos de S.subinerme. 

 
Figura 7. Esterilização de matériais microbiológicos no método de autoclavagem. 
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Figura 8. Colaboradora inoculando as cepas bacterianas no caldo de Soja-Tripticase (TSA/TSB). 

 
Figura 9. Bolsista preparando meio de cultura Muller Hinton. 

 
Figura 10. Placas com meio Muller Hinton 
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Figura 11. Placa com cepa de bactéria Klebsiela A Solanum rugosum (caule), não apresentou halo, B Solanum 
crinitum halo de 12mm. 

 
Figura 13. Frutos do Solanum stramonifolium Dunal. 
 
Figura 12. Bolsista coletando material vegetal do Solanum stramonifolium Dunal. 

 

 
Figura 14. Colaboradora e Bolsista separando material vegetal do Solanum stramonifolium Dunal. 
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Figura15. Solanum subinerme Jacq. 

 
Figura 16. Colaboradora coletando 

 

 

 
RESUMO PARA AMOSTRA CIENTÍFICA 

IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PRESENTES NO      EXTRATO ETANÓLICO DOS 
FRUTOS DE Solanum subinerme JACQ. 

 Solanum subinerme Jacq. é um arbusto, possuindo ramos alongados, às vezes arqueados, 
tortuosos, pilosos, geralmente aculeado. Suas folhas são simples, com grande variação na forma e no 
tamanho. O estudo das plantas e o interesse sobre seus compostos químicos cresce anualmente, 
pois muitos deles possuem atividades terapêuticas úteis ao homem. O objetivo deste trabalho foi 
identificar metabólitos secundários no extrato etanólico de S. subinerme. Os frutos do S. subinerme 
foram coletados na linha 45, sentido balneário Rio Preto, Candeias do Jamari-RO, e passaram pelo 
processo de prensagem, secagem e identificação taxonômica no (HFSL). O extrato foi obtido por 
meio do método de extração sólido-líquido utilizando o aparelho de Soxhlet e como solvente 
utilizou-se o etanol. Foram realizados testes fitoquímicos com reagentes específicos para cada teste, 
baseados em precipitação e coloração dos extratos. Os reagentes utilizados foram de 
reconhecimentos de alcalóides (Mayer, Wagner e Dragendorff), glicosídeos cardiotônicos (Salkowski, 
Kedde, Keller-Killiani e Liebermann Burchard), cumarinas voláteis, flavonóides, taninos condensados 
e hidrolisáveis (acetato de chumbo e cloreto de ferro III), saponinas, triterpenos (Liebermann-
Burchard e Salkowski) e derivados antracênicos livres (Börntraeger). Os testes revelaram a presença 
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de alcalóides, flavonóides, taninos hidrolisáveis, saponinas, triterpenos e esteróides, e a ausência de 
glicosídeos cardiotônicos, cumarinas voláteis e derivados antracênicos livres. De acordo com o 
trabalho realizado podemos verificar que nos extratos etanólicos dos frutos do S. subinerme 
apresenta os seguintes metabólitos secundários: alcalóides, flavonóides, taninos hidrolisáveis, 
saponinas, esteróides e triterpenos, o que é de interesse para o estudo fitoquímico desta planta. 

 
RESUMO PARA AMOSTRA CIENTÍFICA 

AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA PRELIMINAR DOS EXTRATOS ETANÓLICOS OBTIDOS DE Solanum 
viarum Dunal 

 
 A espécie Solanum viarum Dunal conhecida popularmente como Joá bravo ou Joá amarelo é 

