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APRESENTAÇÃO 

 

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

estudantes de graduação do ensino superior. 

 

OBJETIVOS 

 

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

mediante sua participação em projetos de pesquisa que introduzam o jovem universitário no domínio 

do método científico 

 

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

profissionais para o setor produtivo 

 

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

otimizando a capacidade de orientação da instituição 

 

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

destinado a esclarecer e completar a formação intelectual dos alunos. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil possui uma das mais ricas floras do planeta e certamente abriga uma alta 

percentagem de diversas espécies de plantas descritas pela ciência. Óleos essenciais e extratos 

vegetais são produtos obtidos de partes de plantas através de métodos diversos. Sabe-se que ocorre 

grande variação na composição química dos óleos essenciais devido a diversos fatores, entre eles os 

genéticos, ecológicos e tecnológicos. Pesquisas têm demonstrado que muitas espécies da flora 

aromática são formadas por duas ou mais variedades químicas ou quimiotipos, ou seja, espécies 

morfologicamente idênticas, porém quimicamente distintas. 

Tanto os óleos essenciais ou extratos vegetais como as plantas que os contêm são 

designados por fármacos aromáticos, quando possuem propriedades farmacológicas que justifiquem 

a sua inclusão nas farmacopéias. De forma geral, os óleos essenciais são substâncias orgânicas 

voláteis muito conhecidas pelo cheiro que caracteriza certas plantas, como o mentol nas hortelãs, o 

cheiro de eucalipto dado pelo eucaliptol. Muitas substâncias exclusivas de plantas brasileiras 

encontram-se patenteadas por empresas ou órgãos governamentais estrangeiros, porque a pesquisa 

nacional não recebe o devido apoio. Neste trabalho, abordaremos a definição de óleos essenciais, a 

sua classificação, as rotas biossintéticas de obtenção de óleos essenciais, os métodos de obtenção, 

exemplos destes compostos e suas aplicações na farmacologia e na indústria. 

A diversidade da flora brasileira apresenta um imenso potencial para a produção de 

compostos secundários. Plesch & Santana (1995) estimaram que 16% das 500 mil espécies 

de plantas que existem no mundo encontram-se na Floresta Amazônica. Contudo, a pesquisa 

de substâncias ativas derivadas de plantas no Brasil é incipiente. 

Segundo Vendramim & Castiglioni (2000), o ressurgimento dos estudos com 

inseticidas botânicos deveu-se à necessidade de se dispor de novos compostos para uso no 

controle de pragas que minimizassem os problemas de contaminação ambiental, resíduos 

nos alimentos, efeitos prejudiciais sobre organismos benéficos e seleção de insetos 

resistentes. 



 

 

6 

 

 

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. 

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 por botânicos dos caracteres químicos para diferenciar as espécies 

vegetais, além disso, a química, através de estudos voltados para as vias metabólicas que originam as 

diferentes substâncias presentes nos vegetais.  

O grande incremento do uso de plantas para fins medicinais neste final de século tem 

provocado renovado interesse pelo conhecimento das características das drogas delas originadas, 

incluindo sua morfologia, composição química, propriedades farmacológicas e controle de qualidade, 

especialmente quando se trata de plantas brasileiras e amazônicas. Os metabólitos secundários são 

compostos importantes para a sobrevivência e reprodução dos vegetais, podendo estar relacionados 

tanto com respostas a ferimentos quanto com o ataque de herbívoros e de microorganismos. Na 

indústria, os produtos do metabolismo secundário de plantas são fontes de aditivos alimentares, 

medicamentos, corantes e inseticidas. Atualmente, a prospecção por moléculas que apresentem 

atividade biológica e possam ser utilizadas como fontes de novas drogas tem crescido 

significativamente. 

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, 

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. 

 Além disso, são plantas herbáceas, arbustivas ou arbóreas, com desenvolvimento de floema 

intraxilemático no caule, de folhas alternas, inteiras ou partidas, sem estípulas. Flores em geral 

pequenas, de coloração predominantemente roxa. As flores são pentâmeras, diclamídeas, 

hermafroditas, de simetria radial ou fracamente zigomorfas. Ovário bicarpelar, bilocular, súpero, com 

o septo inclinado em relação ao eixo da flor. Fruto seco capsular, loculicida ou baciforme. 
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DESENVOLVIMENTO 

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 distintas de plantas. O 

Brasil é o país com a maior diversidade genética vegetal do mundo, contando com mais de 55.000 

espécies catalogadas, 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 botânica Solanaceae, as informações sobre sua diversidade são poucos conhecidas. As 

contribuições mais abrangentes para a Flora Brasileira foram publicadas no século XIX para a Flora 

Brasiliensis. Informações adicionais estão presentes em estudos taxonômicos, listas e floras 

regionais, principalmente para as regiões Sul, para o Sudeste, e para o Nordeste por Agra. 

Com o intuito de fornecer subsídios sobre a família Solanaceae para a Flora do estado de 

Rondônia, inexistente até o momento, bem como para os trabalhos realizados com fitoquímica, este 

relatório apresenta as atividades desenvolvidas no laboratório de fitoquímica da Faculdade São Lucas 

tendo como objetivo estudar o potencial fitoquímico de espécies da família Solanaceae encontradas 

no município de Porto Velho em Rondônia, considerando a imensa biodiversidade vegetal da Floresta 

Amazônica através de espécies nativas produtoras de substâncias bioativas. 

A pesquisa de campo foi realizada com a participação de pessoas que detêm o conhecimento 

da utilização das plantas, com a aplicação de questionários para obtenção das informações e coleta 

do material botânico. Os materiais coletados foram conduzidos ao Laboratório de Botânica da 

Faculdade São Lucas, em Porto Velho – RO, onde passaram pelo procedimento de prensagem, na 

qual o material era prensado entre jornais, papelão, corrugado (alumínio) e prensa de madeira. Para 

cada jornal que continha a espécime foi identificada com o número de coleta, data, local e nome do 

coletor. Após esse processo, o material foi colocado em estufa elétrica para sofrer o processo de 

desidratação por um período de três dias. 

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

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

identificado. Após a identificação do material, este seguirá o processo usual de incorporação ao 

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



 

 

8 

 

 

 Alguns espécimes estão ainda passando pelo processo de identificação no Herbário, e outros 

serão levados para o Herbário da Universidade Federal da Paraíba com chave específica de 

classificação da família botânica Solanaceae. 

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

avaliar sua presença. Quando não se dispõe de estudos químicos sobre a espécie de interesse, a 

análise fitoquímica preliminar pode indicar os grupos de metabólitos secundários relevantes à 

mesma. É essencial que se prepare uma exsicata para a identificação botânica e que a seleção do 

material coletado seja feita com muito cuidado, evitando coletar partes do vegetal afetadas por 

doenças, parasitas e também por materiais estranhos.  

Com isso, estamos fazendo a extração fitoquímica das espécies coletadas para posterior 

investigação das classes de substâncias fixas e voláteis presentes em todas as espécies coletadas, 

sendo determinada à constituição química dos extratos e óleos essenciais. A obtenção dos 

constituintes químicos fixos e voláteis estão sendo realizados no Laboratório de Fitoquímica da 

Faculdade São Lucas. Os constituintes fixos serão isolados e purificados através de métodos 

cromatográficos, utilizando-se sílica-gel como fase fixa e solventes orgânicos usuais (hexano, n-

heptano, acetato de etila, acetona, metanol e etanol) como fase móvel. Os materiais que serão 

utilizados para isolamento dos princípios ativos são: bico de Bunsen; tripé para tela de amianto; tela 

de amianto; pinças grandes e pequenas usadas no suporte universal; termômetros; balança analítica; 

balança de precisão; estufa comum; tubos de ensaio; geladeira para armazenamento; erlenmeyers e 

bureta. 

 Para extrair sólidos, sobretudo, serão utilizados solventes, empregando o método de 

extração sólido-líquido por maceração com o aparelho de Soxhlet. Em cada ciclo de operação, o 

material vegetal entra em contato com o solvente renovado; assim, o processamento possibilita uma 

extração altamente eficiente, empregando uma quantidade reduzida de solvente, em comparação 

com as quantidades necessárias nos outros processos extrativos, para se obter os mesmos resultados 

qualitativos e quantitativos. Através dessa extração contínua, é possível extrair óleos de uma 

amostra sólida, utilizando, por exemplo, álcool etílico 95%. 

ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é composta por 20 Bairros no Município de Porto Velho – Rondônia, 

incluindo a coleta e identificação do material vegetal para posterior estudos fitoquímicos. Os bairros 

foram: Costa e Silva, Centro, Mocambo, Baixa da União, Tucumanzal, Tupi, Mato Grosso, Eletronorte, 

Nova Floresta, Nova Porto Velho, Embratel, Setor Industrial, Rio Madeira, Nova Esperança, 
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Aeroclube, Cohab Floresta, Ulisses Guimarães, São João Batista, Santa Bárbara e Triângulo. Além 

disso, foram coletadas espécimes nos municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Jacy-Paraná e 

Mutum-Paraná e Guajará-Mirim. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PROJETO 

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

separação sólido-líquido; 

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

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

secundários (cromatografia em coluna, cromatografia em camada delgada e cromatografia 

em papel); 

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

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

sobre estudos fitoquímicos realizados em Porto Velho; 

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

medicinal, farmacêutica, biológica e química; plantas medicinais e volatilização; os tipos de 

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

sesquiterpenos, cumarinas e flavonóides; 

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

atividade biológica usando extratos e óleo essenciais contra insetos, bactérias, fungos, 

vermes, larvicida ou leishmania e como proceder a coleta de material botânico para 

identificação através da técnica de exsicata; 

 Coleta de material botânico no bairro areal no município de Porto Velho nas ruas: Bolívia 

entre Tenreiro Aranha com Joaquim Nabuco; rua Marechal Deodoro entre Tenreiro Aranha e 

Joaquim Nabuco e no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Jacy-Paraná entre Brasília e 

Joaquim Nabuco; Tais espécies já foram incorporadas ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna 

Pinheiro da Faculdade São Lucas e sendo identificadas como Solanum acanthodes Hook., 

Solanum stramonifolium Dunal.; 

 Preparação de exsicata para identificação de material botânico em estado de vegetativo e 

reprodutivo coletado no dia anterior; 

 Aplicação de métodos de extração utilizando o aparelho Sohxlet e solvente etanol para 

folhas de Solanum jamaicense Mill.; 

 Aplicação de métodos de extração utilizando o aparelho Sohxlet e solvente etanol para 

folhas de Solanum jamaicense Mill.; 
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 Coleta de material botânico no Município de Candeias do Jamari; 

 Preparação de exsicata para identificação botânica de material coletado no Município de 

Candeias do Jamari. A planta coletada foi levada para o Herbário sendo identificada como 

Solanum lycorpesicum L.; 

 Aplicação de métodos de extração utilizando o aparelho Sohxlet e solvente etanol para 

folhas de Solanum jamaicense Mill.; 

 Revisão de literatura sobre óleos essenciais e ensaios biológicos como fungicidas, 

bactericidas e inseticidas; 

 Coleta de material botânico Solanum sp1 no Município de Guajará-Mirim sendo ainda 

incorporado ao acervo do Herbário da Faculdade São Lucas para identificação; 

 Preparação de exsicata para identificação botânica de material coletado no Município de 

Guajará-Mirim. Este material encontra-se no Herbário da Faculdade São Lucas para 

identificação botânica; métodos de extração e coleta de material botânico no bairro Areal 

em Porto Velho, sendo a espécie identificada como Solanum stramonifolium Dunal; 

 Preparação de material botânico (frutos, folhas, caule e raiz) na estufa, para posterior 

trituração e pesagem; 

 Preparação de material na estufa, trituração e pesagem;  

 Coleta de material botânico Solanum sp2 no bairro areal no Município de Porto Velho; 

 Coleta de material botânico na comunidade Vila Princesa, lixão municipal, sendo a espécie 

encontrada e identificada como S. lycopersicum L.; e ao longo da BR-364 sentido Acre, como 

S. crinitum Lam.; 

 Coleta de material botânico no bairro Tucumanzal em Porto Velho, sendo a espécie 

encontrada e identificada como Solanum stramonifolium D. Foram coletadas folhas, frutos, 

caule e raiz da planta acima citada; 

 Preparação de material botânico na estufa e exsicata para identificação; 

 Coleta de material botânico no bairro Tucumanzal; preparação de exsicata para identificação 

botânica e preparação de material botânico na estufa; 

 Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Coleta de material botânico no Município de Candeias do Jamari; preparação de exsicata 

para identificação botânica; a planta coletada foi identificada como Solanum crinitum Lam.;  

 Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Redação de três artigos técnicos submetidos para análise de publicação em mídia, sendo 

eles: a importância da produção de metabólitos secundários para o meio ambiente; os 
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métodos cromatográficos para a identificação de compostos bioativos de plantas e 

compostos secundários: óleos essenciais e suas contribuições; 

 Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Coleta de material botânico no Município de Candeias do Jamari e preparação de exsicata 

para identificação botânica de Solanum rugosum D.; 

 Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Coleta de material botânico no Município de Porto Velho; 

 Preparação de exsicata para identificação botânica; trituração e pesagem; 

 Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Coleta de material botânico no Município de Vilhena de Solanum viarum D.; 

 Coleta de material botânico no Município de Vilhena de Solanum lycocarpum L.; 

 Preparação de exsicata para identificação botânica do material coletado em Vilhena; 

 Preparação de material botânico para secagem e exsicata; 

 Preparação de material na estufa; 

 Coleta de material botânico e preparação de exsicata de gêneros de Solanum sp3 coletado 

em Vilhena; 

 Preparação de material na estufa; 

 Preparação e trituração de material botânico e levantamento dos gêneros de Solanum spp 

coletados no Herbário Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas; 

 Preparação de material botânico; 

 Levantamento dos gêneros de Solanum spp coletados e registrados no Herbário Ary 

Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas; 

 Coleta de material botânico Solanum sp2 no Bairro Areal e preparação de exsicata. O material 

coletado foi incorporado ao acervo do Herbário para posterior identificação botânica; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp4 coletada na Estrada de Ferro Madeira Mamoré 

em Porto Velho – RO; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp5 coletada no Centro da Cidade de Porto Velho – 

RO; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp6 coletada na BR-364 sentido Cuiabá; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp7 coletada no Centro da Cidade de Porto Velho – 

RO; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp8 coletada no Município de Jacy-Paraná – RO; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp9 coletada no Município de Mutum-Paraná – RO; 
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 Coleta de material botânico de Solanum sp10 coletada no Município de Colorado do Oeste – 

RO; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp11 coletada no bairro Aeroclube no Município de 

Porto Velho – RO; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp12 coletada no bairro Santa Bárbara no Município 

de Porto Velho – RO; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp13 coletada no bairro Mato Grosso no Município 

de Porto Velho – RO; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp14 coletada no bairro Industrial no Município de 

Porto Velho – RO; 

 Extração fitoquímica dos frutos de Solanum stramonifolium D.; 

 Destilação fitoquímica dos frutos de Solanum stramonifolium D.; 

 Fracionamento fitoquímica dos frutos de Solanum stramonifolium D.; 

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

fitoquímica da Faculdade São Lucas; 

 Redação de três resumos simples enviados para o 60º Congresso Nacional de Botânica 

realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana na Bahia; 

 Redação de artigos técnicos publicados em mídia eletrônica; 

 Redação do relatório final de todas as atividades desenvolvidas no Laboratório de 

Fitoquímica da Faculdade São Lucas. 

Os registros de todas as plantas coletadas e identificadas estão incorporadas e registradas no 

acervo do Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas, com os seguintes 

números de registros: 

 Solanum viarum D. – 00005262; 

 Solanum lycorcapum L. – 00005263; 

 Solanum lycorpesicum L. – 00005258; 

 Solanum acanthodes Hook. – 00005256; 

 Solanum stramonifolium Dunal – 00005257; 

 Solanum crinitum Lam.– 00005259; 

 Solanum jamaiscense Mill.– 00005251; 

 Solanum rugosum D.– 00005261; 

 Solanum monochophyllum D. – 00005267; 

 Solanum paniculatum L.– 00005268. 
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Quartoze materiais botânicos foram coletados e estão sendo identificados pela especialista da 

família botânica Solanaceae Maria de Fátima Agra da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

DESCRIÇÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE Solanum COLETADAS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

– RONDÔNIA 

Solanum viarum D. 

Na espécie S. viarum D. observa-se populações significativas em pastagens reformadas. Essa 

planta é nativa da América do Sul, ocorrendo principalmente no Brasil. Seus nomes comuns são: joá-

bravo, arrebenta-cavalo, mata-cavalo e joá-amarelo. 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, seu fruto é solanídeo de origem nativa 

no Brasil. De acordo com Azevedo et al. (2002), a espécie tem importância, porque se infesta em 

pastagem, terrenos baldios, pomares, beira de estrada e área abandonada. Planta armada de 

espinhos quando tocadas, provocam feridas propiciando a entrada de agentes infecciosos, prefere 

solo úmido e arenoso. 

Solanum lycorcapum St. 

 Arbusto ou arvoreta de até 5 m. de altura, copa arredondada e aberta. Suas folhas são 

simples, alternas de consistência firme, densamente recobertas por tricomas, margens irregulares, 

variando de 16-28cm de comprimento. Floresce por todo o ano. Suas flores são hermafroditas, com 5 

pétalas cuja porção soldada permanece aderida ao fruto, 5 pétalas lilases com a base soldada umas 

às outras; 5 estames com grandes e evidentes anteras amarelas, que liberam o pólen por pequenos 

orifícios em suas extremidades; o ovário é súpero, dividido em dois compartimentos (lóculos).  

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. 
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Solanum acanthodes D. 

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

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

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

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

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

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

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

tricomas estrelados pubescentes, pentâmera, dialissépala; corola lilás, pentâmera, gamopétalas; 

estames de número 5, amarelos, longos, isostêmones, homodínamo, dialistêmone; ovário súpero, 

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

globoso, coloração verde e numerosas sementes. 

Solanum stramonifolium D. 

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. 

Solanum crinitum Lam. 

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

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

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

escuro com tricomas pubescentes translúcidos, actinódroma. Inflorescências em racemos com 

acúleos pequenos espaçados no pedicelo, axilares. Flores pedunculadas com tricomas pubescentes 

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

pubescentes estrelados, pentâmera, dialissépala; corola lilás com tricomas estrelados, pentâmera, 

gamopétalas; estames em 5, amarelos, com tricomas estrelados, isostêmones, tetradínamo, 
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dialistêmone; ovário súpero, coberto por tricomas pubescentes glandulares, estilete longo com 

tricomas glandulares, estigma indiviso. Fruto baga, imaturo de coloração esverdeada e com cálice 

persistente.  

Solanum jamaicense Mill. 

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

acúleos pequenos. Folhas sésseis, simples, alternas, hastiforme a romboidal, acuminado, fendida, 

atenuada, face adaxial de coloração verde escuro com tricomas estrelados dourados, pubescentes na 

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

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

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

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

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

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

pequenos, imaturos de coloração esverdeada e maduro de coloração alaranjada. 

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 

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. 

Solanum paniculatum L. 

Conhecida como jurubeba, jurubeba, jurubeba-branca, jurubeba-verdadeira, jurubebebinha, 

jubeba, jupeba, purupeba, juvena e juuna. Planta perene, arbustiva, ereta, ramificada, de caule 

pubescente e armado de acúleos curvos, com 1-2m de altura, nativa do Brasil. Propaga-se apenas por 
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sementes, contudo é capaz de regenerar-se a partir de rizomas quando a planta é cortada. É uma 

planta daninha originalmente nas regiões Norte e Nordeste, ocorrendo hoje em todo o território 

Brasileiro como infestante de pastagens, lavouras, perenes, pomares, beira de estradas, corredores e 

terrenos baldios. Geralmente apresenta preferência por solos mais arenosos e secos, sendo difícil a 

sua erradicação. Os frutos são muito empregados na medicina caseira e para consumo na forma de 

condimento. 

 

ESPÉCIES VEGETAIS QUE ESTÃO SENDO IDENTIFICADAS  

 

Solanum sp1 

 

 

Solanum sp2 
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Solanum sp3 

 

Solanum sp4 

 

Solanum sp5 
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Solanum sp6 

 

Solanum sp7 

 

 

Solanum sp8 
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Solanum sp9 

 

 

Solanum sp10 

 

Solanum sp11 
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Solanum sp12 

 

 

Solanum sp13 

 

 

Solanum sp14 
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IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PRESENTE NOS EXTRATOS 

Visando encontrar os tipos de metabólitos secundários presentes nos extratos obtidos dos gêneros 

Solanum spp, foram utilizados testes fotoquímicos. 

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 

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. 

Reagente: misturaram-se partes iguais de A e 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. 

 

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. 



 

 

22 

 

 

RECONHECIMENTO DE DERIVADOS ANTRACÊNICOS LIVRES 

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

 

ENSAIOS DE IDENTIFICAÇÃO 

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 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 

 

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. 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: 

 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. 
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  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. 

 

CUMARINAS VOLÁTEIS  

 Em um tubo de ensaio colocou-se 2,00mL da solução metanólica, tampou-se com papel de 

filtro impregnado em solução 10% de NaOH e levou-se a banho de água a 100ºC por alguns minutos. 

Removeu-se o papel o papel de filtro e examinou-se sob luz UV. A fluorescência amarela indica a 

presença de cumarinas. 

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 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 %. 

TANINOS 

A 2,00mL da solução metanólica adicionou-se 500mL de água destilada. Filtraram-se e 

adicionaram-se 1 ou 2 gotas de solução de cloreto férrico a 10%. Coloração azul indica possível 

presença de taninos hidrolisáveis, e coloração verde de taninos condensados.  

SAPONINAS 

Neste ensaio, com 2,0 ml da solução metanólica foi adicionado 5,0 ml de água fervendo. 

Após resfriamento, agitou-se vigorosamente, deixando em repouso por 20 minutos. 
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Classifica-se a presença de saponinas pela formação de espumas. 

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. 

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). 

Nas Tabelas abaixo, podemos observar os resultados obtidos na análise fitoquímica realizado 

com os extratos. 