considerada como erva daninha infestante, principalmente de pastagens, que apresenta 
propriedades adstringentes, calmantes e diuréticas. Os extratos e óleos de plantas têm sido 
considerados novas fontes de princípios ativos naturais com diversos efeitos aplicados. Isso se torna 
importante uma vez que microrganismos causadores de patologias estão cada vez mais resistentes 
aos antibióticos. Diante dessa perspectiva, objetivou-se neste trabalho submeter amostras de 
extratos etanólicos de S. viarum a avaliações antimicrobianas, com intuito de encontrar princípios 
ativos que possam combater bactérias causadoras de patologias.  Os frutos, caules e folhas foram 
coletados no município de Vilhena - RO, onde passaram pelo processo de prensagem, secagem e 
identificação taxonômica no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas, o 
extrato foi obtido por meio do método de extração sólido-líquido utilizando o aparelho de Soxhlet e 
como solvente utilizou-se o etanol. Os testes microbiológicos foram realizados no Laboratório de 
Microbiologia da Faculdade São Lucas, onde foi utilizado o Teste de difusão em disco em meio de 
cultura Mueller Hington, as cepas de microrganismos (ATCC) selecionadas foram plaqueadas e 
incubadas com 0,1g/ml dos extratos por 24 horas. Os testes de difusão em disco não obtiveram 
formação de halo para Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Os resultados obtidos revelaram que os extratos de S. 
viarum não apresentaram ação bactericida contra os microrganismos ensaiados. Os dados sugerem 
que novas análises microbiológicas combinatórias e purificação de novas substâncias dos extratos 
sejam desenvolvidas para confirmar essa ação da planta.  

 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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RELATÓRIO FINAL PIBIC/CNPq/FACULDADE SÃO LUCAS 

RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO DE FITOQUÍMICA E 

MICROBIOLOGIA DA FACULDADE SÃO LUCAS. 

 

Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 
Bolsista: Dilene Morais Barbosa da Silva 

 
INTRODUÇÃO 

 

A filária Mansonella ozzardi (Manson, 1897) (Nematoda, Onchocercidae) é o agente etiológico da 

mansonelose. Apresenta ciclo heteroxeno, tendo como vetor o artrópode do gênero Culicoides ou Simulium 

e o homem como hospedeiro definitivo ou reservatório do parasita. No Brasil, ate o momento, apenas os 

simulideos foram constatados como transmissores de M. ozzardi, sendo Cerqueira (1959) o primeiro a 

incriminá-los como tais. A transmissão ocorre durante a picada e ingestão de sangue pelo artrópode 

infectado, o qual introduz nesse momento a terceira fase da filaria no homem. Neste, se transformam em 

vermes adultos que podem parasitar o sistema linfático, a cavidade abdominal e os tecidos dos 

vertebrados; produzem as microfilárias, que são as formas jovens capazes de atingir o sangue periférico 

podendo, portanto, ser ingeridas pelos dípteros e estes infectarem o homem novamente.  

A mansonelose é desencadeada pelo acúmulo de microfilárias no sangue periférico do homem. As 

microfilárias são encontradas no sangue periférico, sem periodicidade (Rachou & Lacerda, 1954; Moraes, 

1959; Tavares, 1981) 

Embora a descrição inicial da infecção por Mansonella ozzardi já ocorra há mais de meio século, a 

primeira descrição no Estado do Amazonas ocorreu em 1949 quando Deane encontrou microfilárias no 

sangue periférico de 0,6% de pessoas da cidade de Manaus. A filaria M. ozzardi possui uma distribuição 

geográfica limitada as Américas, podendo encontrada desde o México ate a Argentina, excetuando Chile, 

Uruguai e Paraguai (Tavares & Fraiha Neto,1997). Embora existam poucos estudos sobre essa filariose ela é 

comum em populações ribeirinhas ao longo do Rio Solimões e seus afluentes, segundo Tavares et al. 

(2001), sendo que o Rio Purus é um afluente do Solimões e atravessa Lábrea-AM. 

 A maioria dos autores considerou até o ano de 1960 a M. ozzardi como uma filaria não patogênica, 

porém após os trabalhos publicados por Batista et al. (1960), Oliveira (1961), Tavares (1981), França (1985) 

e Abrahim (2004) houve a comprovação da sua patogenicidade. Segundo esses autores as pessoas com 

mansonelose apresentam principalmente; febre moderada, frieza nas pernas, dores articulares, adenite 

acompanhada de tonturas e dor de cabeça. A mansonelose é uma infecção de sintomatologia ainda muito 

discutida. Branco et al.(1998), Garrido & Campos (2001) em trabalhos desenvolvidos no Município de 

Pauini-AM e comunidades do Rio Negro (indígenas e não indígenas) atribuíram uma nova sintomatologia a 
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esta filariose, a presença de lesões visuais, com círculos brancos na córnea que podem resultar em 

cegueira.  