Tabela1. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato de folhas de Solanum 

viarum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela2. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

paniculatum L. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Marrom 

Reagentede Dragendorff Positivo  Marrom 

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde claro 

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Transparente  

Reagente de Salkowski Negativo Marrom claro 

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela3. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

lycorpesicum L. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Creme  

Reagente de Wagner Positivo  Marrom 

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Negativo Amarelo-laranjada 

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde escuro 

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela4. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

viarum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Branco  

Reagente de Wagner Positivo  Branco  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Laranja 

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom escuro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Mutável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela5. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

licocarpum L. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Negativo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela6. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato das folhas de Solanum 

viarum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Branco  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde claro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom  

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela7. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

crinitum Lam. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Laranja  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Positivo  Amarelo  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela8. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

viarum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Laranja 

Reagente de Kedde Negativo  Verde claro  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo   Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Negativo  Transparente  

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela9. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

rugosum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Positivo  Verde claro  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela10. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

rugosum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Verde escuro 

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Positivo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde claro 

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Estável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela11. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato da raiz de Solanum 

crinitum Lam. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Verde  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Negativo  Amarelo laranja  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo  Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela12. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

crinitum Lam. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Marrom  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela13. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato das folhas de Solanum 

rugosum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Negativo Laranja 

Reagente de Wagner Positivo  Creme escuro 

Reagentede Dragendorff Positivo  Marrom  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Negativo Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Negativo  Verde claro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Positivo Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Transparente 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela14. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato da inflorescência de 

Solanum acanthodes Hook. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Creme  

Reagente de Wagner Negativo   Vermelho   

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Negativo  Verde claro 

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo  Verde escuro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Transparente   

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela15. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato da inflorescência de 

Solanum licorcarpum L. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Laranja 

Reagentede Dragendorff Positivo  Creme 

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Negativo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

Tabela16. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

crinitum Lam. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Branca  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Positivo Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 
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Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  

 

CROMATOGRAFIA 

 Até o presente momento, foram feitas a cromatografia dos frutos de Solanum jamaicense 

Mill., mas ainda estão sendo feitos os testes cromatográficos de cada planta coletada. 

Os extratos (SJ-I), (SJ-II), (SJ-III) e (SJ-IV), foram analisados utilizando o método de 

cromatografia de camada fina que obteve algumas manchas e foram calculados os valores de Rf. 

Sendo que os extratos (SJ-III) e (SJ-IV) não apresentaram manchas por ser um  composto apolar. 

 Sendo assim se juntou os extratos (SJ-III) e o (SJ-IV) e formou-se o extrato (SJ-V). 

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

(SJ-I) (a) 

HCCl3 

4 (0,15), (0,31), (0,63), (0,78) 

(SJ-II) (b) 

HCCl3/EtOH 

7 (0,10). (0,24), (0,30),(0,36), (0,46), (0,69), (0,74)  
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(SJ-V)    

Quadro1. Resultados obtidos na cromatografia fina 

*(a) Clorofórmio 

(b) Clorofórmio/etanol (98,2) 

(c) Clorofórmio/ metanol 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este relatório final, pretendeu-se apresentar todas as atividades desenvolvidas no 

laboratório de fitoquímica da Faculdade São Lucas durante a vigência da bolsa de iniciação científica, 

envolvendo a coleta e identificação botânica, pesagem, trituração e elaboração de quatro resumos 

simples publicados nos anais do 60º Congresso Nacional de Botânica realizado em Junho deste ano e 

outros seis resumos que serão submetidos para publicação ao VI Simpósio Iberoamericano de 

Plantas Medicinais que ocorrerá entre os dias 30 e 31 de agosto na cidade de Cuiabá. 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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APÊNDICES 

 

Foto1. Estufa elétrica usada no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas para 

secagem de plantas coletadas. 

 

 

Foto2. Material botânico sendo prensado na estufa elétrica. 



 

 

44 

 

 

 

Foto3. Material botânico após desidratação de 48 h na estufa elétrica.  

 

 

Foto4. Materiais usados para fazer a exsicata de identificação botânica (papelão, corrugado, prensa de madeira 

e jornal). 

 

 

Foto5. Exsicata pronta depois da desidratação na estufa elétrica. 
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Foto6. Material botânico (frutos, sementes e caules) secado em estufa por período de 72 h. 

 

 

Foto7. Material botânico (frutos), após trituração e pesagem na balança analítica. 

 

 

Foto8. Material botânico (raiz, caule, folhas, frutos e sementes) após trituração no liquidificador para extração. 
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Foto9. Material botânico (folhas e caules), após coleta para secagem natural. 

 

 

Foto10. Materiais utilizados para coleta de plantas (tesoura de poda, terçado, luvas). 

 

 

Foto11. Estufa elétrica utilizada para secagem de material. 
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Foto12. Aparelho Soxhlet utilizado nas extrações sólido-líquido. 

 

 

Foto13. Materiais prontos após extração utilizando aparelho Soxhlet. 

 

 

Foto14. Material botânico coletado em uma propriedade particular no bairro Areal no Município de Porto 

Velho – Rondônia, sendo identificado como S. acanthodes D. 
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Foto15. Material botânico coletado em uma propriedade particular no bairro Tucumanzal no Município de 

Porto Velho – Rondônia, sendo identificado como S. stramonifolium D. 

 

 

Foto16. Material botânico de S. acanthodes D. (inflorescências) sendo pesado em balança analítica. 

 

 

Foto17. Material botânico de S. acanthodes D. (frutos) sendo pesado na balança analítica. 
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Foto18. Material botânico de S. crinitum Hook. (folhas) sendo secado naturalmente após coleta botânica. 

 

 

Foto19. Material botânico de S. acanthodes D.(caule) sendo secado em estufa elétrica no período de 72 h. 

 

 

Foto20. Material botânico de S. acanthodes D. (folhas) sendo pesado em balança analítica. 
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Foto21. Material botânico de S. stramonifolium D. (caule) sendo triturado para secagem natural. 

 

 

Foto22. Material botânico de S. stramonifolium D. (frutos e inflorescências) para secagem natural. 

 

 

Foto23. Material botânico de S. acanthodes D. (folhas e inflorescências) coletado. 
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Foto24. Material botânico de S. acanthodes D. (frutos) coletado. 

 

 

Foto25. A espécie botânica S. crinitum coletada na BR-364, sentido Acre. 

 

 

Foto26. Após coleta botânica, informações sendo anotadas para identificação em laboratório. 
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CADERNETA DE CAMPO 

Nome do coletor:  

 

N° de coleta 

 

N° de duplicatas 

 

Outros coletores 

 

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

           dia / mês / ano 

Localidade 

 

 

Município Estado 

Área 

 

Descrição da vegetação/ paisagem 

 

 

substrato 

Habitat Determinação/ Família no campo 

 

 

Hábito  

 

Altura Tronco 

Folha Sem folhas Folhas novas / Queda de 

folhas 

 

Cor / sépala                    cor / pétalas 

Cor / estames 

 

  

 

 

Fruto/ Tipo:   

 

 

 Cor               

 

 cor 

    

Nome vulgar no local   

Uso no local   
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RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO DE FITOQUÍMICA DA 

FACULDADE SÃO LUCAS 

 

Orientador: Anselmo Enrique Ferrer Hernandez 

Bolsista: Laiza Sabrina dos Santos Pires 

 

INTRODUÇÃO 
 

        A fitoquímica é a química dos vegetais, que se encarrega de estudar substâncias ativas, a 

estrutura, a distribuição na planta, as suas modificações e os processos de transformação que se 

produzem no decurso da vida da planta. Onde tem estreita ligação com a farmacologia, estudos dos 

efeitos das substâncias medicinais sobre o organismo humano, do mecanismo e da velocidade da sua 

ação, do processo de absorção e eliminação, das suas indicações, do uso contra determinadas 

doenças. 

         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.  

Nem  sempre   os  princípios  ativos de  uma  planta 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.  

Dentre as inúmeras famílias botânicas que apresentam atividades medicinais comprovadas, a 

família Solanaceae possui inúmeras contribuições na medicina. O gênero Solanum é o mais 

representativo desta família, consistindo de cerca de 1.500 espécies, sendo um dos mais numerosos 

do mundo e os efeitos de algumas de suas substâncias vão desde antialérgicos a alucinógenos. 

Um dos principais princípios ativos presentes no gênero Solanum  são os alcalóides, que são 

um grupo de substâncias naturais que apresentam pelo menos um heteroátomo nitrogênio em sua 

estrutura molecular. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Com o objetivo de fornecer subsídios sobre a família Solanaceae para a Flora do estado de 

Rondônia, inexistente até o momento, bem como para os trabalhos realizados com fitoquímica, este 

relatório apresenta as atividades desenvolvidas no laboratório de fitoquímica da Faculdade São Lucas 

tendo como o principal objetivo o estudo do potencial fitoquímico de espécies da família Solanaceae 

encontradas no município de Candeias do Jamari em Rondônia, juntamente com o outro projeto 

desenvolvido no laboratório de fitoquímica pelo bolsista Renato Abreu Lima, tendo como o principal 

objetivo o estudo do potencial fitoquímico de espécies da família Solanaceae encontradas em Porto 

Velho – Rondônia. 

COLETA DE MATERIAL VEGETAL 

A pesquisa de campo foi realizada com a participação de pessoas que detêm o conhecimento 

da utilização das plantas, com aplicação de questionários para obtenção das informações e coleta do 

material botânico. Os materiais coletados foram conduzidos ao Laboratório de Botânica da Faculdade 

São Lucas, em Porto Velho – RO, onde passou por procedimento de prensagem, no qual o material 

foi prensado entre jornais, papelão, corrugado e prensa de madeira. Para cada jornal que contém o 

espécime foi feita à identificação com o número de coleta, data, local e nome do coletor. Após esse 

processo, o material foi colocado em estufa elétrica onde sofreu o processo de desidratação por um 

período de três dias. 

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

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

identificado. Após a identificação do material, ocorreu o processo usual de incorporação ao acervo 

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

      Muitos espécimes foram levados para o Herbário da Universidade Federal da Paraíba e 

identificadas pela Dra.Maria de Fátima Agra.  

EXTRAÇÃO FITOQUÍMICA DAS ESPÉCIES VEGETAIS 

A pesquisa fitoquímica teve como objetivo conhecer os constituintes químicos de espécies ou 

avaliar sua presença. Quando não se dispõe de estudos químicos sobre a espécie de interesse, a 

análise fitoquímica preliminar pode indicar os grupos de metabólitos secundários relevantes à 

mesma. Foi essencial a preparação de exsicata para a identificação botânica e que a seleção do 

material coletado foi feito com muito cuidado, evitando coletar partes do vegetal afetadas por 

doenças, parasitas e também por materiais estranhos.  
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O material vegetal foi pesado e colocado em um cartucho para sua extração no aparelho de 

Soxhlet, posteriormente, adicionou-se um solvente para a extração e colocou em 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. 

Foi realizada a extração fitoquímica, para investigação das classes de substâncias fixas e voláteis 

presentes em todas as espécies coletadas no município de Candeias do Jamari – Rondônia que foram 

as seguintes espécies: Solanum lycorpesicum L., Solanum crinitum Lam., Solanum rugosum Dunal., 

Solanum acanthodes Hook., Solanum Stramonifolium Jacq., Solanum Jamicense Mill., Solanum 

subinerme Jacq., e as espécies coletadas  em  Porto Velho – Rondônia foram  Solanum viarum Dunal., 

Solanum paniculatum L., Solanum lycorpesicum L., Solanum licocarpum L., Solanum crinitum Lam., 

Solanum rugosum D., Solanum acanthodes Hook., Solanum licorcarpum L., Solanum stramonifolium 

Jacq. Solanum Jamicense Mill.,Solanum appressum K.E.Roe, Solanum monachophyllum Dunal., sendo 

determinada à constituição química dos extratos. Com a obtenção dos constituintes químicos fixos e 

voláteis que foram realizado no Laboratório de Fitoquímica da Faculdade São Lucas. Os constituintes 

fixos foram isolados e purificados onde ainda vai ser realizado os métodos cromatográficos, 

utilizando-se sílica-gel como fases fixas e solventes orgânicos usuais (hexano, acetato de etila, 

acetona, metanol e etanol) como fase móvel. Os materiais que foram utilizados para isolamento dos 

princípios ativos foi: Bico de Bunsen; tripé para tela de amianto; tela de amianto; pinças grandes e 

pequenas usadas no suporte universal; termômetros; balança analítica; balança de precisão; estufa 

comum; tubos de ensaio; geladeira para armazenamento; erlenmeyers e bureta. 

 Sobretudo, para extrair sólidos, foi utilizado solvente, onde foi empregado o método de 

extração sólido-líquido por maceração com o aparelho de Soxhlet. 

      Em cada ciclo de operação, o material vegetal entrou em contato com o solvente renovado; 

assim, o processamento possibilitou uma extração altamente eficiente, empregando uma quantidade 

reduzida de solvente, em comparação com as quantidades necessárias nos outros processos 

extrativos, para se obter os mesmos resultados qualitativos e quantitativos.  

      Passaram-se por extração as folhas, fruto, caule e raíz de Solanum stramonifolium Jacq.; caule de 

de Solanum lycorpesicum L.; folhas, caule, fruto e raíz de Solanum crinitum Lam.; inflorescência de 

Solanum acanthodes Hook,  caule, folhas e fruto de solanum jamaicense Mill., caule, folha  e fruto de 

Solanum viarum  L., fruto de Solanum paniculatum L., fruto e inflorescência de Solanum licocarpum L. 

e folha, caule e fruto de Solanum rugosum Dunal., utilizando o solvente álcool etílico para purificação 
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dos materiais, assim, eliminando os resíduos que contêm nos órgãos das espécies acima citada, como 

gorduras.E logo em seguida depois da extração, foi realizado a preparação dos reagentes para a 

realização da  identificação de metabólitos secundários presentes nos extratos obtidos .  

Identificação de metabólitos secundários presentes nos extratos 

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. 

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. 
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d) Reconhecimento de Derivados Antracênicos Livres 

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

 

Ensaios de Identificação 

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 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. 

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. 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: 

 Tubo 1: 1,0 ml de Reativo de Kedde. 
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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. 

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. 

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. 
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 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 %. 

Saponinas 

Neste ensaio, com 2,0 ml da solução metanólica foi adicionado 5,0 ml de água fervendo. 

Após resfriamento, agitou-se vigorosamente, deixando em repouso por 20 minutos. 

Classifica-se a presença de saponinas pela formação de espumas. 

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. 

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). 

Identificação de Metabolitos Secundários Presentes nos Extratos 

O extrato etanólico das espécies foi utilizado, para o reconhecimento dos metabólitos 

secundários presentes, utilizando reagentes específicos, para cada família de compostos.  

Nas Tabelas abaixo, podemos observar os resultados obtidos na análise fitoquímica realizado 

com os extratos. 
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Tabela1. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato de folhas de Solanum 

viarum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela2. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

paniculatum L. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Marrom 

Reagentede Dragendorff Positivo  Marrom 

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde claro 

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Transparente  

Reagente de Salkowski Negativo Marrom claro 

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela3. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

lycorpesicum L. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Creme  

Reagente de Wagner Positivo  Marrom 

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Negativo Amarelo-laranjada 

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde escuro 

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela4. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

viarum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Branco  

Reagente de Wagner Positivo  Branco  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Laranja 

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom escuro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Mutável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela5. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

licocarpum L. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Negativo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela6. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato das folhas de Solanum 

viarum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Branco  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde claro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom  

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela7. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

crinitum Lam. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Laranja  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Positivo  Amarelo  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela8. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

viarum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Laranja 

Reagente de Kedde Negativo  Verde claro  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo   Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Negativo  Transparente  

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela9. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

rugosum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Positivo  Verde claro  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela10. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

rugosum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Verde escuro 

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde claro 

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Estável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela11. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato da raiz de Solanum 

crinitum Lam. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Verde  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Negativo  Amarelo laranja  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo  Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela12. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

crinitum Lam. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Marrom  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela13. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato das folhas de Solanum 

rugosum D. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Marrom  

Reagente de Wagner Negativo  Creme escuro 

Reagentede Dragendorff Positivo  Marrom  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Negativo  Verde claro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Transparente 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela14. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato da inflorescência de 

Solanum acanthodes Hook. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Creme  

Reagente de Wagner Negativo   Vermelho   

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Negativo  Verde claro 

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo  Verde escuro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Transparente   

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela15. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato da inflorescência de 

Solanum licorcarpum L. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Roxa  

Reagente de Wagner Positivo  Laranja 

Reagentede Dragendorff Positivo  Creme 

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Negativo  Amarelo  

Reagente de Kedde Negativo  Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela16. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

crinitum Lam. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo Branca  

Reagente de Wagner Positivo  Roxa  

Reagentede Dragendorff Positivo  Roxa  

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo  Amarelo  

Reagente de Kedde Positivo Laranja  

Reagente de Keller-Killiani Positivo  Verde escuro 

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Negativo  Amarelo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo Verde  

FLAVONÓIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo Marrom escuro 

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo Marrom claro 

SAPONINAS Positivo  Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  Amarelo  
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Tabela17. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do fruto de Solanum 

stramonifolium Jacq. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo  

Reagente de Wagner Positivo   

Reagentede Dragendorff Positivo   

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo   

Reagente de Kedde Positivo  

Reagente de Keller-Killiani Positivo   

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Positivo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Positivo  

FLAVONÓIDES Positivo  

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo  

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  

SAPONINAS Positivo   

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Negativo  

Reagente de Salkowski Negativo  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo   
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Tabela18. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato do caule de Solanum 

stramonifolium Jacq. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo  

Reagente de Wagner Positivo   

Reagentede Dragendorff Positivo   

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo   

Reagente de Kedde   

Reagente de Keller-Killiani Positivo   

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Positivo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Positivo  

FLAVONÓIDES Negativo  

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo  

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo  

SAPONINAS Positivo   

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo  

Reagente de Salkowski Positivo  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Positivo   



 

 

78 

 

 

 

Tabela19. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato da raíz de Solanum 

stramonifolium Jacq. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Negativo  

Reagente de Wagner Positivo   

Reagentede Dragendorff Positivo   

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo   

Reagente de Kedde   

Reagente de Keller-Killiani Positivo   

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Positivo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Positivo  

FLAVONÓIDES Positivo  

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Negativo  

 Reagente de Cloreto de ferro III  Negativo  

SAPONINAS Negativo   

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo  

Reagente de Salkowski Positivo  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Negativo  
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Tabela20. Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato da folha de Solanum 

stramonifolium Jacq. 

Teste de Reconhecimento 

 

Extrato etanólico 

 

Cor 

ALCALÓIDES   

Reagente de Mayer Positivo  

Reagente de Wagner Positivo   

Reagentede Dragendorff Positivo   

GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS   

Reagente de Salkowski Positivo   

Reagente de Kedde   

Reagente de Keller-Killiani Positivo   

Reagente de Liebermann 

Burchard 

Positivo  

CUMARINAS VOLÁTEIS Negativo  

FLAVONÓIDES Positivo  

TANINOS   

 Reagente de Acetato de chumbo Positivo  

 Reagente de Cloreto de ferro III  Positivo  

SAPONINAS Positivo   

TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES   

Reagente de Liebermann-

Burchard 

Positivo  

Reagente de Salkowski Positivo  

DERIVADOS ANTRACÉNICOS 

LIVRES 

  

Reagente de Börntraeger Positivo  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

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

sólido-líquido;  

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

pipeta, bureta),métodos cromatográficos para identificação de compostos secundários da 

delgada e cromatografia em papel); 

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

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

sobre estudos fitoquímicos realizados em Porto Velho; 

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

medicinal, farmacêutica, biológica e química; plantas medicinais e volatilização; os tipos de 

metabólitos secundários, como alcalóides, taninos, saponinas, monoterpenos, sesquiterpenos, 

cumarinas e flavonóides; 

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

atividade biológica usando extratos e óleo essenciais contra insetos, bactérias, fungos, vermes, 

larvicida ou leishmania e como proceder a coleta de material botânico para identificação através 

da técnica de exsicata; 

 Coleta de material botânico no bairro areal no município de Porto Velho nas ruas: Bolívia entre 

Tenreiro Aranha com Joaquim Nabuco; rua Marechal Deodoro entre Tenreiro Aranha e Joaquim 

Nabuco e no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Jacy-Paraná entre Brasília e Joaquim 

Nabuco; Tais espécies já foram incorporadas ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da 

Faculdade São Lucas e sendo identificadas como Solanum acanthodes Hook., Solanum 

stramonifolium Jacq.  

 Preparação de quatro exsicatas para identificação de material botânico em estado de vegetativo 

e reprodutivo coletado no dia anterior; 

 Aplicação de métodos de extração utilizando o aparelho Sohxlet e solvente etanol para folhas de 

Solanum jamaicense Mill.; 

 Aplicação de métodos de extração utilizando o aparelho Sohxlet e solvente etanol para folhas de 

Solanum jamaicense Mill.; 

 Coleta de material botânico no Município de Candeias do Jamari; 
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Preparação de quatro exsicatas para identificação botânica de material coletado no Município de 

Candeias do Jamari. A planta coletada foi levada para o Herbário sendo identificada como S. 

lycorpesicum L.  

 Aplicação de métodos de extração utilizando o aparelho Sohxlet e solvente etanol para folhas de 

Solanum jamaicense Mill.; 

 Revisão de literatura sobre óleos essenciais e ensaios biológicos como fungicidas, bactericidas e 

inseticidas; 

 Coleta de material botânico no Município de Guajará-Mirim; 

 Preparação de quatro exsicatas para identificação botânica de material coletado no Município de 

Guajará-Mirim. Este material encontra-se no Herbário da Faculdade São Lucas para identificação 

botânica; métodos de extração e coleta de material botânico no bairro Areal em Porto Velho, 

sendo a espécie identificada como Solanum stramonifolium Jacq; 

 Preparação de material botânico (frutos, folhas, caule e raiz) na estufa, para posterior trituração 

e pesagem; 

 Preparação de material na estufa, trituração e pesagem; coleta de material botânico no bairro 

areal no Município de Porto Velho; 

Coleta de material botânico na comunidade Vila Princesa, lixão municipal, sendo a espécie 

encontrada e identificada como Solanum lycopersicum L.; e ao longo da BR-364 sentido Acre, como 

Solanum crinitum Lam.  

Coleta de material botânico no bairro Tucumanzal em Porto Velho, sendo a espécie encontrada e 

identificada como Solanum stramonifolium Jacq. Foram coletadas folhas, frutos, caule e raiz da 

planta acima citada.  

 Preparação de material botânico na estufa e quatro exsicatas para identificação; 

 Coleta de material botânico no bairro Tucumanzal; preparação de quatro exsicatas para 

identificação botânica e preparação de material botânico na estufa; 

 Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Coleta de material botânico no Município de Candeias do Jamari; preparação de quatro exsicatas 

para identificação botânica; a planta coletada foi identificada como Solanum crinitum;                                        

Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Redação de três artigos técnicos submetidos para análise de publicação em mídia, sendo eles: a 

importância da produção de metabólitos secundários para o meio ambiente; os métodos 
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cromatográficos para a identificação de compostos bioativos de plantas e compostos 

secundários: óleos essenciais e suas contribuições; 

 Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Coleta de material botânico no Município de Candeias do Jamari e preparação de quatro 

exsicatas para identificação botânica de Solanum rugosum Dunal; 

 Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Coleta de material botânico no Município de Porto Velho; 

 Preparação de quatro exsicatas para identificação botânica; trituração e pesagem; 

 Preparação de material botânico na estufa, trituração e pesagem; 

 Coleta de material botânico no Município de Vilhena de Solanum viarum Dunal; 

 Coleta de material botânico no Município de Vilhena de Solanum lycocarpum Hill; 

 Preparação de quatro exsicatas para identificação botânica do material coletado em Vilhena; 

 Preparação de material botânico para secagem e exsicata; 

 Preparação de material na estufa; 

 Coleta de material botânico e preparação de exsicata de Solanum sp; 

 Coleta de material botânico de Solanum sp e preparação de material na estufa; 

 Preparação de material na estufa; 

 Preparação e trituração de material botânico e levantamento dos gêneros de Solanum coletados 

no Herbário Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas; 

 Preparação de material botânico; 

 Levantamento dos gêneros de Solanum coletados e registrados no Herbário Ary Tupinambá 

Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas; 

 Coleta de material botânico no Bairro Areal e preparação de quatro exsicatas. O material 

coletado foi incorporado ao acervo do Herbário para posterior identificação botânica. 

Os registros de todas as plantas coletadas estão incorporadas e registradas no acervo do Herbário Dr. 

Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas, com os seguintes números de registros: 

 Solanum viarum – 00005262; 

 Solanum lycorcapum – 00005263; 

 Solanum lycorpesicum – 00005258; 

 Solanum acanthodes – 00005256; 

 Solanum stramonifolium – 00005257; 

 Solanum crinitum – 00005259; 

 Solanum jamaiscense – 00005251; 
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 Solanum rugosum – 00005261; 

 Solanum sp1 – 00005264 (coletado em Guajará-Mirim); 

 Solanum sp2– 00005266 (coletado em Porto Velho no Bairro Areal); 

 Solanum sp3 – 00005255 (coletado em Vilhena); 

 Solanum sp4 – 00005265 (coletado em Porto Velho – RO, na Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré); 

 Foi realizado um levantamento de todas as espécies pertencentes à família botânica Solanaceae 

no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas para criação de um 

catálogo com fins de consulta de identificação da referida família botânica. 

 Realização de identificação dos metabólitos secundários presentes em todos os extratos 

que foi feito a extração; 

 Realização da separação e purificação dos componentes dos extratos ainda estão sendo 

realizados.   

 

DESCRIÇÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE Solanum COLETADAS NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO 

JAMARI – RONDÔNIA 

 

Solanum viarum D. 

Na espécie S. viarum D. observa-se populações significativas em pastagens reformadas. Essa 

planta é nativa da América do Sul, ocorrendo principalmente no Brasil. Seus nomes comuns são: joá-

bravo, arrebenta-cavalo, mata-cavalo e joá-amarelo. 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, seu fruto é solanídeo de origem nativa 

no Brasil. De acordo com Azevedo et al. (2002), a espécie tem importância, porque se infesta em 

pastagem, terrenos baldios, pomares, beira de estrada e área abandonada. Planta armada de 

espinhos quando tocadas, provocam feridas propiciando a entrada de agentes infecciosos, prefere 

solo úmido e arenoso. 

Solanum lycorcapum St. 

 Arbusto ou arvoreta de até 5 m. de altura, copa arredondada e aberta. Suas folhas são 

simples, alternas de consistência firme, densamente recobertas por tricomas, margens irregulares, 

variando de 16-28cm de comprimento. Floresce por todo o ano. Suas flores são hermafroditas, com 5 
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pétalas cuja porção soldada permanece aderida ao fruto, 5 pétalas lilases com a base soldada umas 

às outras; 5 estames com grandes e evidentes anteras amarelas, que liberam o pólen por pequenos 

orifícios em suas extremidades; o ovário é súpero, dividido em dois compartimentos (lóculos) 

(BARROSO, 1991). 

 

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). 

Solanum acanthodes D. 

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

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

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

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

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

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

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

tricomas estrelados pubescentes, pentâmera, dialissépala; corola lilás, pentâmera, gamopétalas; 

estames de número 5, amarelos, longos, isostêmones, homodínamo, dialistêmone; ovário súpero, 

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

globoso, coloração verde e numerosas sementes (BARROSO, 1991). 

Solanum stramonifolium D. 

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 
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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 crinitum Lam. 

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

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

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

escuro com tricomas pubescentes translúcidos, actinódroma. Inflorescências em racemos com 

acúleos pequenos espaçados no pedicelo, axilares. Flores pedunculadas com tricomas pubescentes 

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

pubescentes estrelados, pentâmera, dialissépala; corola lilás com tricomas estrelados, pentâmera, 

gamopétalas; estames em 5, amarelos, com tricomas estrelados, isostêmones, tetradínamo, 

dialistêmone; ovário súpero, coberto por tricomas pubescentes glandulares, estilete longo com 

tricomas glandulares, estigma indiviso. Fruto baga, imaturo de coloração esverdeada e com cálice 

persistente (BARROSO, 1991).  

Solanum jamaicense Mill. 

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

acúleos pequenos. Folhas sésseis, simples, alternas, hastiforme a romboidal, acuminado, fendida, 

atenuada, face adaxial de coloração verde escuro com tricomas estrelados dourados, pubescentes na 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 

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).  

 

Plantas identificadas do gênero Solanum pela Dra. Maria de Fatima Agra, de espécies que crescem 

em Porto Velho: 

As plantas identificadas e classificação da família botânica Solanaceae, são as seguintes espécies: 

Solanum palinacanthum Dunal, Solanum paniculatum L., Solanum rugosum Dunal, Solanum 

subinerme Jacq., Solanum appressum K.E.Roe e Solanum monachophyllum Dunal e outras espécies 

ainda estão no processo de identificação no Herbário da Universidade Federal de Paraíba. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de tudo o que foi exposto, é apresentado neste relatório várias etapas do projeto 

proposto com a família botânica Solanaceae no Município de Candeias do Jamari – RO. Onde 

chegamos as seguintes conclusões . 

 Foram coletados 19 espécies de Solanum ,sendo 07 espécies em Candeias do Jamari e 12 

espécies em Porto Velho. 

 Foram coletadas 07 espécies de Solanum em Candeias do Jamari Solanum lycorpesicum L., 

Solanum crinitum Lam., Solanum rugosum       Dunal., Solanum acanthodes Hook., Solanum 

Stramonifolium Jacq., Solanum Jamicense Mill., Solanum subinerme Jacq. 

 Foram coletadas em Porto Velho 12 espécies sendo Solanum viarum Dunal., Solanum 

paniculatum L., Solanum lycorpesicum L., Solanum licocarpum L., Solanum crinitum Lam., 

Solanum rugosum D., Solanum acanthodes Hook., Solanum licorcarpum L., Solanum 

stramonifolium Jacq. Solanum Jamicense Mill.,Solanum appressum K.E.Roe, Solanum 

monachophyllum Dunal. 
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 Foram identificadas 06 espécies de Solanum pela Dra. Maria de Fatima Agra, que são as 

seguintes espécies: Solanum palinacanthum Dunal, Solanum paniculatum L., Solanum 

rugosum Dunal, Solanum subinerme Jacq., Solanum appressum K.E.Roe e Solanum 

monachophyllum Dunal e outras espécies ainda estão no processo de identificação no 

Herbário da Universidade Federal de Paraíba. 

 Redação de três artigos técnicos submetidos para análise de publicação em mídia, sendo 

eles: a importância da produção de metabólitos secundários para o meio ambiente; os 

métodos cromatográficos para a identificação de compostos bioativos de plantas e 

compostos secundários: óleos essenciais e suas contribuições; 

 Foi realizado levantamento dos gêneros de Solanum coletados e registrados no Herbário Ary 

Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas, para criação de um catálogo com fins de 

consulta de identificação da referida família botânica contendo fotos. 

 Os materiais botânicos coletados foram feitos exsicatas, para identificação das espécies no 

total de 76 exsicatas. 

 Foi feito extração fitoquimicas dos principais órgãos vegetais das espécies coletadas as 

folhas, fruto, caule e raíz de Solanum stramonifolium Jacq.; caule de de Solanum 

lycorpesicum L.; folhas, caule, fruto e raíz de Solanum crinitum Lam.; inflorescência de 

Solanum acanthodes Hook,  caule, folhas e fruto de solanum jamaicense Mill., caule, folha  e 

fruto de Solanum viarum  L., fruto de Solanum paniculatum L., fruto e inflorescência de 

Solanum licocarpum L. e folha, caule e fruto de Solanum rugosum Dunal., utilizando o 

solvente álcool etílico para purificação dos materiais. 

 Obteve extratos etanólicos das espécies de Solanum que passaram pelo processo de 

extração. 

 Foi realizado identificação dos metabólitos secundários presentes em todos os extratos que 

passaram por extração, as folhas, fruto, caule e raíz de Solanum stramonifolium Jacq.; caule 

de Solanum lycorpesicum L.; folhas, caule, fruto e raíz de Solanum crinitum Lam.; 

inflorescência de Solanum acanthodes Hook,  caule, folhas e fruto de solanum jamaicense 

Mill., caule, folha  e fruto de Solanum viarum  L., fruto de Solanum paniculatum L., fruto e 

inflorescência de Solanum licocarpum L. e folha, caule e fruto de Solanum rugosum Dunal. 

 Foi realizada a separação e purificação dos componentes do  extrato de folha de Solanum 

stramonifolium Jacq., que ainda esta sendo finalizado.   

 Foi apresentado 01 trabalho no 60 Congresso Nacional de Botânica, que aconteceu em Feira 

de Santana – Bahia no período de 28 de junho a 03 de Julho de 2009, trabalho com o 

seguinte tema Levantamento das espécies de Solanum ocorrentes em Rondônia. 



 

 

88 

 

 

 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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APÊNDICES 

 

Foto1. Estufa elétrica usada no herbário da Faculdade São Lucas 
para secagem de plantas coletadas. 

 

 

Foto2. Material botânico na estufa elétrica sendo prensado. 
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Foto3. Material botânico após desidratação de 48 h na estufa elétrica.  

 

 

Foto4. Materiais usados para fazer a exsicata de identificação botânica 

 

 

Foto5. Exsicata pronta depois da desidratação na estufa elétrica. 
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Foto6. Material botânico (frutos, sementes e caule) secado em estufa por período 72 h. 

 

 

Foto7. Material botânico (frutos), após trituração e pesagem na balança analítica. 

 

 

Foto8. Material botânico (raiz, caule, folhas, frutos e sementes) após trituração no liquidificador para extração. 
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Foto9. Material botânico (folhas e caules), após coleta para secagem natural. 

 

 

Foto10. Materiais utilizados para coleta de plantas. 

 

 

Foto11. Estufa elétrica utilizada para secagem de material. 
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Foto12. Aparelho Soxhlet utilizado nas extrações sólido-líquido. 

 

 

Foto13. Materiais prontos após extração utilizando aparelho Soxhlet. 

 

 

Foto14. Material botânico a ser coletado em uma propriedade particular no bairro Areal no Município de Porto 

Velho – Rondônia. 
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Foto15. Material botânico a ser coletado em uma propriedade particular no bairro Tucumanzal no Município 

de Porto Velho – Rondônia. 

 

 

Foto16. Material botânico (inflorescências) sendo pesado na balança analítica. 

 

 

Foto17. Material botânico (frutos) sendo pesado na balança analítica. 
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Foto18. Material botânico (folhas) sendo secado naturalmente. 

 

 

Foto19. Material botânico (caule) sendo secado em estufa elétrica no período de 72 h. 

 

 

Foto20. Material botânico (folhas) sendo pesado em balança analítica. 
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Foto21. Material botânico (caule) sendo triturado para secagem natural. 

 

 

Foto22. Material botânico (frutos e inflorescências) para secagem natural. 

 

 

Foto23. Material botânico (folhas e inflorescências) a ser coletado. 
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Foto24. Material botânico (frutos) a ser coletado. 

 

 

Foto25. Bolsista separando folhas e caule de Solanum stramonifolium Dunal. 

 

 

Foto26. Bolsista a coletando as partes das plantas. 
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Foto27. Bolsista preparando exsicata para identificação botânica. 

 

                                                                       

Foto28. Material botânico a ser coletado em um terreno baldio no bairro Areal, na avenida Rio de Janeiro no 

Município de Porto Velho – Rondônia. 

 

 

Foto29. Material botânico a ser coletado em um terreno baldio no bairro Areal, na avenida Rio de Janeiro no 

Município de Porto Velho – Rondônia. 
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Foto30. Material botânico (frutos)a ser coletado. 

 

 

Foto31. Material botânico (inflorescência) a ser coletado. 

 

 

Foto32. Material botânico coletado para fazer exsicata. 
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Foto33. Material botânico coletado para fazer exsicata. 

 

 

Foto34. Preparação para exsicata. 

 

 

Foto35. Preparação para exsicata. 
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Foto36. Material botânico encontrado no bairro Areal na avenida Rio de Janeiro em um terreno baldio. 

 

Foto37. Material botânico encontrado no bairro Areal, na avenida Rio de Janeiro na calçada de uma 

propriedade particular. 

 

 

Foto38. Material botânico encontrado no bairro Areal, na avenida Rio de Janeiro na calçada de uma 

propriedade particular. 
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Foto39. Exsicata de Solanum sp.,enviado para identificação 

 

 

Foto40. Exsicata de Solanum sp ,enviado para identificação 

 

 

Foto41.Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 
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Foto42.Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 

 

 

Foto43.Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 

 

Foto44. Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 
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Foto45. Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 

 

Foto46. Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 

 

Foto47. Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 

 



 

 

105 

 

 

 

Foto48. Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 

 

 

Foto49. Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 

 

 

Foto50. Exsicata de Solanum sp. enviado para identificação 
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ARTIGO MÍDIA 1 

A Importância da Produção de Metabólitos Secundários para o Meio Ambiente 

O metabolismo é o conjunto de reações químicas envolvidas em processos dentro das células dos 

seres animais e vegetais. O metabolismo das plantas é dividido didaticamente em metabolismo 

primário e secundário. O metabolismo primário é todo aquele que envolve os processos naturais e 

vitais para um organismo, como a produção de lipídios (gorduras), carboidratos (lipídios), ácidos 

nucléicos (DNA e RNA) e a realização da fotossíntese. Enquanto que os metabólitos secundários são 

compostos importantes para a sobrevivência e reprodução dos vegetais, podendo estar relacionados 

tanto com respostas a ferimentos quanto com o ataque de herbívoros e de microorganismos 

(alelopatia). As plantas aromáticas são importantes recursos naturais e através do seu metabolismo 

secundário geram inúmeros produtos de interesse econômico e ambiental, oferecendo uma larga 

variedade de moléculas com grande diversidade em suas estruturas, destacando-se pela ampla 

aplicação industrial, com óleos essenciais e extratos vegetais. A qualidade que se busca em um 

produto natural é determinada por sua composição química, onde esta deve ser conhecida em cada 

espécie e uma fonte de origem popular, por meio de uma profunda investigação prévia. Os produtos 

naturais ou metabólitos secundários mais conhecidos são: alcacóides, taninos, flavonóides, 

triterpenos, esteróides, cumarinas e derivados antracênicos livres que são compostos orgânicos que 

podem ser considerados como produtos da oxidação de fenóis. Alguns destes compostos são 

constitutivamente expressos, enquanto outros atuam como resposta ao ataque de herbívoros ou 

patógenos. Quando aplicados na indústria, os produtos finais do metabolismo secundário dos 

vegetais são fontes de riquíssimas aplicações, como aditivos alimentares, medicamentos (ex: folhas 

do jaborandi (contêm um alcalóide, denominado pilocarpina que possui efeito no tratamento da 

calvície), corantes (tinturas), inseticidas (ex: ácido terebintifólico extraído das folhas de aroeira 

vermelha, Schinus terebinthifolius Raddi, combate por efeito de contato ou repelência a broca-do-

café, Hypothenemus hampei Ferrai), fungicidas (ex: piperina extraída das folhas do malvarisco, Piper 

marginatum L., que previne a combater doenças do solo, como o Fusarium oxysporum). Em termos 

gerais, uma análise fitoquímica deve compreender quatro etapas bem definidas, são elas: 

recolhimento e classificação botânica da espécie em estudo; extração, separação e purificação de 

constituintes químicos; determinação estrutural e ensaios biológicos. Assim, a prospecção por 

moléculas que apresentem atividade biológica conhecida ou ainda em estudo possam ser utilizadas 

como fontes de novas drogas ou fármacos para que possam ser utilizados em benefício da saúde 

humana e ao meio ambiente. 
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ARTIGO MÍDIA 2  

Os Métodos Cromatográficos para a Identificação de Compostos Bioativos de Plantas 

A extração é uma técnica para purificação e separação baseando-se em propriedades químicas e 

físicas que determinam a solubilidade dos sólidos variando em função do solvente. O termo 

cromatografia (chrom: cor; graphie: grafia) engloba um grupo diversificado de métodos de 

separação, isolamento e identificação de compostos em misturas simples, porém, complexas, uma 

vez que se utiliza cromatografia em coluna, em papel e de camada fina. Na cromatografia sempre há 

duas fases: uma estacionária e outra móvel. Os componentes da mistura são carregados através da 

fase estacionária pelo fluxo da fase móvel. Esta técnica pode ser utilizada para identificação de 

compostos por comparação com padrões previamente existentes; purificação de compostos, 

separando-se as substâncias indesejáveis e a separação dos compostos de uma mistura. Os tipos de 

cromatografia utilizadas são: cromatografia em papel, no qual, utiliza-se papel de filtro para 

“correr”a amostra. Baseia-se na diferença de solubilidade das substâncias em dois solventes, sendo 

um fixo (fase móvel) e outro móvel (fase estacionária). Usualmente, utiliza-se a água destilada 

(adsorvida pela celulose) como fase fixa. É um método muito útil para a separação de compostos 

polares, sendo muito utilizado em bioquímica; cromatografia em camada delgada: a separação é 

feita uma placa de alumínio ou vidro revestida com sílica gel (fase estacionária). Sobre esta placa é 

aplicada a amostra, aproximadamente 1 cm da base inferior, utilizando um capilar. A placa é então 

introduzida numa cuba contendo a fase móvel adequada. Esta fase sobe na placa, por capilaridade, 

levando consigo a amostra de acordo com a polaridade do solvente e da amostra. A placa fica na 

cuba até que o solvente fique próximo à extremidade superior a 2 cm, onde então, a linha de 

chegada da fase móvel é marcada, calculando-se o fator de retenção. Como a maioria dos compostos 

é incolor, emprega-se o iodo ou substâncias fluorescentes, corando-os; Cromatografia em coluna: é 

muito utilizado para isolamento de produtos naturais. Geralmente, utiliza-se uma coluna contendo 

sílica ou alumina, com um pedaço de algodão na extremidade inferior para impedir a passagem de 

partículas. Então, a amostra é adicionada à coluna, e sobre esta o solvente é adicionado 

continuamente de um solvente apolar e em seguida, um solvente polar; cromatografia líquida de alta 

eficiência: esta técnica tem sido utilizada em várias áreas da ciência, também no acompanhamento 

de síntese de moléculas, no isolamento de produtos naturais e sintéticos, além da produção e 

controle de qualidade dos medicamentos. O grande avanço na cromatografia em coluna foi o 

desenvolvimento e a utilização de suportes com partículas diminutas responsáveis pela alta 

eficiência. E a cromatografia gasosa de alta resolução, consistindo na partição dos componentes de 



 

 

108 

 

 

uma amostra entre a fase móvel gasosa e fase estacionária líquida. Esta cromatografia tem grande 

aplicação na separação de compostos voláteis como os óleos essenciais de plantas.  