Por ser uma doença ainda pouco estudada e com um quadro sintomático não bem definido, os 

órgãos de saúde não possuem ainda uma política específica para o tratamento da mansonelose por 

Mansonella ozzardi. Estudos sugerem que após detectada a mansonelose é possível a sua eliminação 

através do tratamento feito com ivermectina na posologia de 0,2 mg/kg (dose única), sendo este capaz de 

eliminar as microfilarias do sangue periférico em 24 h, persistindo a negativação da microfilaremia, pelo 

menos por 30 dias (Tavares & Fraiha Neto, 1997), porém não referem informações sobre efeitos colaterias 

e não acompanham o paciente por mais de 30 dias. Gonzalez AA, Chadee DD, Rawlins SC (1999) em um 

estudo em Trinidad, trataram 40 pessoas com M.ozzardi e demonstraram que o uso da droga em dose 

única (6 mg/pessoa) reduziu em 82% a média de parasitemia dos tratados 4 anos após o tratamento, e que 

o uso de ivermectina pode diminuir por longo prazo a densidade de microfilárias. 

Esse projeto está abrangendo a região do médio Purus, Lábrea, Amazonas, porque essa região 

apresenta características propícias para a transmissão da Mansonelose, devido ao clima (quente e úmido) e 

a vegetação (floresta amazônica) favorecerem a proliferação dos vetores.  

O presente trabalho consiste em um estudo da prevalência pela técnica de PCR (sigla em inglês que 

significa Reação da Polimerase em Cadeia) de Mansonella Ozzardi no médio Purus, tendo um papel 

importante no grande projeto sobre a Mansonella ozzardi, propiciando a identificação dos portadores de 

filariose, possíveis caracterizações da sintomatologia clínica da doença e orientações para tratamento dos 

infectados nas instituições de saúde. A alta sensibilidade, a especificidade, a facilidade de execução e a 

análise de grande número de amostras simultaneamente fazem da técnica de PCR uma opção atrativa para 

estudos epidemiológicos e para caracterização de microrganismos causadores de doenças. 

O PCR trabalha na busca de características do genoma da filaria Mansonella ozzardi, contribuindo 

de maneira significativa para os conhecimentos sobre essa doença que é considerada um problema de 

saúde pública.  

O diagnóstico da doença está sendo feito através da detecção do DNA pelo PCR, porque, quando 

se usa a hemoscopia a existência de baixas microfilaremias acaba sendo responsável pela alta ocorrência 

de falso-negativos. 

 

2- OBJETIVOS 

Investigar a prevalência pela técnica de PCR de Mansonella ozzardi no médio Purus, Lábrea, 

Amazonas, destacando a distribuição da prevalência por gênero, idade (adultos x crianças) e localidades. 

 

3- DESENVOLVIMENTO (1º Fase- 06/2008 à 06/2009) 
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3.1. MATERIAL E METODOS 

As coletas ocorreram em comunidades ribeirinhas de Lábrea ao longo do rio Purus. Foi realizado 

exames sanguíneos com punção venosa (coleta de 3 ml de sangue com EDTA para futura análise em 

laboratório) e posterior gota espessa com 3 gotas de sangue (60 microlitros),  em pacientes voluntários, 

após assinatura do termo de consentimento. Para os indivíduos menores de idade foi pedida a autorização 

dos pais, de um parente mais próximo ou responsável. Os critérios de inclusão: indivíduos com cinco anos 

ou mais de idade que aceitem realizar o exame. Os critérios de exclusão: indivíduos com menos de cinco 

anos de idade ou que se recusem a participar do estudo.  

O material foi secado naturalmente e posteriormente desemoglobinado, corado com azul de 

metileno com Panótico®, para realização de pesquisa de microfilárias a microscopia óptica.  

Detalhamento da técnica da Gota espessa 

Para a realização do método de gota espessa foram utilizadas duas gotas de sangue sobre lâmina de 

microscópio. Após secagem foi utilizada uma solução de água destilada e azul de metileno (5:1) e outra de 

água destilada + Giemsa (10:1) para a desemoglobinização e coloração. Estas lâminas foram lidas em 

microscópio óptico sob objetiva de 4x e 10x.  