ARTIGO MÍDIA 3 

Compostos secundários: óleos essenciais e suas contribuições 

Os óleos essenciais são compostos voláteis produzidos pelas plantas para a sua sobrevivência. Pois 

são substâncias químicas que exercem as funções de auto-defesa e de atração de polinizadores, além 

de inibir a ação de alguns herbívoros, alguns protegem contra o ataque de bactérias ou fungos, 

outros são conhecidos por serem alelopáticos. Sesquiterpenóides e monoterpenóides são os 

componentes majoritários de óleos essenciais, por serem altamente voláteis e contribuírem para a 

fragrância ou essência das plantas que os produzem. Os óleos essenciais extraídos de plantas 

aromáticas constituem em matérias-primas de importância farmacêutica para as indústrias 

cosmética e alimentícia. Também chamados de essências, os óleos são considerados substâncias 

vitais da planta e são componentes bioquímicos principais de ação terapêutica, das plantas 

aromáticas e medicinais. São os diversos órgãos vegetais que produzem óleos essenciais, como 

cascas de frutos (denominados cítricos), flores, folhas, cascas de árvores, raízes, resinas das cascas, 

sementes, madeiras, ramos, galhos e rizomas. Pois são compostos formados por muitas funções 

orgânicas, como aldeídos, álcoois, fenóis, éteres e hidrocarbonetos. É muito complexa a composição 

de um óleo essencial, podendo ter mais de 400 componentes dependendo da espécie vegetal. De 

acordo com as condições externas, a composição pode variar, são elas: altitude, clima e composição 

do solo influenciam no teor dos compostos químicos do óleo essencial. A substância química e a 

relação de todos os componentes vão determinar o aroma e a aplicação de óleo essencial. Eles 

podem ocorrer tanto no interior de células como no interior de estruturas especializadas como os 

canais e glândulas secretoras. A volatilidade e o odor que possuem os óleos, correspondem às 

propriedades que mais os caracterizam. Quando rompidos naturalmente, liberam a essência, mas 

podem ser rompidos durante processos intencionais de extração, como artesanais e industriais, 

sendo obtidos por algumas extrações, sendo a mais comum e conhecida por arraste a vapor d’água e 

hidrodestilação. Para extração do óleo essencial deve realizar um estudo completo de seu processo 

de obtenção, começando com a avaliação edafoclimáticas, identificação botânica da espécie a ser 

plantada, forma da colheita, tipos de processos de extração, rendimento e análise cromatográfica 

para a identificação de todos os componentes do óleo essencial. 

Autores: 

Renato Abreu Lima – Faculdade São Lucas 
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CADERNETA DE CAMPO 

Nome do coletor:  

 

N° de coleta 

 

N° de duplicatas 

 

Outros coletores 

ª 

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

 dia / mês / ano 

Localidade 

 

 

Município Estado 

Área 

 

Descrição da vegetação/ paisagem 

 

 

substrato 

Habitat Determinação/ Família no campo 

 

 

Hábito  

 

Altura Tronco 

Folha Sem folhas Folhas novas / Queda de 

folhas 

 

Cor / sépala                    cor / pétalas 

Cor / estames 

 

  

 

 

Fruto/ Tipo:   

 

 

 Cor               

 

 cor 

    

Nome vulgar no local   

Uso no local   
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ATIVIDADES E METAS 

ATIVIDADE METAS 

1. Revisão de Literatura Aspectos relevantes através de livros, 

periódicos científicos, boletim informativo e 

técnicos. 

2. Levantamento etnobotânico e coleta de 

material botânico 

Levantamento de nomes e utilizações 

populares realizado; espécies selecionadas e 

coletadas, disponibilizando material para 

identificação taxonômica e extração de 

princípios ativos fixos e voláteis. 

3. Identificação taxonômica e herborização 

das espécies 

Espécies com nome científicos determinados 

e exsicatas incorporadas ao herbário para 

registro. 

4. Extração e isolamento dos princípios ativos Composição química dos óleos essenciais e 

extratos determinada. 

5. Divulgação dos resultados na literatura e 

em eventos científicos  

Publicação de artigos em periódicos 

científicos, boletins de pesquisa e resumos 

em eventos científicos. 
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ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE FILARIOSE BANCROFTIANA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 

RONDÔNIA, BRASIL 

 

Orientador: Prof. Dr. Anselmo Enrique Ferrer Hernandez 

Bolsista: Juliana de Souza Almeida Aranha Camargo 

 

 

INTRODUÇÃO 

As filarioses correspondem a um grupo de doenças associadas a helmintos do filo Nematoda, 

superfamília Filarioidea. No Brasil, podem ser encontrados parasitos das espécies Wuchereria 

bancrofti, Onchocerca volvulus e Mansonella ozzardi, que parasitam humanos, causando variadas 

formas clínicas da doença. Esses filarídeos citados têm o ser humano como único reservatório e são 

veiculados por vetores biológicos como culicídeos (mosquitos, transmissores da filariose 

bancroftiana), simulídeos e ceratopogonídeos (borrachudos e maruim, transmissores da oncocercose 

e mansonelose). 

Enquanto a oncocercose e a mansonelose são mais freqüentes nas áreas ribeirinhas, a 

filariose bancroftiana (também conhecida com elefantíase em sua forma mais grave), objeto deste 

estudo, ocorre em áreas urbanas, sendo registrada, na década de 1950, em várias cidades brasileiras 

como Manaus, Belém, Recife, Maceió, Salvador, entre outras (RACHOU, 1960). A Wuchereria 

bancrofti, causadora da filariose linfática é endêmica em varias regiões do mundo com clima tropical 

e subtropical como na Ásia, África e Américas, sendo sério problema de saúde publica em países 

como China, Índia, Indonésia e parte leste, central e oeste da África. 

Estima-se que aproximadamente 800 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de contrair 

a infecção, em 83 países, sendo que 106 milhões estão infectados pela W. bancrofti. (WHO, 2000) É 

uma enfermidade negligenciada, sendo prevalente em populações de baixo nível sócio-econômico, 

carentes em saneamento e água tratada. Nas Américas, é prevalente no Haiti, República Dominicana, 

Brasil e Guiana. Os focos da Costa Rica, Suriname e Trinidad e Tobago, atualmente estão sob 

vigilância, não apresentando, aparentemente, transmissão ativa (WHO, 2002). 

Esta parasitose foi introduzida nas Américas, inclusive no Brasil, pelo tráfico de escravos 

africanos durante o período colonial (ORIHEL, 1985). A W. bancrofti, tendo encontrado no Brasil um 

vetor competente (Culex quinquefasciastus ) e condições climáticas apropriadas, aqui se adaptou e 

dispersou.  
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A transmissão do parasito no Brasil se dá unicamente pela picada do inseto vetor fêmea de C. 

quinquefasciastus no ser humano e deposição das larvas infectantes (L3) do parasito na circulação 

durante o processo de sucção do sangue. Os vermes adultos, originários das larvas L3, permanecem 

juntos nos vasos e gânglios linfáticos, vivendo em média, nove anos (FONTES & ROCHA, 2000).  

Uma característica peculiar deste parasito, verificada na maioria das regiões onde é 

encontrado, é a periodicidade noturna de suas microfilárias no sangue periférico do hospedeiro 

humano (aparece no sangue periférico apartir das 22 ás 01:00h). Durante o dia, essas formas se 

localizam nos capilares profundos, principalmente nos pulmões, e, durante a noite, aparecem no 

sangue periférico, apresentando o pico da microfilaremia em torno da meia-noite, decrescendo 

novamente no final da madrugada (FONTES & ROCHA, 2005).  

A maior parte dos casos de filariose bancroftiana apresenta microfilaremia assintomática. 

Alguns pacientes, após vários anos de exposição, apresentam disfunção linfática levando a 

linfedema, elefantíase geralmente das extremidades inferiores e genitais e hidrocele. Episódios 

afebris de linfangite e linfadenite podem ocorrer, principalmente em indivíduos recém-chegados de 

áreas indenes (CDC, 2007). 

O diagnóstico laboratorial convencional (“golden standard”) é a coleta de sangue por punção 

digital após às 22h, preparo de gota espessa em lâmina de microscopia, desemoglobinização do 

material, fixação pelo metanol e coloração pelo Giemsa, devendo ser observado no microscópio em 

aumento de 100 a 200 vezes.  

O tratamento baseia-se na utilização de dietilcarbamazina, associada ou não a ivermectina, 

com resultados satisfatórios (WHO, 2000). Desde que a Resolução 50.29 da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), publicada em 1997, estabeleceu para até o ano 2020, a eliminação da filariose linfática 

como um problema de saúde pública no mundo, esforços vêm sendo envidados nos países 

endêmicos para atingir este objetivo (WHA, 1997; WHO, 2000).  

Já em 1996, baseado em resolução da OMS que apontava a Filariose linfática como doença 

eliminável no mundo, o Conselho Nacional de Saúde, através da resolução nº 190 de 13 de junho de 

1996, recomendava um plano para eliminação desta enfermidade no Brasil. Assim, buscando atingir 

a meta estabelecida pela OMS foi elaborada, em conjunto pelo Ministério da Saúde/Fundação 

Nacional de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz (Recife), Universidade Federal de Alagoas e Secretarias 

de Saúde de áreas endêmicas, o "Plano Nacional para Eliminação da Filariose Linfática no Brasil" (MS, 

1997). Porto Velho (RO), nunca constou como área de ocorrência de transmissão ativa de filariose 
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bancroftiana no Brasil, ao contrário de outras cidades amazônicas como Manaus e Belém que já 

foram focos de transmissão. 

 No passado, em 1953, foi realizado um inquérito hemoscópico em Porto Velho, sendo 

examinados 1.400 indivíduos e detectados 6 (0,4%) microfilarêmicos por W. bancrofti, mas nenhum 

era caso autóctone, sendo migrantes de áreas endêmicas conhecidas na época, como Belém e 

Manaus, e residiam na capital por tempo menor que o período pré-patente da doença (RACHOU et 

al., 1954). Ainda em Rondônia, em 1953, foi realizado outro inquérito hemoscópico, na cidade de 

Guajará-Mirim, sendo examinados 603 indivíduos e detectado 0,2% microfilarêmicos de W. bancrofti, 

mas também não foram considerados casos autóctones (RACHOU, 1957). 

Relatos pessoais de Scarpassa e Py-Daniel (INPA-Manaus) relatam, na atualidade, o encontro 

em Porto Velho do vetor C. quinquefasciatus e de pacientes com microfilaremia. As condições 

precárias de urbanização de Porto Velho, a existência do vetor em potencial e a similaridade com as 

outras cidades amazônicas com história de bancroftose no passado, levam a crer na possibilidade de 

ocorrência desta helmintose, de forma autóctone, também na capital de Rondônia. 

METERIAIS E METODOS 

1 - ) Área de estudo Porto Velho: As amostras de sangue foram colhidas entre 21 h e 1 h, 2 vezes na 

semana em indivíduos acima de 10 anos de idade, entre outubro e dezembro/2007 e fevereiro e 

junho/2008. Foram abordados os bairros periféricos de Porto Velho (Cai N’água, Triangulo Baixa da 

União e candelária), Rondônia, às margens do rio Madeira, onde encontram-se grandes áreas de 

favelas e palafitas (Cai N´Água). Foi realizado reconhecimento geográfico da área, confecção de 

croquis para seleção randômica de domicílios. Tem-se como objetivo contemplar até o final do 

projeto 500 domicílios, 2000 pessoas. Uma prevalência empírica de 1%, uma perda amostral de 20%, 

erro de 5% e “power” de 80%, calculado pelo programa EpiInfo 6.02 (DEAN et al., 1994).  

Os domicílios estudados foram escolhidos de maneira aleatória obedecendo a proporção de 30% 

dos domicilio de cada parcela, nas áreas denominadas de  áreas de alto  risco (próximas aos 

criadouros) todas as casa foram pesquisadas. Para efeito de visitação aos domicílios, a área foi 

dividida em parcelas de 1 a 7, como descrito abaixo ( Figuras 1 a 4) 
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Figura 1. Bairro Cai N´Água , P Velho. Parcela 1, em amarelo áreas de coleta e em vermelho áreas 

determinadas como  de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Bairro Cai N´Água , P Velho. Parcela 2, em amarelo áreas de coleta e em vermelho 
áreasdeterminadas como  de risco. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bairro Cai N´Água , P Velho. Parcela 3, em amarelo áreas de coleta e em vermelho áreas 
determinadas como  de risco. 
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Figura 4. Bairro Cai N´Água , P Velho. Parcela 4, em amarelo áreas de coleta e em vermelho áreas 

determinadas como  de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Bairro Cai N´Água , P Velho Residência característica da área de estudo. 

 

2 -) Escolas noturnas de Porto Velho:  foram aboradado escolares noturnos na faixa etária de 15 - 40 

anos de idade nas escolas estaduais de Porto Velho. Essa amostra nos permitiu ter uma anostragem 

de todas regiões as cidade. Foram examinadas as seguintes ecolas: Manaus, Maria de Nazaré, 

Oswaldo Piana, Jesus Burlamarque Hosannah,  João Bento da Costa,  21 de Abril,  Carmela Dutra, 

Bela Vista, Nossa Senhora das Graças, Barão de Solimões,  Castelo Branco  
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3 -) Área de estudo Guajará Mirim: foi abordado o bairro do Triângulo ás margens do rio Mamoré, 

onde encotrou-se grande área de favelas, área alagada e esgoto a céu aberto.  A população-alvo, foi 

indivíduos com idade  >10 anos, que foram voluntários para a coleta de gota espessa. Foi estimada e 

existência de 400 domicílios doa quais 20%  foam examinados em uma amostra or conveniência. A 

localidade foi estudada entre 2 a 15/1/2008 com visitas dárias às casa, etre 21h e 1h. 

 

Figura 6: Guajará-Mirim, Rondônia. Equipe de pesqusadores em coleta de gota espessa de sangue 

para hemoscopia 

 
Figura 7: Guajará-Mirim, Rondônia, Bairro Triângulo: esgoto a céu aberto em frente às residências da 

área de estudo. Rico em formas aguáticas de C quinquefasciatus 
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Figura 8: Guajará-Mirim, Rondônia, Bairro Triângulo: característica das residências estudadas. 
 

4 -) Escolas noturnas de Humaitá-AM 

 Foram abordados escolares noturnos com faixa etária entre 15-42 anos em escolas noturnas 

de Humaitá. Essa aboradagem nos permitiu ter uma amostragem de todas as regiões da cidade. 

Foram Examinadas as seguintes escolas: Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, Es cola 

Estadual Marly de Carvalho e Escola Estadu Santo Antonio.  

Determinação da Prevalência Humana de Microfilarêmicos 

As amostras de sangue foram colhidas obedecendo-se a seguinte técnica: coleta de sangue 

da polpa digital (utilizando lancetas descartáveis) em lâmina de vidro, preparando gotas espessas 

(GE) cobrindo um espaço de aproximadamente 2 x 3 cm (equivalente a 0,06 a 0,08 mL de sangue), 

deixando secar a temperatura ambiente. Doze horas depois de secas, as GE foram 

desemoglobinizadas, fixadas com metanol e foram devidamente embaladas e conduzidas para 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL). No Laboratório da UFAL, as GE de sangue foram coradas em 

solução de eosina (0,05%), e posteriormente, foram coradas com Giemsa. Após retirada do excesso 

de corante com água destilada e secas à temperatura ambiente, as lâminas foram examinadas em 

microscópio óptico na objetiva de 10X e 40x. Em todas as etapas (coleta do sangue e coloração das 

lâminas) foram utilizadas luvas. 

Os critérios de inclusão: indivíduos > de 10 anos de idade que aceitem realizar o exame. Os 

critérios de exclusão: os indivíduos < de 10 anos uma vez que a hipótese considera que o pouco 

tempo de exposição à infecção não justifica o exame desse grupo (WHO, 1997). 
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Para cada indivíduo examinado foi pedida uma autorização, na qual o indivíduo assinou um 

termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 1) para participar da pesquisa. Para os indivíduos 

menores de idade, foi pedida autorização dos pais ou do responsável. O projeto foi devidamente 

entregue ao CEP da faculdade São Lucas sendo aprovado sob o número 125/2007 (anexo 2). 

Durante as visitas para coleta, foram entregues folders, onde explica as características da 

doença, e identificação de criadouros (anexo 3), visando assim, informar a populaçao do trabalho 

que está sendo realizando e educar no sentido de evitar criadouros de mosquitos e assim, evitar 

possível transmissão da doença. 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

No período de julho/2007 a julho/2008 foram colhidas 1217 lâminas para hemoscopia no 

município de Porto Velho e 179 em Guajará Mirim, no Bairro Triângulo, onde há aproximadamente 

1500 habitantes, onde todas foram examinadas e negativas para microfilária.  De forma 

complementar, foram colhidas  946 lâminas para hemoscopia em escolares noturnos na cidade de 

Porto Velho e 870 em escolares noturnos em Humaitá/AM, onde todas foram negativas.  

 As coletas nos bairros ribeirinhos de Porto Velho,  foram encerradas em junho de 2008, mas 

as coletas de gota espessa se estenderam aos escolares noturnos no período de julho de 2008 a 

novembro de 2008 e as coletas nas escolas em Humaitá foram no período de março e abril de 2009. 

Foram examinadas todas as  escolas noturnas estaduais de Porto Velho (total de 20 escolas), 

o que  permitiu ter amostragem de toda a cidade e não só da população ribeirinha. Em Humaitá só 

foram realizada coletas nas escolas noturnas. Esse desdobramento no projeto é decorrente de um 

encontro que ocorreu em Maceió com a equipe do Prof. Gilberto Fontes (UFAL) em março/2008.  Em 

janeiro de 2009 será realizado coleta nos soldados do Exército e Aeronáltica de Porto Velho e se 

discute a possibilidade de examinar os universitário noturnos.  

Treinamentos 

Setembro/2007 Foi realizada a primeira capacitação, que ocorreu na Faculdade São 

Lucas, onde alunos  foram treinados a fazer a coleta pela técnica de gota 

espessa e coloração de hemoscopia para filariose e preencimento de 

ficha de cadastro. 

Março/2008 Capacitação em Maceió-AL, onde fui  capacitada para realizar as técnicas 

de coletas, coloração e análise das lâminas . No mesmo período ocorreu 
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também uma  reunião com Prof. Gilberto Fontes para discutir o 

andamento do projeto,onde ficou estabelecido que o projeto teria 

continuidade em população de escolares noturnos em Porto Velho 

Junho/2008 Foi realizado pelo  Prof. Dr. Gilberto Fontes (Universidade Federal de 

Alagoas), no campos ICB5-USP em Monte Negro-RO uma capacitação 

técnica e teórica  nas coletas, preparação e análise das lâminas de gota 

espessa e técnica de filtração em membrana 

Outubro/2008 Reunião em Maceió com a responsável pelo programa nacional de 

filariose( Dra. Hellen Freitas), onde foi discutido os projetos de filariose 

em Rondônia. Em anexo, cópia do certificado 

Março/2009 Apresentação de Trabalho no Congresso de Medicina Tropical em Recife 

 

Discussão  

 Das 3212 lâminas coletas, todas  foram negativas para Wuchereria bancrofti e todos os 

vetores analisados pela técnica de PCR foram negativos. 

 Estudos realizados em Alagoas, onde foram examinadas 10.973 pessoas e encontrado 

2,5%(226 indivíduos microfilarêmicos) de prevalência (ROCHA et al, 2000), já em Belém entre 1995 e 

2003, foram examinados 1.116.525 indivíduos e encontrados 29 (0,0026%) microfilarêmicos (FONTES 

et al, 2005). Em Recife na região metropolitana, foram examinadas 9.520 pessoas,  onde 213(2,2%) 

micrifilarêmicos foram encontrados (BONFIM et al, 2003). 

 Em nosso estudo, apenas 3212 indivíduos examinados, quando comparado  estudos 

realizados em Alagoas, Recife e Belém, pode-se afirmar que o número total de indivíduos, foi bastante 

inferior,  e se a prevalência da parasitose for baixa ela poderá não ser evidenciada ou de fato não 

existe.   

 O projeto inicial era examinar a população ribeirinha de Porto Velho, mas devido as 

dificuldade operacionai e as freqüentes recusas pelo horário de coleta (22:00h), foram examinados 

escolores noturnos na cidade Porto Velho, com diferentes fixas etárias de idade e de diferentes regiões 

de Porto Velho. O mesmo trabalho realizado nas escolas noturnas de Porto Velho, também foram 

realizadas na escolas de Humaitá. Esse trabalho foi empregado em Maceió (10.450 escolares 

examinados em 43 escolas, onde foi encontrado uma prevalência de 29(0,66%) de microfilarêmicos 
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(FONTES, 1994), e se mostrou bastante eficiente, uma vez que se tem uma amostragem dos indivíduos 

com maior risco de ter o parasita e tem-se uma cobertura de todas as regiões da cidade. 

De forma adicional a abordagem de seres humanos suspeitos de infecção por  Wulchereria 

brancrofti, houve coletas de vetores durante o periodo de agosto/2007 a abril/2008, resultados este 

que faz parte do projeto da bolsista PIBIC/USP Beatriz Cristina Costa Santos, acadêmica de Biologia.  

Na primeira etapa do projeto, de 14 de agosto a 29 de novembro de 2007, foram visitadas 319 

residências, com resultados de 877 mosquitos capturados por aspirador de sucção. Desses, 840 

mosquitos são do gênero Culex e 37 do gênero Aedes  

Na segunda etapa do projeto, de 25 de fevereiro a 22 de abril de 2008, foram visitadas 114 

residências com 470 mosquitos capturados. Desses, 451 são do gênero Culex, 3  Anopheles, 9 Aedes e 7 

espécies são do gênero Psorophora.  

Assim espécimes do gênero Culex ocorreram em mais de 90% da amostra, conforme o Gráfico 

1. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Amostra de mosquitos coletados por xenomonitoramento. 

 

Todas os espécimes  responderam negativamente para a detecção da W. bancrofiti sob a 

técnica de PCR.   

          Observou-se maior prevalência de mosquitos do gênero Culex, sob as demais espécies no 

ambiente domiciliar. Esta situação está diretamente relacionada à falta de saneamento básico, que 

aumenta a probabilidade de proliferação dos mosquitos próximos às residências, circunstâncias 
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mediadoras da relação existente entre condições de vida nos espaços urbanos periféricos e a 

ocorrência da doença (ALBUQUERQUE, 1993). 

 Pode-se atribuir que o baixo número de mosquitos coletados, se comparado a estudos 

realizados em Alagoas, onde foram capturados 3964 exemplares – entre machos e fêmeas – (FONTES, 

1994), ocorreu devido ao uso de inseticidas pela população e a borrifação freqüente pela FUNASA 

(Fundação Nacional de Saúde), já que a região é endêmica para malária assintomática e dengue. 

 Nas amostras pesquisadas não foram encontrados mosquitos infectados. Mas isto não 

descarta a possibilidade de ocorrer à transmissão da doença em áreas da cidade, já que o gênero 

prevalente é o Culex, as condições locais são favoráveis ao seu desenvolvimento e o número capturado 

foi baixo, fazendo-se necessário ampliar a amostragem de mosquitos para então definirmos a real 

prevalência da filariose nos vetores. 

Observa-se que os mosquitos capturados na amostragem realizada na região dos bairros 

próximos ao Rio Madeira (Baixa da União, Candelária e Triângulo) não transmitem, atualmente, 

filariose bancroftiana, já que estes não se apresentam infectados pela W. bancrofti, porém isto não 

descarta a possibilidade de Porto Velho estar livre da infecção. 

 Nas regiões estudas há uma abundancia de vetores e ausência de casos de WB. De fato não 

há casos de WB ou a prevalência e suficientemente baixa para não haver transmissão ou de fato não 

há transmissão ou técnica não é sensível o suficiente para diagnosticar. 
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PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE DO PROJETO 

Trata-se de um projeto financiado pela FAPESP( Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo)  para o peródo de  2008 a 2009. Até o momento foram realizadas coletas em toda área 

descrita na metodologia. De forma complemetar, será realizado coletas nos escolares noturnos na 

ciade de Guajará-Mirim para amplicar amostragem. Nas escolas, antes da coleta será realizado 

palestras explicativas referentes as filariose em seguida será coletada as gotas espessas.  

rabalharemos com 20 escolas e um total de 65000 alunos. 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES  

Atividade  Data 

Coleta de gota espessa em Guajará-Mirim Agosto/2009 

Análise de material Setembro/2009 

Elaboração de realatório e trabalhos 

científicos para congresso e Papers para 

publicação em revista internacional 

Outubro/2009 

Trabalho em Congresso  

Dois resumos apresentados no congresso de medicina tropical que ocorreu em março/2009.(em 

anexo). 

APOIO 

 O projeto é financiado pela  FAPESP - 2007/00848-9 e pelo CNPq. 
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Ficha de Cadastro Wuchereria 

N° da casa___________ 

End:_____________________________________________________________N°___________ 

Bairro_______________________________Ref_____________________________________ 

Fone:_______________________  GPS______________________ Data _____/______/______ 

Dados sócio-econômicos da família: 

Quantidade de cômodos_________   Quantidade pessoas na casa______ TV  Sim(   ) Não(   )       

Geladeira  Sim(    )   Fogão Gás (    )   Fogão Lenha (    )   Banheiro interno Sim (    )   Não (    )   Casa: 

alvenaria  (    ) Madeira(   )  Telhado: Barro (    ) Amianto (    )  Renda familiar_________ 

Condições da área externa da casa:_______________________________________________ 

Paciente 1:  

Nome:____________________________________________________Id:______ Sexo_______ 

Paciente 2: 

Nome:____________________________________________________Id:______ Sexo_______ 

Paciente 3: 

Nome:____________________________________________________Id:______ Sexo_______ 

Paciente 4: 

Nome:____________________________________________________Id:______ Sexo_______ 

Paciente5: 

Nome:____________________________________________________Id:______ Sexo_______ 
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ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE FILARIOSE BANCROFTIANA EM BAIRROS RIBEIRINHOS DO MUNICÍPIO 

DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 

 

 Rodolfo L Korte1 2 , Célia GC Pereira2,  Beatriz CC Santos2 M  ², Kaluan O Costa2 ,Dilene MB Silva2, 

Juliana SAA Camargo2 , Walkyria R Ramos1, Suzana N Velasques1,  Érika M Carvalho2, Rafael Vital 

Santos3, Gilberto Fontes3, Eliana M Rocha3,Luis M A Camargo.1,2   1-Instituto de Ciências Biomédicas 5 

USP Monte Negro – RO, 2-Faculdade São Lucas - Porto Velho, 3-Universidade Federal de Alagoas 

 

Introdução: Porto Velho nunca constou como área de ocorrência de transmissão ativa de filariose 

bancroftiana no Brasil, ao contrário de outras cidades amazônicas como Manaus e Belém que já 

foram focos de transmissão. O único estudo relatado sobre a prevalência de filariose bancroftiana 

em Rondônia, data de 1953, por RACHOU, sendo que todos os 6 casos encontrados eram alóctones. 

Objetivos: a) determinar a ocorrência de filariose bancroftiana em Porto Velho, b) determinar a 

infecção natural de mosquitos da espécie Culex quinquefasciatus  em Porto Velho-RO, utilizando a 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) Materiais e Métodos: a) Humanos: pesquisa hemoscópica 

pelo método da gota espessa, coletada das 22 horas à 01 hora, nas populações de área de risco de 

filariose, estudantil e universitária da cidade de Porto Velho, b) mosquito: pesquisa de vetores com a 

captura em áreas de risco, com determinação da infecção dos mosquitos por Wuchereria bancrofti 

pela PCR, com capturas por xenomonitoramento das 07 às 10 horas. Resultados: até a presente data 

foi realizada hemoscopia em 1.619 pacientes, não sendo encontrado paciente portador de filariose. 

Na pesquisa de vetores foram capturados e já processados pelo método do PCR 1.345 fêmeas de 

mosquitos, sendo 1.291 Culex quinquefasciatus, 42 Aedes aegypt  e 2 do gênero Anopheles, não 

sendo encontrado Culex sp. positivo. Conclusão: pelos dados apresentados, ainda não podemos 

afirmar ou descartar a ocorrência de filariose bancroftiana na cidade de Porto Velho. As pesquisas 

ainda estão em curso e pretender-se estudar mais 2.000 habitantes entre estudantes noturnos e 

habitantes dos bairros ribeirinhos e 3.000 mosquitos de bairros ribeirinhos. Apoio: Projeto FAPESP 

2007/00848-9 
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ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE FILARIOSE BANCROFTIANA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM, 

RONDÔNIA, BRASIL 

Rodolfo L Korte1 2, Kaluan O Costa2,  Célia G C Pereira², Beatriz C C Santos ², J A A Camargo 2, Rafael 

Vital Santos 3, Gilberto Fontes3, Eliana M Rocha3, Luís M A Camargo1 2 1-Instituto de Ciências 

Biomédicas 5 USP Monte Negro – RO, 2-Faculdade São Lucas - Porto Velho, 3-Universidade Federal de 

Alagoas 

Introdução: Guajará-Mirim (RO), nunca constou como área de ocorrência de transmissão ativa de 

filariose bancroftiana no Brasil, ao contrário de outras cidades amazônicas como Manaus e Belém 

que já foram focos de transmissão. O único estudo relatado sobre a prevalência de filariose 

bancroftiana em Rondônia na região de Guajará-Mirim, data de 1953, por RACHOU, sendo que o 

único caso encontrado era alóctone. Objetivos: a-) verificar a ocorrência de filariose bancroftiana em 

Guajará Mirim, b-) determinar a infecção natural de mosquitos da espécie Culex quinquefasciatus por 

W. bancrofti em Guajará Mirim-RO, utilizando a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)  Materiais e 

Métodos: a-) em humanos: pesquisa hemoscópica  pelo método da gota espessa, na população de 

área de risco da cidade de Guajará Mirim, coletada das 22 horas às 01 hora. b-) em mosquitos: 

captura de mosquitos por xenomonitoramento nas áreas de risco das 07 às 10 horas e determinação 

da infecção dos mosquitos por W. bancrofti pela técnica da PCR. Resultados: até a presente data 

foram realizadas pesquisas hemoscópicas em 169 pacientes no Bairro Triângulo (de um total de 320 

pessoas residentes), não sendo encontrado paciente portador de filariose. Na pesquisa de vetores 

foram capturados e já processados pelo método da PCR um total de 299 mosquitos fêmeas, sendo 

281 Culex quinquefasciatus  e  todos negativos. Conclusão: pelos dados apresentados, podemos 

afirmar,  até o momento, que não há a ocorrência de filariose bancroftiana na cidade de Guajará 

Mirim. O estudo deve-se ampliar para a abordagem de 1.000 habitantes, incluindo outros bairros e a 

captura de 3.000 mosquitos. Apoio: FAPESP 2007/00848-9. 
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CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DAS INFECÇÕES POR MANSONELLA OZZARDI, LÁBREA, 
AMAZONAS, BRASIL, AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 

Orientador: Prof. Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo 

Bolsista: Bruna Moreira dos Santos 

 
 

INTRODUÇÃO 

As filarias são nematóides da ordem Spiruridae família Onchocercidae, que no passado eram 

colocadas no gênero Filaria e agora estão distribuídas por diversos gêneros (wuchereria, Brugia, 

Onchocerca, Mansonella etc.). 

Dessas espécies de filarias 3 têm importância médica, nas Américas, a Wuchereria bancrofti, 

Onchocerca volvulus e a Mansonella ozzari, sendo as duas primeiras bem estudadas. 

A mansonelíase é transmitida por dois grupos distintos de insetos, Ceratopogonidae e 

Simuliidae e causada por dois vermes, o Mansonella perstans e o Mansonella ozzardi, que também já 

foram detectados na Venezuela e na Colômbia e são originários, respectivamente, da África e das 

Américas Central e do Sul. A filária Mansonella ozzardi possui uma distribuição geográfica limitada à 

América do Sul, Central e algumas ilhas do Caribe. No Brasil, foi encontrada nos estados do 

Amazonas, Roraima e Mato Grosso (Medeiros JF et al.,2006), sendo os simulídeos  os vetores dessa 

filariose, segundo Cerqueira (1959) que foi o primeiro a incrimina- los como tais. 

O Rio Ituxi é afluente pela direita do Rio Purus, onde desemboca cerca de 10 km da cidade de 

Lábrea. A região tropical principalmente ao longo do Rio Purus apresenta características propicias 

para a transmissão da Mansonelose, devido ao clima bastante quente e úmido e a vegetação 

(característica da típica floresta amazônica) favorecerem a proliferação dos vetores. 

São mais de 50 anos desde os primeiros relatos de M. ozzardi no Brasil (Deane, 1949), essa 

filária é amplamente distribuída nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, sendo uma helmintíase 

ainda pouco estudada, principalmente em relação a seus aspectos clínicos. A transmissão ocorre pela 

penetração das infectantes durante a picada do mosquito. As microfilárias são as formas jovens 

produzidas por vermes adultos que parasitam o sistema linfático, a cavidade abdominal e os tecidos 

dos vertebrados.  

 



 

 

134 

 

 

A Mansonella ozzardi, que até o ano de 1960 era considerada como não patogênica, a partir 

dos trabalhos de Tavares em 1981, Batista et al. em 1960, Oliveira em 1961 e França em 1985, os 

quais definitivamente comprovaram a patogenicidade da mesma e que foi novamente estudada por 

Abrahim em 2004, afirmando que as pessoas com mansonelose apresentam: febre moderada, frieza 

nas pernas, dores articulares, adenite acompanhada de tonturas, dor de cabeça e ainda vem sendo 

atribuída uma nova sintomatologia a esta filariose, a presença de lesões visuais, com círculos brancos 

na córnea que podem levar a cegueira (Branco et al., 1998; Garrido & Campos, 2000). Exames feitos 

por oftalmologistas da Universidade Federal de SP (UNIFESP) comprovaram a presença de opacidade 

periférica da córnea em 20 das 524 pessoas examinadas. Além disso, a presença da lesão ocular 

também foi relatada em estudo feito entre indígenas do alto rio Negro, no Amazonas, o que reforça a 

possível relação (Mansuêto,2007).  

As filarioses observadas na região amazônica geralmente determinam quadros 

assintomáticos ou oligossintomáticos (com febre, artralgia, cefaléia e mal-estar geral). Recentemente 

identificou- se quadros clínicos mais exuberantes quando há infecção pela Mansonella ozzardi, com 

síndrome febril indiferenciada similar à crise malárica. Segundo Medeiros et al. (2006), ao longo dos 

últimos anos, as autoridades sanitárias têm observado que os pacientes que chegam aos postos de 

saúde apresentando sintomas semelhantes aos da malária, cormo febre, calafrios e dores articulares, 

quando na verdade esses indivíduos tinham uma elevada carga de microfilárias no sangue, não 

apresentando malária. E muitas vezes eram tratados erroneamente com um antimalárico, o que 

pode fazer com que o organismo fique resistente à medicação, caso ele precise ingeri-la 

posteriormente. 

Este estudo teve como objetivo a caracterização do quadro clínico dessa parasitose, como 

eosinofilia, edema nos braços, nas mãos ou na face, prurido cutâneo, manifestações neurológicas ou 

psíquicas e exaustão, febre moderada, frieza nas pernas, dores articulares, adenite acompanhada de 

tonturas e dor de cabeça (Batista et al., 1960; e Tavares, 1981), e também a presença de lesões 

visuais, com círculos brancos na córnea que podem levar a cegueira (Branco et al., 1998; Garrido & 

Campos, 2000) e seus resultados contribuem no conhecimento dessa filariose assim como no 

estabelecimento do seu tratamento. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho teve início em 2008, no entorno do Município de Lábrea, Amazonas, a 

amostra estudada foi obtida aleatoriamente em população ribeirinha do rio Purus e Ituxi, 36.609 

habitantes a 200 km de Porto Velho e 900 km de Manaus. Inicialmente foi realizado um estudo de 

prevalência na população no entorno de Lábrea (rio Purus) para se estabelecer uma coorte de 
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portadores de Mansonella ozzardi para o estudo. As localidades estudadas foram: Lábrea, Samaúma, 

Jurucuá, Santa Rosa, Buraco, Bacural e Cassianã. 

 

 

Figura 1: Barco escola utilizado no estudo. 

 

Os pesquisadores examinaram aleatoriamente habitantes ribeirinhos com a realização da 

hemoscopia. 

Diagnóstico e Contagem de Parasitas:  
 
A partir do sangue coletado por punção venosa, foram colocados duas gotas 

(aproximadamente 0,02 ml cada uma) em lâmina de vidro, cobrindo uma área equivalente a 2 x 2 

cm. Posteriormente foram etiquetadas e colocadas para secar ao ar livre, e em seguida, devidamente 

embaladas e conduzidas para laboratório do ICB5. No laboratório, as lâminas com os esfregaços de 

sangue foram desemoglobinizadas em solução azul de metileno, em seguida coradas com Giemsa ou 

hematoxilina, lavadas com água e colocadas para secar. Posteriormente, examinadas em microscópio 

óptico com objetiva de 20x e 40x. Quando positivas, as microfilárias (mf) foram identificadas e 

quantificadas. 

Estimativa do número de microfilárias/ml: Volume de sangue a ser filtrado 

 1 a 250 mf: Filtrar 1 ml de sangue 

 251 a 500 mf: Filtrar 0,5 ml de sangue 

 501 a 1000 mf: Filtrar 0,2 ml de sangue 

> 1000    mf: Filtrar 0,1 ml de sangue 
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           Dependendo do volume filtrado, fazer a conversão, no resultado final, para número de mf/ml 

de sangue. 

Para a filtração, toma- se, em uma seringa, o volume de sangue venoso pré-determinado 

conforme a microfilaremia estimada previamente, diluindo o mesmo na proporção de 1:10 em 

solução salina tamponada. Essa suspensão deve ser filtrada, pressionando levemente o êmbolo da 

seringa contra uma membrana de policarbonato ( Nucleopore Corporation, Pleasanton, CA, USA) de 

25mm de diâmetro e poros de 3 micras ( que retém as microfilárias mas não as hemácias), montada 

em um suporte de filtro apropriado ( Nucleopore Corporation, Pleasanton, CA, USA), adaptado na 

extremidade da seringa. Após a filtração, a seringa deve ser preenchida com cerca de 10 ml de 

solução salina tamponada usada para lavar o filtro. Em seguida, o mesmo volume de água destilada 

deve ser passado através da membrana a fim de promover a lise das hemácias porventura retidas no 

filtro. A membrana era então deve ser removida do suporte e colocada sobre uma lâmina de 

microscopia. Após seca, a membrana deve ser fixada com metanol e corada com Giemsa, que 

acentua detalhes nucleares e características morfológicas como a bainha das microfilárias. 

A contagem de microfilárias deve ser feita com o auxílio de um microscópio óptico (aumento de 

100X). Os resultados devem ser expressos em número de microfilárias/ml de sangue.  

Os diagnósticos foram baseados em uma sistêmica abordagem, onde obteve- se dados 

clínicos através do preenchimento de ficha clínica (anexo 1 ) dos casos positivos e de casos pareados 

negativos de forma duplo-cega e exames laboratoriais gerais. Após a avaliação clínica os resultados 

foram entregues aos pacientes os quais foram imediatamente tratados, aceitando participar do 

Ensaio Clínico com Ivermectina, assim, foram devidamente informados dos objetivos, métodos, 

benefícios e eventuais riscos do estudo. Após ser informado, foi conseguido o consentimento (anexo 

2 ) por escrito de cada paciente ou de seu responsável quando menor de idade. O paciente foi 

informado que a participação no estudo é voluntária e que poderá abandonar sem qualquer prejuízo 

o mesmo. 

Foram realizados exames sanguíneos com punção venosa e posterior gota espessa. O 

diagnóstico também foi feito através da detecção do DNA pela PCR (sigla em inglês que significa 

Reação da Polimerase em Cadeia). 

PCR: 

1) PREPARAÇÃO DA AMOSTRA DE DNA   

O DNA foi preparado a partir de 3-5 ml de sangue periférico, contendo EDTA como 

anticoagulante. Destes 3-5 ml, 300ul foram utilizados para extração, onde  foi adicionado 1mL de 

tampão de lise de eritrócitos, agitado ao vortex e centrifugado a 13.000 rpm por 1 minuto. O 

sobrenadante foi descartado e nova adição de 1ml de tampão de lise de eritrócitos foi realizada, 
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seguida de agitação em vortex  e nova centrifugação. Esta operação foi repetida por quatro vezes, o 

necessário para o total clareamento do sobrenadante. Ao sedimento final foram acrescentado 150 ul 

de tampão de lise contendo 5 ul de proteinase K (10mg/ml) e seguido de incubação a 56° C por 60 

minutos. Decorrido esse tempo a amostra foi aquecida por 10 minutos a 100°C para desnaturar a 

proteinase K. A seguir esse hidrolisado, contendo restos celulares e possíveis filárias foram 

centrifugados e o sobrenadante (2 µl) utilizado para PCR. 

2) MISTURA DE REAÇÃO PARA PCR:  

Foram utilizados 4 µl de solução de amostra (DNA molde), 0,5 µl de dNTPs 10mM, 2,5 µl de 

tampão de reação (10x), 0,5 µl de primer (10 mM cada), 0,5 µl Taq polimerase (5 U/µl) e água 

suficiente para completar 25 µl. 

Termociclador: Foram programados os seguintes ciclos: 3 minutos a 94°C (1x), 15 segundos a 

94°C, 15 segundos a 52°C e 1 minuto a 72°C (35x) e 10 minutos a 72°C (1x).  

Eletroforese: As amostras foram analisadas em gel de acrilamida com coloração por prata, 

notadamente mais sensível. 

Tampões de lise utilizados: 

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 de filarias: Tris-HCl 10 mM pH 8,3; KCl 50 mM; MgCl² 2,5mM; Gelatina 0,1 

mg/ml e Tween 20 a 0,45%. 

Desenho dos primers: 

M. ozzardi – MoITS2  5´- CTT ATC ATC AGG TGA TAT TAA TC – 3´ 

 5´- CTT TTC CTC CGC TTA ATT ATA TG - 3´ 

A amostra consiste de homens, mulheres (não-gestantes e não –nutrizes) e crianças com 

mais de 4 anos com infecções exclusivas por Mansonella ozzardi.  

Os critérios de inclusão: adultos (não-gestantes ou nutrizes)  e crianças acima de 4 anos com 

infecção exclusiva por Mansonella ozzardi e consentimento da pessoa ou de responsável. 

Os critérios de exclusão:gestantes ou nutrizes, < 5 anos, patologias de base  (cardíacas, 

renais, hepáticas, desnutrição, meningite), história de alergia severa à droga em tratamentos 

anteriores (reação de Mazzotti), história de ingesta de qualquer droga com efeito anti-helmíntico nos 
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últimos 30 dias : albendazol, invermectina, piperazina, pamoato de pirantel ou pirvínio, levamisole, 

ou DEC e história de uso atual de drogas supressoras do SNC. 

Estudos clínicos e laboratoriais adicionais para afastar outras etiologias (malária assintomática, 

hepatites, etc.) relacionadas aos sintomas, além de se aprofundar o exame físico oftalmológico estão em 

andamento e são de suma importância para o tratamento adequado dos pacientes, contribuindo assim de 

maneira significativa para os conhecimentos sobre essa filariose, que é considerada um problema de saúde 

pública.  

 Diagnóstico diferencial 

 Malária 

Apesar de ser um elemento fundamental, apenas a clínica não é suficiente para diagnóstico 

de malária, então para afastar ou confirmar essa etiologia cujos sintomas se confundem com os da 

infecção por Mansonella ozzardi, é preciso realização da Gota espessa, que é o método adotado 

oficialmente no Brasil para o diagnóstico da malária. Mesmo após o avanço de técnicas diagnósticas, 

este exame continua sendo um método simples, eficaz, de baixo custo e fácil realização. Sua técnica 

baseia-se na amostra de sangue colhida diretamente por punção digital ou venosa sem 

anticoagulante e visualização do parasito através de microscopia ótica, após coloração com corante 

vital (azul de metileno e Giemsa), permitindo a diferenciação específica dos parasitos a partir da 

análise da sua morfologia, e pelos estágios de desenvolvimento do parasito encontrados no sangue 

periférico. 

Hepatites  

Os quadros clínicos agudos das hepatites virais são muito diversificados, variando desde 

formas subclínicas ou oligossintomáticas até formas fulminates. A maioria dos casos cursa com 

predominância de fadiga, anorexia náuseas, mal-estar geral e adinamia. Já a hepatite crônica é 

assintomática ou oligossintomática na grande maioria dos casos, aparecendo os sintomas apenas em 

fases adiantadas de acometimento hepático. Não existem manifestações clínicas ou padrões de 

evolução patognomônicos dos diferentes agentes (Ministério da Saúde, 2005). 

Para diagnóstico realiza- se os teste de função hepática, especialmente a dosagem das 

enzimas hepáticas (AST/TGO, ALT/TGP), que apesar de serem indicadores sensíveis do dano no 

parênquima hepático, não são específicos para hepatites, e a sorologia para Hepatite ( A, B e C) 

através da dosagem de anticorpos específicos e os de biologia molecular, que são específicos para o 

diagnóstico do tipo de infecção. 
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Figura 2 : Equipe de pesquisadores na 2ª expedição realizada ao Rio Purus. 