A principal técnica utilizada neste trabalho é o PCR (sigla em inglês que significa Reação da 

Polimerase em Cadeia). Esse é um método utilizado em Biologia Molecular que permite a "amplificação ou 

multiplicação exponencial de segmentos de DNA, facilitando sua análise”. Os segmentos que são 

estudados são flanqueados através de outros segmentos menores que iniciam a reação e são chamados de 

iniciadores ou "primers". 

 Os genes que codificam os rRNAs 5S, assim como os outros genes de rRNA, estão arranjados em 

grupamentos que contêm um total de várias centenas a vários milhares de repetições em “tandem”, 

distribuídas em um ou mais cromossomos em eucariotos. 

A reação foi amplificada em um equipamento específico, o termociclador. Foram programados os 

seguintes ciclos: 2 minutos a 95°C (1x), 20 segundos a 94°C, 20 segundos a 52°C e 42 segundos a 72°C (35x) 

e 5 minutos a 72°C (1x).  

 

Detalhamento da técnica do PCR 

Preparação da amostra de DNA: O DNA foi preparado a partir de 1 ml de sangue periférico, 

contendo EDTA como anticoagulante. Após a adição de 200µl de tampão de lise de eritrócitos, o sangue foi 

centrifugado a 13.000rpm por 30 segundos. O sobrenadante foi descartado e nova adição de 1ml de 

tampão de lise de eritrócitos foi realizada, seguida de agitação em vortex  e nova centrifugação. 

  Esta operação foi repetida várias vezes até o completo clareamento do sobrenadante (em geral 4 

vezes). Ao sedimento final foi acrescentado 200 µl de tampão de lise contendo 5 µl de proteinase K e 
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seguido de incubação a 56° C  por 60 minutos. Decorrido esse tempo a amostra foi aquecida por 30 

minutos a 100°C para desnaturar a proteinase K. A seguir esse hidrolisado, contendo restos celulares e 

possíveis filárias foi centrifugado e o sobrenadante (2 µl) foi utilizado para PCR. 

 

Mistura de reação para PCR: 2 µl de solução de amostra (DNA molde), 0,25 µl de dNTPs 10mM, 2,5 µl de 

tampão de reação (10x), 0,5 µl de primer (10 mM cada), 0,25 µl PAQ 5000 GE® (5 U/µl) e água suficiente 

para completar 25 µl. 

 

Eletroforese: As amostras foram analisadas em gel de Poliacrilamida reveladas pela prata com bandas de 

287 pb. 

 

Informações complementares: 

Tampão de lise de eritrócitos: Sacarose 0,32M; Tris-HCl, pH 7,5, 10 mM; MgCl² 5mM e Triton X-100 1%. 

Tampão de lise leucócitos: Tris-HCl 10 mM pH 8,3; Kcl 50 mM; MgCl² 2,5mM; Gelatina: 0,1 mg/ml,nodinet 

p40 0,15% e Tween 20 a 0,45%. 

 

Desenho dos primers que foram utilizados: 

 

               M. ozzardi – MoITS2  5´- CTT ATC ATC AGG TGA TAT TAA TC – 3´ 

                                                   5´- CTT TTC CTC CGC TTA ATT ATA TG - 3´ 

Serviu de base para o estudo o seqüenciamento utilizado por Ramiro Morales Hojas (2001), um 

fragmento do gene MSP com 555 pb para M. ozzardi baseado na seqüência nucleotídica do banco de 

dados (TM GenBank, EMBL) com adesão numérica  AJ404209 ± AJ404225 para a M. ozzardi.  

             

Figura 1. Amostras da comunidade Praia do Maciari. São 7 poços, da direita para   esquerda, com ladder de 100 pb, 
cp 287pb, sendo todas as amostras positivas. 
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3.2 RESULTADOS  

 
3.2.1 População recenseada 

 
O primeiro estudo da prevalência pela técnica de PCR de Mansonella ozzardi foi desenvolvido nas 

comunidades ribeirinhas do médio Purus, Lábrea, Amazonas, em Agosto de 2008, sendo recenseados 

neste período 167 habitantes, adultos e crianças de ambos os sexos. Esta população estava distribuída em 

cinco localidades (Barranco do Bosque, Boca do Ituxi, comunidade Praia do Maciari, comunidade Praia do 

Pirão e comunidade Tauaruhã).  