 

 

Figura 3: Comunidade Samaúma às margens do Rio Purus. 

 Resultados/Discussão  

 

Até o momento 188 indivíduos distribuídos em 7 localidades no entorno do município de 

Lábrea participam do estudo, todos tiveram suas fichas preenchidas, a  qual relata o sexo, idade, 

localidade, tempo na localidade, naturalidade e atividade. Foram submetidos a exame clínico, onde 

foram questionados quanto aos sintomas que provavelmente estariam relacionados com a infecção 
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estudada, posteriormente realizaram exames laboratoriais. Destes 188 pacientes já temos os 

resultados da PCR de 153, constatando que 145 (94,7%) apresentaram positividade para M. ozzardi e 

8 (5,22%) foram negativos, o que serviu para identificação do grupo de casos e do grupo controle, 

respectivamente.  

Os sintomas mais freqüentemente relatados foram: dor abdominal, dor nas costas, astenia, 

artralgia, dor nas pernas e cefaléia. As dores abdominais foram relatadas por 56 (36,6%) indivíduos 

com PCR positivo e por nenhum dos negativos, sendo o maior número de casos em pacientes 

adultos.  

A dor nas costas foi relatada por 53 (36,5%) indivíduos com positividade e 1 do grupo 

controle, já a dor nas pernas foi referida pó 56(38,6%) pacientes com PCR positivo e por nenhum 

negativo, a artralgia foi queixa de 40 (27,5%) indivíduos, todos do grupo de casos. Esses três 

parâmetros descritos foram queixas significativamente dos agricultores. A astenia foi referida por 47 

(32,4%) indivíduos positivos e por 01 (12,5%) dos pacientes com PCR negativo, acometendo 

principalmente os adultos e os agricultores. A cefaléia foi a sintomatologia mais freqüente na 

pesquisa, ocorrendo em 72 (49,6%) indivíduos positivos e 01 (12,5%) do grupo controle, onde a 

maioria dos relatos também partiu do grupo dos adultos e agricultores. 

A sintomatologia do exame físico caracteriza-se principalmente por gânglios palpáveis, que 

foram encontrados em 39 (26,9%) pessoas positivas e apenas 02 (25%) do grupo controle, onde o 

maior número de casos foram encontrados no grupo dos estudantes e pela presença de dermatoses 

em 39 (26,9%) dos indivíduos positivos e 01 (12,5%) do grupo controle, acometendo principalmente 

o grupo das crianças, sendo que dos 153 indivíduos, 54 (35,3%) estavam na faixa de 5 a 15 anos e 99 

(64,7%) pessoas tinham acima de 15 anos, ocorrendo diagnóstico da infecção por Mansonella ozzardi 

a partir do 5º ano de vida. 

Os sinais e sintomas foram tabulados em tabelas de contingência, relacionando os mesmos 

com o resultado da PCR. Foi utilizado o teste exato de Fisher com nível de significância admitido de 

<5%. Dos 24 parâmetros clínicos examinados, apenas os sintomas “dor inespecífica nas pernas” 

(P=0,04044) e “cefaléia” (P=0,04219) mostraram correlação com a PCR +. 
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Após o diagnóstico da infecção 73 (50,3%) pacientes aceitaram fazer o tratamento com a 

Ivermectina e passaram novamente por exame clínico e realizaram exames laboratoriais, em 

acompanhamento do estudo que foi realizado 30 dias após o início do tratamento, assim, pode- se 

identificar se os sintomas referidos têm relação ou não com a parasitemia. 

Destes grupo de 73 indivíduos um total de 65 (89%) apresentou melhora de todos os 

sintomas referidos antes do tratamento, os quais foram: tosse com sangue, dor abdominal, dor nas 

costas ou pescoço, artralgia, astenia, dor nas pernas, dor nos braços, dor no peito, dispnéia, tontura, 

cefaléia, febre, coceiras no corpo, náuseas, vômitos, frieza nas pernas, adenomegalia e visão 

embaçada. Já um grupo de 5 (6,8%) pessoas refere que de todos os sintomas relatados antes, a 

artralgia é a única queixa existente após o tratamento. Dos relatos apenas 1 (1,3%) dos pacientes 

afirmou melhora apenas da cefaléia, sendo esta um dos 8 sintomas ( dor abdominal, dor nas costas, 

artralgia, dor nas pernas, dor nos braços, coceiras pelo corpo e cefaléia) relatados por ele antes do 

tratamento. Desses 73 indivíduos apenas um, que antes do tratamento relatou ter dor abdominal, 

tontura e cefaléia, afirmou que após o uso da ivermectina os sintomas persistiam, havendo apenas 

uma melhora parcial dos mesmos. 

Estes resultados nos mostram que todos os parâmetros utilizados nesta pesquisa tem relação 

direta com a infecção por Mansonella ozzardi, já que 89% apresentou melhora efetiva de todos os 

sintomas em 30 dias de tratamento e apenas 1 (1,3%) dos indivíduos participantes da pesquisa não 

apresentou melhora dos sintomas relatados.  
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Neste estudo sobre a Mansonella ozzardi identificou- se os portadores de filariose de 

diversas idades, localidades e ocupações, assim, perante o resultado deste estudo pode-se afirmar 

que tal infecção não é assintomática, apresentando até o momento espectro clínico tênue e 

genérico, como já fora relatado por Tavares (1981), em um estudo em Lábrea com 46 indivíduos 

infectados, onde foram encontrados apenas frieza nas pernas, referida e observada ao tato, dores 

articulares, febre sem causa aparente e eosinofilia. 

Outros estudos afirmam que a sintomatologia apresentada pelos pacientes corresponde a: 

cefaléia, quase sempre intensa e acompanhada de tonturas; dores articulares, particularmente nos 

joelhos e tornozelos; frieza nas pernas, principalmente abaixo dos joelhos, que obriga o paciente ao 

uso de cobertores de lã, sem o que não consegue dormir; placas eritematopruriginosas; e adenite 

ínguinocrural. Este é o quadro referido por Costa (1956); Batista, Oliveira & Rabello (1960) e 

Oliveira(1963). 

No estudo de Moraes (1976), ele encontrou microfilárias de M. ozzardi em 350 das 701 

pessoas examinadas em vilas indígenas ao norte do Estado do Amazonas. E Abrahim (2004) em um 

estudo nos municípios do Amazonas, através de observação em banco de sangue, encontrou altas 

prevalências para M. ozzardi,comunidades do Rio Purus. Estes estudos comprovam a epidemia da 

infecção na região Amazônica e servem para reforçar a importância do esclarecimento sobre a 

patologia e seu tratamento adequado, já que se trata de um problema de saúde pública e através 

deste e outros trabalhos pôde-se constatar sua patogenicidade, antes desconhecida. 
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PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE DO PROJETO 

 Até o momento foram realizadas 5 expedições ao Rio Purus e Ituxi, primeiro para 

identificação dos infectados e posteriores para acompanhamento dos indivíduos submetidos ao 

tratamento com Ivermectina. Os resultados da PCR de demais amostras estão sendo realizados o que 

aumentará o número de pacientes incluídos no estudo, que tem uma grande importância já que a 

mansonelíase é considerada por muitos um problema de saúde pública. 

APOIO: 

Projeto é financiado pela FAPESP - 2007/000531-5 e pelo CNPq. 
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ANEXOS 

 Anexo 1-                 FICHA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA  

Patient Identification 

Local  

 

Investig.Principal 

Sergio Almeida 

Basano 
Registro do 

Serviço de Saúde 

 

 Lábrea-AM Iniciais do Paciente  Registro do 

Estudo  

 

1. ADMISSÃO: o pacente obedece aos criterios de inclusão? Responda as 

questões abaixo: 

Inclusão  (S/N) [Todos devem ser Sim] 

Exclusão  (S/N) [Todos devem ser Não] 

Idade de acordo c/ protocolo?  Sinais de perigo/malária grave?  

Infecção exclusiva por Mansonella ozzardi ?  Doenças subjacentes referidas? (cardíaca, renal,  
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hepática, desnutrição, meningite) 

Sem ingesta de droga anti-helmíntica há 30 dias?  Alergia pregressa à droga? Uso de droga depressora 

SNC? 

 

Consentimento por escrito?   Gestante/Nutriz?  

Anexar termo de consentimento  

Obedece aos critérios de Inclusão?    S   /   N    favor assinalar 

2. REGISTRO: Se todos os critérios de inclusão foram “S” e todos o de exclusão forem “N”, favor 

proceder o registro do paciente:  

 Forneça ao paciente um número e preencha os dados relativos à identificação abaixo 

 
 

 

3. IDENTIFICAÇÃO Peso (kg)  

Etnia 

Branco,Negro,Índio,Amarelo,Mestiço 

 Idade (anos)  Meses  

Sexo (M/F)  Data de Nascimento (d/m/a)  

4. INSERÇÃO EM GRUPO TERAPÊUTICO DO ESTUDO: 

 Calcule o  número de comprimidos 

 Forneça e supervisone a ingesta da medicação 

Número de comprimidos de Ivermectina fornecidos (de acordo com a tabela)  

Investigador Principal Sergio Almeida 

Basano Assinautr

a 

 Data  

Informação Confidencial: preencher e manter separado das demais fichas 
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Local 

 

Investigador Principal 

Sergio Almeida 

Basano 
Registro no 

Serviço de Saúde 

 

 
Lábrea-AM Iniciais do Paciente  Registro no 

Estudo 

 

5. EVOLUÇÃO DO AO D180 
Dias de Tratamento   

Data        

Dia do Estudo D0 D1  

(24hr) 

D2 

(48hr) 

D30  D60 D90 D180 

O paciente foi examinado? S/N        

PA mm Hg decúbito deitado        

Frequência Cardíaca 30”  bpm        

Parasitologia 

   

mf/mm3        

Sinais e Sintomas 

Grau = 0 (nenhum); 1 (leve); 2 (moderado); 3 

(severo); 4 (muito severo) ou S/N 

  

Fraqueza        

Cefaléia          

Vertigem        

Dor abdominal          

Anorexia          

Naúsea          

Vômito         

Nome Completo 

do Paciente 

 Nome do 

Responsável 

 

Reg.Hospitalar  Registro no Estudo  

Endereço  



 

 

147 

 

 

Diarréia          

Exantema        

Desmaio        

Artralgia        

Prurido        

Edema Facial        

Edema Palpebral        

Tremor        

Dor Gânglios 

Axilar/Cervical/Inguinal 

       

Mialgia        

Sonolência        

Vermelhidão Olhos        

Diminuição Acuidade Visual        

Outro1:        

Outro2:        

Laboratório Caso alterado, favor repetir conforme orientação 

clínica 

  

Leucócitos (/uL)        

Neutrófilos (%)        

Linfócitos (%)        

Monócitos (%)        

Eosinófilos (%)        

Basófilos (%)        

Hematócrito (%)        

Hemoglobina (g/dL)        

Gama GT        

TGO        
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TGP        

Bilirubina        

Outros (especificar)        

        

Efeitos Adversos (S/N)* 
       

Coleta p/  Bioquímica (S/N)        

Coleta p/ Hemoscopia (S/N)         

 

 

 

 

ANEXO 2    -     TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PARA  MAIORES  DE 18 ANOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,_________________________________________________________________

_________________________________________________,  

 

C.I.:___________________________________________________e/ou 

CPF______________________________________________________________,  

 

fui informado e estou ciente e esclarecido a respeito da pequisa: “Ensaio Clínico 

com Ivermectina para o Tratamento de Filariose por Mansonella ozzardi”, desenvolvida 

pela USP, INPA, UFSJ  e Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea com o apoio do 

Ministério da Saúde do Brasil 

Venho através deste informar que participei de uma palestra explicativa, ministrada 

por acadêmicos da Faculdade são Lucas, onde fui informado: que esta doença conhecida 

popularmente como FILARIOSE e é transmitida em nossa cidade pela picada do mosquito 

pium contaminada; sobre seus riscos à saúde humana e como evitar a contaminação; que 
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seu diagnóstico será realizado através da pesquisa de embriões do verme em meu sangue, 

colhido por punção digital, que a colheita do sangue será realizada com o uso de lanceta 

descartável, numa lâmina de vidro previamente identificada e que este procedimento não 

me oferecerá riscos ou desconfortos; e ainda, que o resultado do exame, assim que 

possível, estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea para que eu possa  

recebê-lo. 

Fui informado, ainda: que os resultados dos exames serão mantidos em sigilo; que 

caso seja detectada a doença, um maior volume de material (sangue) será colhido, com uso 

de seringas e agulhas descartáveis para ser analisado; e que será realizado exame médico 

a fim de que o tratamento seja imediatamente realizado por clínicos da equipe de 

pesquisadores, sendo que a pesquisa  será desenvolvida, sem qualquer custo para o 

paciente. 

Com a assinatura deste Termo autorizo a USP a conservar, sob sua guarda, soros 

que possam ser coletados, com minha prévia autorização, para serem usados em exames 

de laboratório, com objetivo futuro de pesquisa médica ou educacional, e que minhas 

informações obtidas durante a pesquisa, possam ser utilizadas em publicações científicas, 

desde que seja preservada minha identidade. 

Declaro que estou ciente que terei direito garantido à melhor conduta médica diante 

de uma intercorrência indesejável, desde que seja provocada por algum procedimento 

adotado durante o acompanhamento ou desenvolvimento da pesquisa, de forma 

inteiramente gratuita, e que poderei retirar meu consentimento, em qualquer momento da 

investigação, sem qualquer penalização para minha pessoa. 

Estou consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos 

benefícios que a minha participação implicam. Concordo em participar e DOU O MEU 

CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa:  Professor Sergio de Almeida Basano Rua 

Francisco Prestes 1234 Monte Negro-RO CEP 76.888-000 Fone 69-35302053 e-mail 

sergio@icb5usp.med.br 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no 

estudo, dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas: Rua 

Alexandre Guimarães, 1930 Porto Velho-RO fone 69-32118046 

 

 

Lábrea, AM,           de                               de 2009               . 

 

 
AUTORIZAÇÃO DO PARTICIPANTE 
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                                                        _______________________________________ 

 

PARA MENORES  DE 18 ANOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,_______________________________________________________________________

________________________________________________________,  

 

C.I.: ____________________________________________ e/ou CPF: 

_________________________________________________________________________,  

 

fui informado e estou ciente e esclarecido a respeito da pequisa: “Ensaio Clínico com 

Ivermectina para o Tratamento de Filariose por Mansonella ozzardi”, desenvolvida pela 

USP, INPA, UFSJ  e Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea com o apoio do Ministério da 

Saúde do Brasil 

Venho através deste informar que O MENOR SOB MINHA RESPONSABILIDADE  

 

 

 

participou de uma palestra explicativa, ministrada por acadêmicos da Faculdade são 

Lucas, onde foi informado: que esta doença conhecida popularmente como FILARIOSE e é 

transmitida em nossa cidade pela picada do mosquito pium contaminada; sobre seus riscos 

à saúde humana e como evitar a contaminação; que seu diagnóstico será realizado através 

da pesquisa de embriões do verme em seu sangue, colhido por punção digital, que a 

colheita do sangue será realizada com o uso de lanceta descartável, numa lâmina de vidro 

previamente identificada e que este procedimento não me oferecerá riscos ou desconfortos; 

e ainda, que o resultado do exame, assim que possível, estará disponível na Secretaria 

Municipal de Saúde de Lábrea para que eu possa  recebê-lo. 

Fui informado, ainda: que os resultados dos exames serão mantidos em sigilo; que 

caso seja detectada a doença, um maior volume de material (sangue) será colhido, com uso 

de seringas e agulhas descartáveis para ser analisado; e que será realizado exame médico 

a fim de que o tratamento seja imediatamente realizado por clínicos da equipe de 

pesquisadores, sendo que a pesquisa  será desenvolvida, sem qualquer custo para o 

paciente. 
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Com a assinatura deste Termo autorizo a USP a conservar, sob sua guarda, soros 

que possam ser coletados, com minha prévia autorização, para serem usados em exames 

de laboratório, com objetivo futuro de pesquisa médica ou educacional, e que as 

informações obtidas durante a pesquisa, possam ser utilizadas em publicações científicas, 

desde que seja preservada a identidade do menor identidade. 

Declaro que estou ciente que o menor sob minha responsabilidade direito garantido à 

melhor conduta médica diante de uma intercorrência indesejável, desde que seja provocada 

por algum procedimento adotado durante o acompanhamento ou desenvolvimento da 

pesquisa, de forma inteiramente gratuita, e que poderei retirar meu consentimento, em 

qualquer momento da investigação, sem qualquer penalização para minha pessoa ou do 

menor sob minha reponsabilidade. 

Estou consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos 

benefícios que a participação do menor implicam. Concordo em participar e DOU O MEU 

CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa:  Professor Sergio de Almeida Basano Rua 

Francisco Prestes 1234 Monte Negro-RO CEP 76.888-000 Fone 69-35302053 e-mail 

sergio@icb5usp.med.br 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no 

estudo, dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da faculdade São Lucas:  Rua 

Alexandre Guimarães, 1930 Porto Velho-RO fone 69-32118046 

 

Lábrea, AM,           de                               de 2009               . 

 

 

                                                        ______________________________________ 
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Anexo 3 – SINTOMAS ENTRE INFECTADOS X NÃO- INFECTADOS 

Exame Físico: 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Gânglios +  39 02 41 

Gânglios - 106 06 112 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Icterícia +  02 0 02 

Icterícia- 143 08 151 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Edema +  01 01 02 

Edema- 144 07 151 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Artralgia +  22 01 23 

Artralgia- 123 07 130 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Baço palpável +  02 0 02 

Baço palpável- 143 08 151 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Fígado+  02 0 02 

Fígado- 143 08 151 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Dermatoses +  39 01 40 

Dermatoses- 106 07 113 

Total 145 08 153 
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Sinais e sintomas que ocorrem desde de 5 dias (no mínimo) antes da consulta 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Tosse c/ sangue+  03 0 03 

Tosse c/ sangue- 142 08 150 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Dor abdominal+  56 0 56 

Dor abdominal- 89 08 97 

Total 145  153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Dor nas costas ou pesc+  53 01 54 

Dor nas costas ou pesc - 92 07 99 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Artralgia+  40 0 40 

Artralgia- 105 08 113 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Astenia+  47 01 48 

Astenia- 98 07 105 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Dor nas pernas+  59 0 59 

Dor nas pernas- 86 08 94 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 
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Dor nos braços+  31 0 31 

Dor nos braços- 114 08 122 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Dor no peito+  25 0 25 

Dor no peito- 120 08 128 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Dispnéia+  08 0 08 

Dispnéia- 137 08 145 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Tontura+  32 02 34 

Tontura- 113 06 119 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Cefaléia+  72 01 73 

Cefaléia- 73 07 80 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Febre+  10 01 11 

Febre- 135 07 142 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Coceiras no corpo+  32 0 32 

Coceiras no corpo- 113 08 121 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Náuseas, vômitos+  15 0 15 

Náuseas, vômitos- 130 08 138 

Total 145 08 153 
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Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Frieza nas pernas+  19 01 20 

Frieza nas pernas- 126 07 133 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Adenomegalia +  06 0 06 

Adenomegalia - 139 08 147 

Total 145 08 153 

 

Sinal;Sintoma e PCR PCR+ PCR- Total 

Visão embaçada+  30 01 31 

Visão embaçada- 115 07 122 

Total 145 08 153 
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ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE FILARIOSES CANINAS E PREVALËNCIA SAZONAL DE 

DIROFILARIA IMMITIS, EM SEUS VETORES NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, RONDONIA, 

BRASIL. 

 

Orientador: Prof. Dr.Luiz Marcelo Aranha Camargo 

Bolsista: Tássya Ferreira Lôbo 

 

INTRODUÇÃO 

A dirofilariose canina é causada pelo nematóide filarídeo, Dirofilaria immitis (Leidy 1856), os 

vermes na sua forma adulta, fêmeas e machos medem, em média, 30 e 23 cm,respectivamente. 

Foram descritos como vermes finos e longos, revestidos por fina película sem grandes características 

morfológicas comumente encontrados nas artérias pulmonares e no ventrículo direito de cães e 

pulmões de carnívoros, enquanto que as microfilárias, formas infectantes ao vetor, encontram-se no 

sangue periférico. A transmissão desse nematódeo é feita por mosquitos Culicidae suscetíveis. As 

fêmeas dos mosquitos são vivíparas, servem como hospedeiros intermediários quando ingerem o 

sangue de um cão infectado contendo larvas da dirofilária em seu primeiro estágio L1 (estágio pré-

larval). São ingeridas pelo vetor biológico (mosquito) e as larvas passam por duas mudas nos tubos 

de Malpighi, evoluem para L2 e, posteriormente, para L3 que é a forma infectante em um período de 

10 a 14 dias, quando migram para o lúmen da bainha labial se alojando na probóscida. No mosquito 

a larva necessita de uma temperatura ótima para se desenvolver.Quando o mosquito pica um animal 

(hospedeiro definitivo )para se alimentar, as larvas no estágio L3 são depositadas, junto com a saliva, 

na pele do mesmo. Essas larvas penetram no tecido subcutâneo e aí permanecem por, 

aproximadamente, dois meses evoluindo para larvas L4 que penetram na circulação sangüínea e 

eventualmente na circulação linfática. À medida que migram na circulação sangüínea para o coração 

passam à larvas de quinto estágio ou adultos jovens, que amadurecem e copulam no ventrículo 

esquerdo e artérias pulmonares. Aproximadamente seis meses após a penetração das larvas na pele 

ocorre a primeira microfilarinemia, as fêmeas liberam novas microfilárias que ganharão a circulação 

periférica e iniciarão um novo ciclo. 