A equipe de pesquisadores retornou a região do médio Purus, em Janeiro de 2009, dando 

continuidade ao trabalho de pesquisa. Nesse período foram recenseados 152 pessoas. Esta população 

estava distribuída na cidade de Lábrea e em mais seis localidades (comunidade Samauma, comunidade 

Jurucuá, comunidade Santa Rosa, comunidade Buraco, comunidade Buracal e a comunidade Cassianã). 

Assim, totalizando 319 amostras.  

 

3.2.2. Prevalência da infecção por Mansonella ozzardi. 

 

 Entre os 319 indivíduos examinados foram encontrados pela técnica do PCR 281 (88,09%) 

portando microfilária no sangue periférico.  

 

3.2.3. Distribuição da população por localidade. 

 

Na comunidade Barranco do Bosque foram obtidas 28 amostras, sendo 25 (89,29%) positivas no 

PCR e 3 (10,71%) negativas.  

Na comunidade Boca do Ituxi foram obtidas 15 amostras, 13 (86,67%) positivas e 2 (13,33%) 

negativa. Na comunidade Praia do Maciari das 42 amostras, 35 (83,33%) foram positivas e 7 (16,67%) 

foram negativas. Na comunidade Praia do Pirão das 33 amostras, 29 (88%) foram positivas e 4 (12%) 

negativas. Na comunidade Praia do Tauaruhã, das 49 amostras, 36 (73,47%) foram positivas e 13 (26,53%) 

negativas.  

Já na cidade de Lábrea, todas as 21(100%) amostras foram positivas no PCR, o mesmo ocorrendo 

na comunidade Santa Rosa e na comunidade Buraco, com 5 e 17 amostras positivas, respectivamente.  

Na comunidade Samauma foram analisadas 29 amostras, sendo 28 (96,55%) positivas no PCR e 

somente 1 (3,45%) negativa, sendo o mesmo percentual na comunidade de Jurucuá, a qual obteve 31 

amostras, com 30 (96,77%) positivas.  Na comunidade Buracal, das 33 amostras, 31(93,94%) foram 

positivas e 2 (6,06%) negativas. Já na comunidade Cassianã, das 16 amostras, 11(68,75%) foram positivas. 
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De acordo com o censo demográfico, 31.9% da população total que reside nas comunidades 

citadas pelo presente estudo, fizeram o exame sanguíneo, sendo as amostras analisadas pela técnica de 

PCR.   

COMUNIDADES        CENSO TOTAL DE AMOSTRAS    (% ) De amostras por 

localidade 

BARRANCO DO BÓSQUE                47 28 59.57% 

BOCA DO ITUXI                68 15 22.05% 

PRAIA DO MACIARI              122 42 34.42 % 

PRAIA DO PIRÃO                70 33 47.14 % 

TAUARUHÃ              100 49 49% 

SAMAUMA  105 29 27.61% 

JURUCUÁ  98 31 31.63% 

SANTA ROSA  38 05 13.15% 

 BURACO  120 17 14.16% 

BURACAL  83 33 39.75% 

CASSIANÃ  83 16 19.27% 

TOTAL 934 298 31.9% 

 

3.2.4. Distribuição da população com relação ao sexo. 

Das 319 pessoas examinadas no total, 164 (51,41%) eram sexo feminino e 155 (48,59%) do sexo 

masculino.  

 

3.2.5. Distribuição da população infectada pela Mansonella ozzardi segundo o sexo. 

Ao analisar apenas as amostras positivas no PCR observamos que do total de 281 amostras 148 

(52,67%) correspondiam à pacientes do sexo feminino e 133 (47,33%) eram de pacientes do sexo 

masculino. 

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Masculino
Feminino

 

Figura 2: Distribuição por sexo dos pacientes positivos para Mansonella ozzardi, médio Purus, Lábrea, Amazonas. 

 

3.2.6. Distribuição da população de acordo com a faixa etária. 

O total de indivíduos examinados, com relação à faixa etária da população geral, estava assim 
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distribuído: 87 (27,27%) na faixa de 5 a 15 anos de idade e 232 (72,73%) na faixa superior a 15 anos. 