A dirofilariose é considerada uma zoonose emergente (OMS, 1979). No homem, o parasita é 

geralmente encontrado ainda na forma imatura, em nódulos pulmonares, freqüentemente 

confundidos com neoplasias. Para a ocorrência dessa patologia emergente contribuem o elevado 

tamanho da população canina, alta prevalência da infecção em cães, alta densidade dos vetores e 
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freqüência de exposição do homem às picadas desses insetos (Cavallazzi et al., 2002). A habilidade do 

parasito em se desenvolver completamente nos mosquitos em temperaturas mais baixas expande as 

fronteiras geográficas da doença. A expansão da doença e o aumento do número de Cães infestados 

são explicados também pela mobilidade da sociedade. Os proprietários viajam com os seus Cães que 

ficam expostos aos mosquitos infectados e, retomando aos seus pontos de origem, podem servir 

como fonte de infecção. 

A D. immitis vem sendo encontrada desde o Sul da Europa à América do Sul, em regiões 

tropicais, subtropicais e também em áreas temperadas (Knight, 1977; Guerrero et al., 1992). 

Tradicionalmente espera-se detectar D. immitis com maior freqüência em áreas costeiras e 

ambientes propícios à manutenção e desenvolvimento dos vetores (Genchi et al., 1988). 

No Brasil, considerando-se a grande extensão territorial e os variados tipos climáticos, a 

distribuição e a prevalência da dirofilariose canina é pouco conhecida. Guerrero et al. (1992) 

encontraram uma prevalência de 9,2% para todo o País, porém os níveis da endemicidade 

mostraram-se variáveis. Já foi notificada a ocorrência da dirofilariose canina em todas as regiões do 

país, sendo as prevalências registradas de 1,1% no Rio Grande do Sul (RS); 12,5% em Santa Catarina 

(SC); 12,4% na Paraíba (PB) ; 1,3% em Maceió (AL) (Brito et al., 2001); 11,81% em Cuiabá (MT) 

(Fernandes et al., 2000); 14% no Rio de Janeiro (RJ); 29,7% em Niteroi (RJ) (Labarthe et al., 1997); 

10,7% em Belém (PA) (Souza et al., 1997); 2,3% em Recife (PE) (Alves et al., 1999) e 8,8% no Estado 

de São Paulo (SP) (Larsson, 1992). 

O diagnóstico da dirofilariose é feito através da pesquisa de microfilárias e de antígenos de 

parasitas adultos circulantes no sangue. A pesquisa de antígenos confirma a presença de microfilárias 

e pode diagnosticar casos amicrofilarêmicos (sem microfilárias no sangue). Os "kits" para pesquisa de 

antígenos utilizam, na maioria das vezes, a técnica imunoenzimática ELISA. Apresentam uma 

sensibilidade praticamente de 100%, com pequenas variações entre os diversos "kits". A 

sensibilidade é limitada por fatores como idade dos vermes, número de parasitas e o sexo, pois não 

detectam infecções exclusivamente por machos. As técnicas de detecção das formas imaturas de D. 

immitis incluem gota espessa (Knigth, 1977), que é feita através da colocação de uma gota de sangue 

total, logo após a coleta, entre lâmina e lamínula e observada no microscópio óptico comum a um 

aumento de 40x, usado-se uma baixa intensidade de luz. Porém existe a possibilidade de falso 

negativo, daí a necessidade de exames complementares. Testes de concentração como a técnica de 

Knott (Newton & Wright, 1956) realizada usando um tubo com capacidade para 10 ml, onde coloca-

se 1 ml de sangue total, que foi colhido previamente com anticoagulante, adiciona-se 9 ml de formol 

a 2%, centrifuga-se a 1.500 rpm durante 5 minutos, despreza-se o sobrenadante e, à fração 
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sedimentada, adiciona-se de duas a três gotas de azul de metileno e coloca-se uma gota entre lâmina 

e lamínula e lê-se ao microscópio comum aumentado 40x. É uma técnica bastante eficiente por ser 

sensível e permite detectar uma baixa microfilaremia e identificar as microfilárias (medir e contar). 

Filtração em membrana de policarbonato (Chularerk & Desowitz, 1970) baseia-se na passagem de 

sangue venoso atravésde uma membrana (Milipore ou Nuclepore) de diâmetro de 13 a 25 mm e 

poros de 5 ou 3 μm. Essa técnica permite a identificação de indivíduos com baixíssimas parasitemias 

(quantidade de microfilárias não-detectáveis pela técnica de gota espessa) (ROCHA, 2004). 

Sendo o Brasil um país que apresenta condições favoráveis à transmissão da dirofilariose e, 

tendo em vista a ampla distribuição geográfica dos mosquitos transmissores dessa helmintose, é 

importante o avanço do conhecimento desta parasitose, uma vez que representa risco potencial de 

ser contraída por populações humanas. O município de Porto Velho, Estado de Rondônia, apresenta 

condições potenciais ao desenvolvimento da dirofilariose canina, tais como a existência de um 

período definido de chuvas, extensa rede fluvial, intensa degradação ambiental e escassa infra-

estrutura sanitária, o que facilita o aumento da população de mosquitos hematófagos tornando 

relevante o estudo da filariose canina neste município. 

 

METERIAIS E METODOS 

Área de estudo 

O estudo sobre a Dirofilariose canina foi realizado no município de Porto Velho, que está 

localizado na porção norte do estado a uma altitude de 85,2 m, latitude: 08º45’43’’ S e longitude 

63º54’14’’ W. 

População alvo 

A população canina é formada por cães capturados ou encaminhados para Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ) do município de Porto Velho, RO. Sendo coletadas amostras de sangue 

em cães de ambos os sexos, com idade acima de seis meses, sem raça definida ou de variadas raças, 

procedentes dos seguintes bairros: Tancredo Neves, Três Marias, São Francisco, Aponiã, Mariana, 

Castanheira, Cidade do Lobo, Industrial, Nova Floresta, Cohab Floresta, Lagoinha, São Sebastião, 

Teixeirão, JK , Arigolândia, Castanheira e Baixa da União. 
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Prevalência de filariose canina 

As prevalências verificadas através do exame de microfilárias no sangue do hospedeiro. Foi 

realizada coleta de sangue através de punção capilar na orelha distal dos cães e 3 gotas de sangue de 

cada um foram utilizadas para confecção de lâminas que foram levadas ao laboratório cedido pela 

faculdade São Lucas onde foram realizados os procedimentos de desemoglobinização utilizando água 

destilada, fixação com metanol e coloração das lâminas com giemsa ou panótico. A identificação de 

microfilária em espécie se baseia principalmente nos caracteres morfológicos da parte cefálica e 

caudal, para isso será utilizada chave taxonômica segundo Anderson & Bain (1976). 

A identificação taxonômica seria auxiliada pelo exame de formas adultas do parasita que, se 

existentes, iriam ser retiradas de alguns animais sacrificados no CCZ de Porto Velho. A estimativa de 

disponibilidade para esta atividade era de 40 cães por ano, ou seja, 16% da amostra mínima da 

medida de prevalência. Para isso, foram examinados órgãos torácicos, e abdominais e tecido 

subcutâneo para pesquisar machos e fêmeas adultas, de acordo com o proposto por Uni et al. 

(2007). Estes vermes seriam analisados com microscópio ótico no laboratório e identificados segundo 

caracteres morfológicos estabelecidos por Anderson & Bain (1976). 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Treinamento ao bolsista 

Em Junho de 2008 ocorreu uma palestra no município de Porto Velho sobre filariose, ministrada pelo 

Prof. Dr. Gilberto Fontes. E também em junho de 2008, foi realizado no campus ICB5-USP em Monte 

Negro-RO um treinamento composto de aulas práticas e teóricas sobre Filariose Linfática. Nas aulas 

teóricas foram ministradas palestras sobre diagnóstico, epidemiologia e tratamento de filariose. 

Foram distribuídos manuais de coletas biológicas para diagnóstico de Filariose Linfática. E nas aulas 

práticas treinamos coleta sanguínea, capilar e venosa, preparo de lâminas de gota espessa, exames, 

emissão de laudos de hemoscopia e filtração em membrana de policarbonato para filariose. O 

treinamento foi ministrado pelo Prof. Dr. Gilberto Fontes da Universidade Federal de Alagoas. 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

As coletas foram realizadas no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Porto Velho entre os 

meses de Junho e Novembro de 2008. Os cães procediam dos seguintes bairros: Tancredo Neves, 

Três Marias, São Francisco, Aponiã, Mariana, Castanheira, Cidade do Lobo, Industrial, Nova Floresta, 

Cohab Floresta, Lagoinha, São Sebastião, Teixeirão, JK , Arigolândia, Castanheira e Baixa da União. 
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Foi realizada punção capilar na orelha distal dos cães e 3 gotas de sangue de cada um foram 

utilizadas para confecção de lâminas que sofreram o processo de  desemoglobinização, fixação com 

metanol e coloração com giemsa, conforme o proposto no projeto original. Em seguida tais Lâminas 

foram analisadas microscopicamente. Em paralelo, 30 animais sacrificados foram submetidos a 

necropsia. 

As amostras utilizadas para a pesquisa de D. immitis também foram utilizadas pelas as 

acadêmicas Bruna Moreira dos Santos e Jessica para pesquisar a ocorrência de Dipetalonema 

reconditum e Cercopithifilaria grassii em Porto velho-RO. 

Essa parasitose já foi evidenciada em algumas capitais do Brasil, onde foram registradas as 

seguintes prevalências: 1,1% no Rio Grande do Sul (RS); 12,5% em Santa Catarina (SC); 12,4% na 

Paraíba (PB) ; 1,3% em Maceió (AL) (Brito et al., 2001); 11,81% em Cuiabá (MT) (Fernandes et al., 

2000); 14% no Rio de Janeiro (RJ); 29,7% em Niteroi (RJ) (Labarthe et al., 1997); 10,7% em Belém (PA) 

(Souza et al., 1997); 2,3% em Recife (PE) (Alves et al., 1999) e 8,8% no Estado de São Paulo (SP) 

(Larsson, 1992). 

Os 216 cães analisados apresentaram amostras negativas para Dirofilaria immitis  e não foram 

encontrados parasitas nas câmaras cárdicas e/ou artéria pulmonar durante a necropsia.  

As lâminas foram enviadas, entre janeiro e julho de 2009 para Maceió - AL, para que especialistas 

em filariose canina tivessem a oportunidade de vizualizá-las e confirmar os resultados apresentados 

como negativo. 

Os dados apurados mostraram a necessidade de ampliação do número de amostras 

provenientes dos cães, adoção de técnicas com nível de sensibilidade maior, capazes de detectar 

casos com baixas microfilaremias, e a continuação da pesquisa para obter resultados satisfatórios. 

 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES 

 

Atividade  Data 

Coleta de Lâminas de gota espessa em cães 

do CCZ 

Junho a Novembro/2008 

Análise do material Junho/2008 a Julho /2009 
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Elaboração de relatórios  Junho a julho/2009 

Submeter resumo e/ou artigo no congresso 

da SBP 

Maio/2009 
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ANEXOS 

LISTA DAS LÂMINAS COLETADAS COM AMOSTRA DE SANGUE CANINO 

DATA Nº DA COLETA IDENTIFICAÇÃO DO 

ANIMAL 

QUANT. DE 

LÂMINAS 

25.06.08 001 175 02 

25.06.08 002 181 02 

25.06.08 003 202 02 

25.06.08 004 195 02 

25.06.08 005 196 02 

25.06.08 006 178 02 

25.06.08 007 122 02 

25.06.08 008 176 02 

25.06.08 009 079 02 

25.06.08 010 201 02 

25.06.08 011 198 02 

03.07. 08 012 141 02 

03.07. 08 013 015 02 
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03.07. 08 014 019 02 

03.07. 08 015 022 02 

03.07. 08 016 026 02 

03.07. 08 017 029 02 

03.07. 08 018 010 02 

03.07. 08 019 031 02 

03.07. 08 020 032 02 

03.07. 08 021 006 02 

03.07. 08 022 004 02 

03.07. 08 023 011 02 

03.07. 08 024 020 02 

03.07. 08 025 009 02 

03.07. 08 026 007 02 

03.07. 08 027 016 02 

10.07.08 028 076 02 

10.07.08 029 093 02 

10.07.08 030 083 02 

10.07.08 031 072 02 

10.07.08 032 084 02 

10.07.08 033 078 02 

10.07.08 034 068 02 

10.07.08 035 064 02 
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10.07.08. 036 077 02 

17.07.08 037 130 02 

17.07.08 038 128 02 

17.07.08 039 135 02 

17.07.08 040 131 02 

17.07.08 041 132 02 

17.07.08 042 129 02 

17.07.08 043 148 02 

17.07.08 044 125 02 

17.07.08 045 116 02 

17.07.08 046 117 02 

24.07.08 047 178 02 

24.07.08 048 185 02 

24.07.08 049 182 02 

24.07.08 050 187 02 

24.07.08 051 180 02 

24.07.08 052 190 02 

24.07.08 053 194 02 

24.07.08 054 184 02 

31.07.08 055 229 02 

31.07.08 056 236 02 

31.07.08 057 235 02 
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31.07.08 058 233 02 

31.07.08 059 234 02 

31.07.08 060 245 02 

31.07.08 061 217 02 

31.07.08 063 228 02 

14.08.08 064 071 02 

14.08.08 065 085 02 

14.08.08 066 091 02 

14.08.08 067 078 02 

14.08.08 068 103 02 

14.08.08 069 080 02 

14.08.08 070 088 02 

14.08.08 071 094 02 

- -  - 

28.08.08 072 216 02 

28.08.08 073 203 02 

28.08.08 074 214 02 

28.08.08 075 204 02 

17.09.08 076 168 02 

17.09.08 077 178 02 

17.09.08 078 180 02 

17.09.08 079 181 02 
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17.09.08 080 185 02 

17.09.08 081 187 02 

17.09.08 082 188 02 

17.09.08 083 192 02 

17.09.08 084 193 02 

17.09.08 085 194 02 

17.09.08 086 200 02 

17.09.08 087 202 02 

24.09.08 088 287 02 

24.09.08 089 281 02 

24.09.08 090 288 02 

24.09.08 091 280 02 

24.09.08 092 285 02 

24.09.08 093 290 02 

24.09.08 094 282 02 

24.09.08 095 284 02 

24.09.08 096 271 02 

15.10.08 097 162 02 

15.10.08 098 166 02 

15.10.08 099 169 02 

15.10.08 100 140 02 

15.10.08 101 142 02 
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15.10.08 102 135 02 

15.10.08 103 173 02 

15.10.08 104 168 02 

22.10.08 105 281 02 

22.10.08 106 275 02 

22.10.08 107 280 02 

22.10.08 108 264 02 

22.10.08 109 271 02 

- 110  - 

29.10.08 111 386 02 

29.10.08 112 372 02 

29.10.08 113 367 02 

29.10.08 114 387 02 

29.10.08 115 370 02 

05.11.08 116 029 02 

05.11.08 117 046 02 

05.11.08 118 048 02 

05.11.08 119 047 02 

05.11.08 120 017 02 

05.11.08 121 015 02 

05.11.08 122 021 02 

05.11.08 123 018 02 
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Todas as Lâminas consideradas Negativas. 

RESUMO ENVIADO A SOCIEDADE BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA (SBP) 

ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE DIROFILARIA IMMITIS (LEIDY, 1856) NA POPULAÇÃO DE CÃES 

ERRANTES DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL. 

Cirlene T. Silva¹, Guilherme M. Ogawa², Fábio Barbieri³, Priscilla Freitas Bandeira4, Roberto Maroso5, 

Luís M. A. Camargo6, Tássya F. Lôbo7. 

1. UNIR, 2. INPA, 3. Embrapa Rondônia, 4. FIMCA, 5. LACEN-RO, 6. FSL e USP, 7. FSL 

Email: cici_tagli@hotmail.com     

Dirofilariose é uma zoonose com ocorrência mais freqüente no litoral, causada por Dirofilaria immitis 

que tem por hábito parasitar principalmente cães e gatos, e eventualmente humanos (hospedeiros 

acidentais). O ciclo da doença consiste na passagem obrigatória por hospedeiros intermediários, que 

são as fêmeas de mais de 70 espécies de mosquitos dos gêneros Aedes, Anopheles, Culex e 

Mansonia, os quais se infectam quando se alimentam em cães parasitados, ingerindo microfilárias 

que passam por dois estádios até chegar à forma infectante L3 encontrada na probóscide das 

fêmeas, sendo assim disseminada através do repasto sanguíneo. Nos hospedeiros definitivos, os 

vermes adultos alojam-se no coração (ventrículo direito) e na artéria pulmonar.  No Brasil, são 

encontrados os seguintes índices de prevalência: São Paulo (14,2%), Rio de Janeiro (13,68%), Minas 

Gerais (9,4%), Maceió (3,1%), Ilha do Marajó (53,5%), Coari-AM (12, %), e Cuiabá alcançando um 

índice de 12,1%.  Neste contexto, realizou-se um estudo para verificar a ocorrência de Dirofilaria 

immitis em cães errantes na cidade de Porto Velho, por ser uma região propicia ao desenvolvimento 

dessa zoonose devido a fatores ambientais, alta densidade de mosquitos transmissores e 

proximidade com Cuiabá. Foram analisados 216 cães no período de agosto a dezembro de 2008, no 

Centro de Controle de Zoonoses local, utilizando-se o exame da gota espessa para detectar 

microfilárias. Foi realizada punção na orelha distal, utilizando três gotas de sangue para produção de 

lâminas, que após as coletas, foram processadas e coradas com Giemsa. Foram examinadas no 

microscópio óptico com aumento de 100 vezes. Em todas as amostras analisadas os resultados foram 

negativos para dirofilariose. Em paralelo, 30 animais sacrificados foram necropsiados e não foram 

encontrados os parasita nas câmaras cárdicas e/ou artéria pulmonar. Tal resultado pode estar 

relacionado à ausência de depósitos de animais microfilarêmicos ou casos ocultos da doença, uma 

vez que a técnica utilizada não seja muito sensível para casos com baixas micofilaremias. 

Eventualmente as larvas de Dirofilaria estariam enfrentando resposta imune no pool genético da 
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populacão de Culex de Rondônia e isso pode ter eliminado muitas larvas e/ou impedido que muitas 

chegassem na probóscide. Os dados sugerem que novos estudos sejam realizados, com a ampliação 

da amostra e o uso de outros métodos diagnósticos mais sensíveis, como por exemplo, a 

imunocromatografia e/ou a técnica ELISA. Apoio Financeiro: FINEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

170 

 

 

ENSAIO-CLÍNICO COM IVERMECTINA PARA O TRATAMENTO DAS INFECÇÕES POR 

MANSONELLA OZZARDI, LÁBREA, AMAZONAS, BRASIL, AMAZÔNIA OCIDENTAL. 

 

Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 

Bolsista: Jéssica Fontenele Calixto 

 

INTRODUÇÃO 

O nematelminto Mansonella ozzardi (Manson, 1897) (Nematoda, Onchocercidae) consiste no 

agente etiológico da mansonelose, o qual é transmitido por dois grupos distintos de dípteros 

(Ceratopogonidae e Simuliidae). No Brasil, os simulídeos (C. amazonicum e C. argentiscutum) são os 

vetores dessa filariose, sendo Cerqueira (1959) o primeiro a descobrir estes como tais. 

A transmissão ocorre durante a ingestão de sangue (picada) pelo artrópode infectado, ao 

introduzir neste momento a terceira fase da filaria no homem, o qual é o hospedeiro definitivo ou 

reservatório do parasito. Neste, ela desenvolve-se a forma adulta, a qual geralmente habita o tecido 

subcutâneo humano, e esse produz microfilárias, as quais atingem o sangue podendo ser ingeridas 

pelos dípteros. Nestes as microfilárias evoluem para o estágio larval 1, 2 e 3, sendo o último infectante 

e presente na prosbócide, através da qual pode infectar humanos novamente, dando continuidade ao 

ciclo heteróxeno da M. ozzardi. 

Segundo Tavares et al.(2001) essa infecção distribui-se nas Américas Central e do Sul e 

Antilhas. Na América do Sul destaca-se no Norte da Argentina (onde é chamada de Filaria tucumana), 

nas Guianas e no Brasil. A primeira descrição no Brasil foi realizada por Deane (1949) em Manaus-AM, 

ao detectar a presença de microfilárias em 0,6% da população de Manaus; Em seguida Lacerda & 

Rachou (1956) encontraram pessoas parasitadas por M. ozzardi nos rios Solimões, Purus e Negro. 

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. E segundo estudos desenvolvidos por Tavares e Alecrim (1980) e 

Tavares (1981) ao longo do Rio Ituxi, há maior prevalência de M. ozzardi nas pessoas que trabalham 

nas florestas. 

A M. ozzardi foi considerada até o ano de 1960 como não patogênica pela maioria dos autores, 

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. Embora o quadro clínico ainda 
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não esteja totalmente definido há relatos de uma variedade de sintomas como febre, artralgia, 

cefaléia, linfadenopatia, eosinofilia, erupções pruríticas na pele e principalmente mal estar geral, os 

quais diminuem a qualidade de vida do hospedeiro (RECHS, 2008). Portanto, faz - se necessário à 

erradicação da patologia supracitada, sendo feita por um macro ou microfilaricida (Tavares et al., 

1981). 

O tratamento preconizado é o uso da ivermectina (de Silva et al., 1997), já que foi relatada 

intensa diminuição na quantidade de M. ozzardi (RECHS, 2008) em comparação com outras drogas 

(dietilcabarmazina, praziquantel, suramina sódica e mebendazol), as quais não apresentaram eficácia 

nessa patologia (Tavares et al., 1981).  

 Além disso, o tratamento com ivermectina é eficaz em outras filarioses (W. bancrofti, B. 

malayi, L. loa (de Silva et al., 1997), M. streptocerca e M. perstans (Richard et al., 1989) e em Ascaris 

lumbricóides, Stronhyloides stercoralis, larva migrans cutânea (Naquira et al., 1989; de Silva et al., 

1997), escabiose e o piolho da cabeça em seres humanos (GOODMAN E GILMAN, SEÇÃO VII PAG 973). 

Todavia, essa substância é contra-indicada em mulheres grávidas ou em processo de amamentação. 

Também, pessoas com asma brônquica devem evitar  o produto, porque pode agravar os sintomas 

(Bula, 2009). 