 

3.2.7. Distribuição da população infectada segundo a faixa etária. 

 Ao analisar apenas os 281 indivíduos portadores da M. ozzardi, observou-se que 79 (28,11%) eram 

crianças (faixa que compreende de 0-15 anos). Porém, ao relacionarmos o número de crianças examinadas 

com o número de crianças infectadas, obtivemos uma porcentagem significativa de 90,8%, enquanto ao 

relacionar o total de adultos examinados com o numero de adultos infectados obtivemos uma 

porcentagem levemente inferior, correspondendo a 87,07%.  

 

FAIXA ETARIA (ANOS)      Nº EXAMINADOS Nº INFECTADOS          % 

      ≤ 15 (criança)               87     79                            90,8 

        >15 (adulto)             232   202                            87,07 

  
            Total 

 
            319 

 
  281                            88,09 

Figura 3: Distribuição de Mansonella ozzardi segundo grupo etário. Lábrea, AM. , 2009. 
 

3.2.8. Estudo comparativo entre os métodos de PCR e gota espessa. 

 No primeiro estudo realizado em agosto de 2008, as amostras também foram analisadas pelo 

método da gota espessa. Sendo que, das 167 amostras obtidas, apenas 36 (21,56%) foram positivas. 

Enquanto pela técnica do PCR, do total de 167 amostras, 138 (82,63%) foram positivas. 

 

3.3. DISCUSSÃO 

Este trabalho mostra a elevada prevalência nos municípios de Lábrea (88,09%), confirmando a alta 

endemicidade de M. ozzardi no médio Purus. O grande aumento da população exposta a esse agravo pode 

estar relacionado com a baixa parasitemia, a qual não é detectada pelos exames de rotina. Como essa alta 

endemicidade decorre da interação de muitos fatores a partir do triângulo epidemiológico homem-vetor-

parasita, o homem acaba sendo um reservatório e mantenedor dessa parasitose. 

As doze localidades investigadas apresentaram pessoas albergando microfilárias no sangue 

periférico. A ocorrência de M. ozzardi variou de 68,75% a 100%. A cidade de Lábrea, e as comunidades 

Santa Rosa e Buraco tiveram porcentagens máximas de infectados por localidade. Essas altas porcentagens 

são reflexos das características propícias (clima e vegetação) para a proliferação dos vetores que essas 

regiões apresentam.  

Ocorreu prevalência similar entre os dois grupos etários (crianças x adultos) demonstrando que 

ambos são igualmente susceptíveis à doença, sofrendo exposições diárias aos vetores e, portanto, risco 

similar de contaminação. Pesquisas realizadas recentemente pelo método da gota espessa já 



   

 

210 

 

 

demonstravam um aumento significativo das prevalências de indivíduos com menos de 15 anos quando 

comparado a trabalhos anteriores.  

As mulheres apresentaram maiores prevalências do que os homens. Tal padrão contradiz as 

observações encontradas em outros trabalhos, porém pode ser explicada pelo fato dos homens possuírem 

maior mobilidade em relação aos serviços de saúde, e ao apresentarem sintomas inespecíficos acabam 

procurando o hospital e sendo submetidos a exames de sangue e posterior tratamento. A mansonelose é 

uma doença transmitida por mosquitos, que tem uma ecologia específica de grande aumento nas estações 

de cheia, onde toda a população fica em casa a mercê dos mosquitos, assim, a baixa prevalência das 

mulheres em outros trabalhos talvez não se devesse a ausência de parasitemia, mas à falta de diagnóstico. 

O método de diagnóstico utilizado no presente projeto se torna mais sensível que o método da gota 

espessa porque trabalha na busca de características do genoma da filaria Mansonella ozzardi, informação 

que pode ser comprovada pelos dados obtidos através das amostras da primeira expedição em que o PCR 

demonstrou ser 61,08% mais sensível que o método da gota espessa. Quando se usa esse último método a 

existência de baixas microfilaremias acaba sendo responsável pela alta ocorrência de falso-negativos, e o 

diagnóstico pela gota espessa pode por vezes ser considerado contraditório na decisão de julgar a 

magnitude da doença nas áreas consideradas endêmicas. 

 Assim, a alta co-positividade da PCR com a gota espessa reforça sua utilidade em estudos 

epidemiológicos de prevalência, sintomatologia clínica da doença, estudos de eficácia terapêutica e 

detecção de portadores assintomáticos com baixa parasitemias. 

 

4- DESENVOLVIMENTO ( 2º Fase – 06/2009 à 06/2010) 

            A segunda fase do Projeto teve por objetivo padronizar a técnica da reação em cadeia da 

polimerase - PCR para diagnóstico da M. ozzardi e comparar sua eficácia em relação à filtração de sangue 

em membrana de policarbonato (FMP), considerado padrão-ouro para o diagnóstico da parasitose, 

quando comparado à técnica tradicional de HGE.  

Por ser uma pesquisa inovadora e pioneira, a equipe teve que trabalhar no aprimoramento da 

técnica de PCR para Mansonella ozzardi, realizando ajustes para o aperfeiçoamento da técnica utilizada 

até o momento para que pudéssemos nos  aproximar do ideal de 100% de segurança.  

Foram selecionados aleatoriamente 47 pacientes microfilarêmicos por M.ozzardi, escolhidos entre 

232 indivíduos diagnosticados pela FMP (Poretics Corporation, Livermore, USA). Os parasitados eram 

habitantes ribeirinhos do município de Lábrea-AM (07o15’S 64o51’W), área com elevada prevalência de 

mansonelose. 
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4.1- MATERIAL E MÉTODO 

Na técnica da PCR foi realizada extração de acordo com as instruções do Kit Quiamp DNA Blood 

(Qiagen®). As eluições de DNA, mantidas em microtubos, foram conservadas a – 20º C. Na PCR o primer 

utilizado foi produto amplificado da sequência GenBank AF228564.1. 

 

Detalhamento da técnica do PCR 

Preparação da amostra de DNA: O DNA foi preparado a partir de 1 ml de sangue periférico, 

contendo EDTA como anticoagulante. Após a adição de 200µl de tampão de lise de eritrócitos, o sangue foi 

centrifugado a 13.000rpm por 30 segundos. O sobrenadante foi descartado e nova adição de 1ml de 

tampão de lise de eritrócitos foi realizada, seguida de agitação em vortex  e nova centrifugação. 

  Esta operação foi repetida várias vezes até o completo clareamento do sobrenadante (em geral 4 

vezes). Ao sedimento final foi acrescentado 200 µl de tampão de lise contendo 5 µl de proteinase K e 

seguido de incubação a 56° C  por 60 minutos. Decorrido esse tempo a amostra foi aquecida por 30 

minutos a 100°C para desnaturar a proteinase K. A seguir esse hidrolisado, contendo restos celulares e 

possíveis filárias foi centrifugado e o sobrenadante (7 µl) foi utilizado para PCR. 

 

Mistura de reação para PCR: 2 µl de solução de amostra (DNA molde), 0,25 µl de dNTPs 10mM, 2,5 µl de 

tampão de reação (10x), 0,5 µl de primer (10 mM cada), 0,25 µl PAQ 5000 GE® (5 U/µl) e água suficiente 

para completar 25 µl. 

 

Termociclador: Coloca-se toda a mistura e faz ciclos de temperatura pré-estabelecidos com tempos exatos 

específicos para cada reação (fragmento a ser amplificado).  

Para a amplificação do seqüência de DNA foi utilizado o seguinte roteiro: solução mantida a 94° C 

por 4 minutos (1 ciclo), 94° C por 45 segundos, 55° C por 30 segundos, 72° C por  45 segundos (35 ciclos), 

72° C por 5 minutos (1 ciclo), 4°C por 1 minuto(tempo final). 

 

Eletroforese:  

               Placa pequena PAGE 10% (20ml), H2O (11ml), Poli 30% (6ml), TBE 10X (2ml), TEMED (15µl), APS 

(200µl). Tempo de corrida 3 à 100V.  

Sequencia  Primer 

Primer Foward:      GAAAGAAGAAGGATTTTTACT 

Primer Reverse:     CTTTTCCTCCGCTTAATTATA 
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4.2- RESULTADOS 

As duas técnicas (FMP e PCR) foram comparadas com a técnica usual para diagnóstico de M. ozzardi 

(HGE). Para comparar a eficácia das técnicas, foram usados os seguintes parâmetros: sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo negativo (VPN) e coeficiente kappa de Cohen .(Tabelas 1 e 2) Utilizou-se o 

software OpenEpi®  para análise estatística, com intervalo de confiança de 95%. 

 

Tabela 1. Parâmetros de eficácia da técnica de filtração em membrana de policarbonato (TFMP) e  técnica 

de hemoscopia de gota espessa. 

Técnica Gota Espessa Positiva Gota Espessa Negativa Total 

TFMP Positiva 16 18 34 

TFMP Negativa 02 11 13 

Total 18 29 47 

Sensibilidade 88.9% IC*= (67.2 - 96.9 )  

Especificidade 37.9%                            IC= (22.69 -  56 ) 

Valor Preditivo Negativo 84.6%  IC= (57.76 - 95.67 ) 

Coef. kappa  

* Intervalo de confiança 

0.2 IC= (0.004 - 0.40) 

 

Tabela 2. Parâmetros eficácia da técnica da reação da polimerase em cadeia e  técnica de hemoscopia de 

gota espessa. 

Técnica 

 Laboratorial 

Gota  Espessa Positiva Gota Espessa Negativa Total 

PCR Positiva 18 26 44 

PCR Negativa 0 03 03 

Total 18 29 47 

Sensibilidade 100% IC*=(82.41 - 100 ) 

Especificidade 10.34% IC= (3.6 - 26.4 ) 

Valor Preditivo Negativo 100% IC=(43.8 - 100 ) 

Coef. kappa  0.08 IC=(-0.03 -  0.19)  

* Intervalo de confiança 

 

Em suma, dos 29 indivíduos que apresentaram HGE negativa, 62,1% apresentaram-se positivos 
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pela TFMP e dos 18 positivos pela HGE, 88,9% apresentaram o mesmo resultado pela TFMP.  Em relação 

ao PCR, por sua vez, 89,6% dos HGE negativos revelaram-se positivos e 100% dos positivos expressaram o 

mesmo resultado pela PCR. 

 

4.3 - DISCUSSÃO 

Neste contexto a PCR demonstrou uma alta sensibilidade e VPN em relação à TFMP, quando 

comparado a HGE. No entanto as duas técnicas apresentaram baixa especificidade e baixo coeficiente 

kappa em relação à HGE. Apesar dos resultados encorajadores, os custos da PCR giram em torno de US$ 

20,60 por teste, enquanto a TFMP tem um custo bastante inferior, da ordem de US$ 2,90 (Vera, Inf. 

Pessoal). Há ainda que se considerar as dificuldades de se executar a PCR em condições de campo, fator 

que sem dúvida limita sua aplicação. 

 

5- CONCLUSÃO 

 A elevada prevalência da doença nos municípios de Lábrea (88,09%), confirmou a alta 

endemicidade de M. ozzardi no médio Purus. O PCR trabalha na busca de características do genoma da 

filaria Mansonella ozzardi, sendo assim, muito sensível e contribuindo de maneira significativa para os 

conhecimentos sobre essa doença que é considerada um problema de saúde pública.  

A técnica de PCR em tempo real mostrou poder contribuir não apenas para diminuir as chances de 

contaminação das amostras, mas também para diminuir o tempo para a obtenção dos resultados.  

Através de vários estudos pioneiros conseguimos melhorar a amplificação do fragmento de DNA e 

consequentemente aprimorarmos a técnica de PCR. 

A amplificação do DNA, através da PCR de regiões altamente conservadas e com alta taxa de 

heterozigosidade de rDNA 5S, extraído desse parasita, M. ozzardi, permite um diagnóstico com 

aproximadamente 100% de segurança, antes e após os tratamentos com os medicamentos indicados para 

essa enfermidade, propiciando a identificação dos portadores de filariose, possíveis caracterizações da 

sintomatologia clínica da doença e orientações para tratamento dos infectados nas instituições de saúde.  

Tradicionalmente os estudos de prevalência sobre a ocorrência de M. ozzardi apontam para baixas 

prevalências nos indivíduos mais jovens, provavelmente por possuírem baixa concentração de 

microfilárias. O advento da PCR no diagnóstico da mansonelose, com sua sensibilidade de 100%, poderá 

colaborar para corrigir este viés e os outros descritos anteriormente, possibilitando novas informações 

epidemiológicas sobre a parasitose e o encontro de prevalências ainda mais elevadas. 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 