Gonzalez AA, Chadee DD, Rawlins SC (1999) em um estudo em Trinidad, trataram 40 pessoas 

com M.ozzardi e demonstraram que o uso da ivermectina em dose única (6 mg/pessoa) reduziu em 

média 82% parasitemia dos tratados 4 anos após o tratamento e o uso dessa pode diminuir por longo 

prazo a densidade de microfilárias. Nutman TB, Nash TE, Ottesen EA (1987) também usou essa droga 

para tratar um paciente do sexo feminino com sucesso com a dose de 140 micrograma / Kg de peso 

corporal, apesar de ter apresentado efeito colateral semelhantes a um processo alérgico. Autores 

brasileiros como Tavares & Fraiha Neto (1997) atestam que o uso da ivermectina é eficaz na posologia 

de 0,2 mg/kg (dose única).  

A ivermectina é um derivado semi-sintético da avermectina, produto de fermentação de 

Streptomices avermitilis (REY, Parasitologia Médica, p.635). É administrada por via oral com meia-vida 

de 11horas, apresentando como efeito a  paralisia do verme, ao abrir os canais de cloreto e ao 

aumentar a condutância do cloreto (Rohrer & Schaeffer,1995).  

A intensidade e a natureza dos efeitos colaterais relacionam-se à carga de microfilárias 

(GOODMAN E GILMAN, SEÇÃO VII; p.973), sendo mais intensas e prejudiciais em altas cargas 

parasitárias. A ivermectina raramente desencadeia complicações graves, já que nenhuma de 700 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gonzalez%20AA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Chadee%20DD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rawlins%20SC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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pessoas que fizeram o seu uso para M. streptocerca apresentaram efeitos colaterais sérios. Todavia a 

ivermectina é contra-indicada em menores de 5 anos e gestantes. Em geral, a droga é bem tolerada. 

(HANG DALE, Seção Fármacos Anti-Helmínticos; p.625). 

Os sintomas causados pelo uso da ivermectina consistem em erupções cutâneas, febre, 

tonteira, cefaléia, artralgia, mialgia, dores nos linfonodos (HANG DALE; Seção Fármacos Anti-

Helmínticos; p.625), vertigem, fraqueza, náusea, sonolência, borramento visual, vômitos e calafrios. 

Outros sintomas podem ser: sinovite, conjuntivite, inchaço na face e membros, queda de pressão, 

arritmias cardíacas, anemia, diarréia, perda do apetite e tremor (Bula, 2009). Em um estudo de Keiser 

et al (2003) constatou-se que após o tratamento com ivermectina/albendazol para Wuchereria 

bancrofti de 28 pacientes 35,7% apresentaram efeitos adversos leves.  

O tratamento do homem infectado pela Mansonella ozzardi com esta droga deverá  diminuir a 

quantidade de microfilárias no sangue, melhorando a qualidade de vida do paciente e reduzindo a 

infecção vetorial e suas taxas de infectividade. 

Este estudo científico objetiva demonstrar a eficácia e os efeitos adversos da ivermectina no 

tratamento da Mansonella ozzardi. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Área de estudo Lábrea: Por conveniência foi escolhida uma população de cerca de 400 

pessoas (comunidades de ribeirinhos da cidade de Lábrea), onde voluntariamente esta população 

(maiores de 5 anos, menores de 60 anos, não nutrizes e não gestantes) foram submetidas ao teste de 

positividade para mansonelose, selecionou-se cerca de 90 integrantes por apresentarem microfilárias 

a hemoscopia, dos quais 73 participaram dos 4 momentos de pesquisa do presente projeto. A referida 

cidade foi escolhida porque nesse local havia o vetor da Mansonella ozzardi, os simulídeos, bem como 

ambiente favorável para seu desenvolvimento. Além disso, alguns estudos anteriores comprovaram a 

existência de Mansonelose nessa região amazônica e nas suas proximidades. A equipe médica chegou 

de barco pelo Rio Purus e dirigiu-se a escolas em Lábrea para fazer o atendimento (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1. Barco hospital da PM de Lábrea. 

 

Figura 2. Avaliação Médica de pacientes pela equipe médica. 

Área de estudo comunidades ao longo do Rio Purus: Essas comunidades ribeirinhas 

participaram deste projeto, por também terem o ambiente propício paro o desenvolvimento dessa 

infecção e comprovação científica da existência dessa patologia em regiões próximas a elas. Nessas 

comunidades boa parte dos atendimentos médicos foi feito nas casas das pessoas, sendo que a 

maioria das casas eram palafitas. (Figuras 3 e 4). 
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Figura 3. Comunidade Samaúma às margens do Rio Purus. 

 

 

Figura 4. Equipe de pesquisadores chegando a uma casa. 

 

Conduta usada no estudo 

Trata-se de um Estudo não-randômico, cego, verificando a eficácia e tolerabilidade do uso de 

ivermectina para o tratamento de mansonelose por M.ozzardi. A amostra consiste mulheres (não-
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gestantes e não-nutrizes) e homens, com menos de 60 anos e de crianças com idade superior a 4 anos, 

todos com infecções exclusivas por Mansonella ozzardi.  

Critérios de Inclusão 

 adultos (não-gestantes ou nutrizes)  e crianças acima de 4 anos com infecção exclusiva por 

Mansonella ozzardi 

 consentimento da pessoa ou de responsável legal 

 

Critérios de Exclusão 

 gestantes ou nutrizes 

 < 5 anos e >60 anos 

 história de alergia severa à droga em tratamentos anteriores (reação de Mazzotti) 

 patologias de base  (cardíacas, renais, hepáticas, desnutrição, meningite)  

 história de ingesta de qualquer droga com efeito anti-helmíntico nos últimos 30 dias : albendazol, 

invermectina, piperazina, pamoato de pirantel ou pirvínio, levamisole, ou DEC 

 História de uso atual de drogas supressoras do SNC 

Para determinar o tamanho da amostra foram selecionadas 73 pessoas do Município de 

Lábrea- AM e povoados próximos, com a referida infecção. Estes foram submetidos aos seguintes 

exames laboratoriais: Hematologia (hemograma e contagem de reticulócitos); Parasitoscopia do 

sangue periférico (Pesquisa de microfilárias do parasita) e bioquímica (TGO/TGP, bilirrubinas e Gama 

GT) nos dias 0 e 2.  

Os pesquisadores examinaram, por conveniência, a amostra dos habitantes ribeirinhos com a 

realização da hemoscopia. 

 

Regime Terapêutico 

      Ivermectina sob a apresentação de comprimidos de 3 mg 

 Dose oral: 150 mcg/kg de peso, em dose única.   

As drogas serão administradas sob supervisão direta. O uso de qualquer outra medicação 

será registrado na ficha clínico-epidemiológica (Anexo 1). A droga será administrada por profissional 

médico. A dosagem correta para a administração das drogas foi obtida com a ajuda de uma tabela 

confeccionada para este fim. Ao ingressar no estudo. O staff local (médico, auxiliar e técnico em 

laboratório) visitou o paciente em sua residência nos dias 0, 1, 3, 30, 60 e 90.  
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Cronograma  

 Seleção da Coorte em março/2008 e Início do ensaio clínico em março/2009 com visitas 

mensais até completar 90 dias de follow-up 

Dia     0    2     30    60    90 

 Anamnese X X X X X 

 Ex Clínico X X X X X 

  Hemoscopia:      Filtração de sangue venoso 

em membrana policarbonato 

X X X  X 

Hematologia X X    

Bioquímica X X    

 

Diagnóstico e Contagem de Parasitas:  

Pré-Tratamento 

 

 A partir do sangue coletado por punção venosa, foram colocados duas gotas 

(aproximadamente 0,05 ml cada uma) em lâmina de vidro, cobrindo uma área equivalente a 2 x 2 

cm. Após secarem ao ar livre, foram encaminhadas e em seguida analisadas no laboratório do ICB5. 

No laboratório, as lâminas com os esfregaços de sangue foram desemoglobinizadas em solução azul 

de metileno, em seguida coradas com Giemsa ou hematoxilina, lavadas com água e colocadas para 

secar. Posteriormente, examinadas em microscópio óptico com objetiva de 20x e 40x. Quando 

positivas, as microfilárias (mf) foram identificadas e quantificadas. 

Para a filtração, toma-se, em uma seringa, o volume de sangue venoso pré-determinado 

conforme a microfilaremia estimada previamente, diluindo o mesmo na proporção de 1:10 em 

solução salina tamponada.  

           Essa suspensão deve ser filtrada, pressionando levemente o êmbolo da seringa contra uma 

membrana de policarbonato (Nuclepore Corporation, Pleasanton, CA, USA) de  25 mm de diâmetro e 
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poros de 3 micras (que retém as microfilárias mas não as hemácias), montada em um suporte de 

filtro apropriado (Nuclepore Corporation, Pleasanton, CA, USA), adaptado na extremidade da 

seringa. Após a filtração, a seringa foi preenchida com cerca de 10 ml de solução salina tamponada 

usada para lavar o filtro. Em seguida, o mesmo volume de água destilada foi passado através da 

membrana a fim de promover a lise das hemácias porventura retidas no filtro. A membrana foi 

então  removida do suporte e colocada sobre uma lâmina de microscopia. Após seca, a membrana foi 

fixada com metanol e corada com Giemsa, que acentua detalhes nucleares e características 

morfológicas como a bainha das microfilárias. A contagem de microfilárias foi feita com o auxílio de 

um microscópio óptico (aumento de 100X). Os resultados foram expressos em número 

de microfilárias/ml de sangue.Após o tratamento as amostras dos dias 30, 60 e 90 foram submetidas 

à técnica da PCR para detecção de DNA de parasitas (Anexo 1) . A avaliação da eficácia e da 

segurança foi obtida através da mensuração farmacodinâmica, ou seja, análise da parasitemia em 

dias alternados nos indivíduos submetidos ao tratamento com ivermectina. (Anexo 1). 

Efeitos Adversos (EA) 

Os pacientes foram monitorados por 03 dias após tratamento para o possível 

desenvolvimento de EA. Todo e qualquer EA foi registrado no impresso específico para EA (Anexo 1). 

Análise estatística dos resultados  

Foram feitas as descrições dos dados através de médias aritméticas, variâncias, desvios-

padrões, mínimo e máximo. Obtivemos a razão de cura a pelo teste t e Análise de Variância (ANOVA). 

Já o resultado das variáveis qualitativas foi realizado descrições dos dados através de freqüência 

simples e porcentagens. As visualizações espaciais foram dadas pelo gráfico de colunas.  

Manipulação e a apropriação de dados 

* Ficha Clínco-Epidemiológica (FCE): Dados sobre a epidemiologia e evolução do paciente serão 

anotados em documento padrão impresso (Anexo 1: Apêndice 1, 4  e 5). 

* Digitação de dados: As informações da FCE foram digitadas em duplicidade e validadas 

utilizando-se o software Excell. 

* Controle de Qualidade: A validação dos dados digitados foi supervisionada por um responsável 

específico.  

* Análise de Dados: Foi realizada em conjunto com o diretor do estudo 

* Controle de Qualidade: Todas as lâminas foram revisadas e quantificadas de forma duplo-cega 

por profissionais habilitados. As lâminas foram arquivadas para efeito de verificação. 
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Treinamentos 

No mês de agosto ocorreu o I Workshop sobre Filarioses de Rondônia-ICB-5 no qual foi 

apresentado um estudo sobre a Mansonellose, nivelando o conhecimento dos ali presentes. 

 Durante o ano de 2009 foram feitas capacitações dos participantes deste estudo, através de 

treinamentos e orientações de como explicar aos pacientes o termo de consentimento livre e 

esclarecido, preencher a ficha clínico-epidemiológica e instruir os pacientes sobre como deveriam 

tomar a ivermectina, desse modo, obteve-se um estudo o mais idôneo possível.  

 Questões éticas e administrativas   

Este estudo clínico foi de acordo com os preceitos estabelecidos pela Assembléia da OMS de 

1975 sobre a Ética em Experimentos que Envolvem Seres Humanos e a declaração de Helsinki e as 

condutas e normas previstas no Good Clinical Practices (GCP) e TDR Standard Operating Procedures 

(SOP). 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Faculdade São Lucas/Rondônia, CEP: 344/09, aprovado em 17/03/2009). Sendo que todo paciente foi 

esclarecido corretamente dos objetivos, métodos, benefícios e eventuais riscos do estudo, estando 

cientes que a participação no mesmo é voluntária e podem desistir a qualquer momento. Como 

comprovações do fato anterior todos assinaram o termo de consentimento (Anexo: Apêndice 3) e 

quando menor de idade o responsável o fez.  

 

Questões Administrativas 

O investigador principal foi responsável por manter atualizado ou fornecer: O registro 

individual dos pacientes; o livro com registro de fatos relevantes ao estudo; o controle de utilização 

de drogas; os formulários com o registro de EA; valores normais dos exames laboratoriais 

executados; e o     arquivamento de dados brutos, os registros dos pacientes foram colocados à 

disposição para supervisão do monitor clínico e do diretor do estudo, preservando-se o anonimato 

de sua identidade. A FCE (Ficha clínico-epidemiológica), assim como o termo de consentimento de 

cada paciente, será mantido por 3 anos após o término do estudo.  

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

No presente projeto 73 pessoas infectadas por M. ozzardi após comprovação laboratorial, 

residentes no Município de Lábrea ou comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Purus, se 

submeteram à avaliação médica (exames laboratoriais e inquérito da ficha clínico-epidemiológica), 
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após assinar termo de consentimento livre e esclarecido, o indivíduo ou seu responsável legal. Esses 

exames foram encaminhados para o Instituto de Ciências Biomédicas-5/USP (ICB-5) e ali analisados.  

Essa pesquisa científica visou demonstrar a eficácia e os efeitos adversos da ivermectina no 

tratamento da Mansonella ozzardi, sendo feita à pesquisa de campo conforme cronograma 

apresentado onde foram disponibilizados profissionais médicos para constatar possíveis 

complicações ao tratamento e intervir conforme determinações para reações adversas.  

Segundo a literatura essa droga é bem tolerada (Hang Dale; FARMACOLOGIA; Seção 

Fármacos Anti-Helmínticos; p. 625), fato demonstrado pela ausência de efeitos adversos graves e na 

análise dos exames laboratoriais que estatisticamente  pelo teste de Kruskall Wallis não apresentou 

diferenças nos exames bioquímicos. 

De todos os exames bioquímicos (Gama GT:D0 =24,5 e D3 =30,11; TGO:D0=28,7 e D3=30,7; 

TGP:D0=20,8 e D3=26,2; Bilirrubinas:D0=0,5 e D3=0,5; Creatinina:D0=0,8 e D3=0,8; Uréia:D0=27,4 e 

D3=26,33) pode- se concluir que não houve alteração estatisticamente significativa entre os períodos 

analisados, com erro alfa de 5% entre D0 e D3, ou seja, a Ivermectina é segura para estes parâmetros 

e não altera os exames bioquímicos de forma significativa. 

Nos exames hematológicos ocorreram três alterações significativas entre D0 e D3, as quais 

foram: aumento de neutrófilos, e diminuição de monócitos e eosinófilos. A primeira das alterações 

anteriores aconteceu neste estudo da seguinte maneira: neutrófilos: 61,22% (+- 5,3) em Do e 64,43% 

(+- 3,6) em D3. P=0,000e KW de 3,841 crítico e KW esperado de 12,9894. A diminuição dos monócitos 

ocorreu, Monócitos: 4,9% (+- 0,84) em Do e 4,4% (+- 0,74) em D3. P<0,0001e KW de 3,841 crítico e 

esperado de 21,889. E a diminuição dos eosinófilos foi observada como, eosinófilos: 5,9%(+- 3,03) em 

D0 e em D3 3,8% (+- 1,40). P<0,0001 KW 3,841 e KW observado de 28,493.  

Portanto, não houve alterações bioquímicas relevantes estatisticamente e, nos exames 

hematológicos, as que foram significativas não se mostraram limitantes e os efeitos adversos são 

leves, sendo alguns exacerbações (17,7%) no início do tratamento da doença. Assim, pode-se afirmar 

que o uso da ivermectina no tratamento da infecção por M. ozzardi é bem tolerado, além de eficaz por 

diminuir a carga de microfilárias e a sintomatologia dessa parasitose, em conseqüência melhorando a 

qualidade de vida dos indivíduos.  

Além disso, os efeitos adversos apresentados (artralgia, borramento visual, calafrios, cefaléia, 

fraqueza, dor abdominal, mialgia, náusea, sensação de hipertermia, sonolência, tontura, vertigem, 

visão escura e vômito) não foram severos na maioria dos pacientes. Apenas dois episódios de cefaléia 

intensa e episódios de artralgia e mialgia em outros dois pacientes (Anexo 2). Como todos os pacientes 
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foram tratados durante o dia observou-se o inicio dos efeitos na grande maioria nas primeiras 24 

horas, e em apenas um caso o médico foi chamado para consulta e em 2  a 3 casos o uso de 

sintomáticos foram suficientes para eliminar os sintomas, destes nenhum persistiu por mais de 24 

horas, entretanto 68% dos pacientes se queixou de alguma alteração (Anexo 2). Dos pacientes que 

apresentaram efeitos colaterais cada um apresentou cerca de 2 sintomas e os que tiveram maior 

quantidade de sintomas apresentaram  4 sintomas (Anexo 2). Destes a sensação de hipertermia, a 

cefaléia e a artralgia foram os efeitos colaterais mais incidentes nesse estudo (Anexo 2). Além disso, 

constatou-se que após 3 dias de tratamento houve diminuição dos sinais e sintomas(Tabela 1).  

Sinais e sintomas DO N  % D3  N  % 

Anorexia 8           3,2% 0             0%    

Artralgia 28       11,1% 3         8,35% 

Calafrios 0               0%    1           2,8% 

Cefaléia 33       13,1% 10       27,8% 

Desmaio 0               0%    0               0%    

Diarréia 4           1,6% 0               0%    

Diminuição da acuidade visual 16         6,35% 9            25% 

Dispnéia 1         0,4% 1           2,8% 

Dor abdominal 19         7,5% 2           5,5% 

Dor gânglios axilar/cervical/inguinal 2           0,8% 0               0%    

Edema facial 3           1,2% 0               0%    

Edema palpebral 11         4,4% 0               0%    

Exantema 1         0,4% 0               0%    

Febre 0               0%    1           2,8% 

Fraqueza 24         9,5% 0               0%    

Mialgia 19         7,5% 1           2,8% 

Náusea 9           3,6% 0               0%    

Placas em tronco+mácula em dorso 1         0,4% 1           2,8% 

Prurido 15         5,9% 0               0%    

Sonolência 16         6,35% 2           5,5% 

Tinea+pápulas em tórax 1         0,4% 0               0%    

Tontura 0               0%    2           5,5% 

Tremor 11         4,4% 0               0%    

Vermelhidão nos olhos 12         4,8% 0               0%    

Vertigem 18         7,1% 3          8,35% 

Vômito 0               0%    0               0%    

Total    36         100% 

Tabela 1. 
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Até o momento com a compilação dos dados averiguamos que após 30 dias de tratamento 

do total de 73 pacientes com parasitemia confirmada, 68 apresentaram-se negativos e somente 5 

ainda permaneciam positivos para a M. ozzardi através de exame sanguíneo de pesquisa da 

membrana, o que em primeira análise confirma a diminuição parasitária sanguínea. Também após o 

uso desse tratamento houve redução dos sintomas relacionados à Mansonella ozzardi, conforme os 

resultados do projeto: Caracterização Clínica das Infecções por Mansonella ozzardi, da bolsista 

PIBIC/USP Bruna Moreira dos Santos, acadêmica de Medicina.  

           As inadequadas medidas de controle da M. ozzardi perpetuam o ciclo e a prevalência desta 

parasitose nesta população e espera-se que com os dados deste projeto em conjunto com controle 

vetorial, pesquisa de novos reservatórios, medidas de proteção individual e coletiva , atividades de 

educação acarretem em um futuro próximo um programa para controle desta parasitose. 
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PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE DO PROJETO 

 Trata-se de um projeto financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo). Até junho foi feito acompanhamento no Município de Lábrea e nas comunidades 

ribeirinhas ao longo do Rio Purus, de 73 pessoas através do qual constatamos haver eficácia no 

tratamento com ivermectina e ser viável, mediante a ausência de efeitos colaterais graves. Faz-se 

necessária a continuidade desse projeto (Anexo 1), porque existem poucos trabalhos científicos sobre 

o tratamento dessa doença endêmica na região amazônica que compromete a qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos. 
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Anexo 1 

 

 Ensaio-clínico com  Ivermectina para o tratamento das infecções por Mansonella ozzardi, Lábrea, 

Amazonas, Brasil, Amazônia Ocidental.  

Medicamento:  Ivermectina via oral 

Versão:  1.0 
   
Tipo de Estudo: ensaio clínico, não-randômico, não-cego. 

Local:     Lábrea, Amazonas, Brasil  (Amazônia Ocidental) 

Investigador Principal:  Dr.Sergio Almeida Basano, MSc, MD. 

Diretor do Estudo: Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo, PhD, MD 

Manipulação e análise de dados:  

ICB5/USP-Rondônia-Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo 

UFSJ Dr. Gilberto Fontes e Dra. Eliana M M da Rocha 

INPA-Dr. Jansen Fernandes Medeiros 

UNIR-Dr. Pedro Tárique Crispim 

Responsável:Ministério da Saúde-Dra. Helen Abreu de Freitas 

Monitor Local de Segurança:Dr. Rodlfo Luiz Korte, MSc, MD 

Apoio: Prefeitura Municipal de Lábrea-AM 

 
Comitê de Monitoramento do Uso da Droga: LMA Camargo, G Fontes, Eliana M M da Rocha 

Responsáveis pelo desenvolvimento do protocolo:  

ICB5/USP-Rondônia-Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo 

UFSJ-Dr. Gilberto Fontes e Dra. Eliana M Rocha 

INPA-Dr. Jansen F. Medeiros 

UNIR-Dr. Pedro Tárique Crispim 

Protocolo Mansonella Ensaio Clínico com Ivermtina USP/UFSJ/INPA 2008 
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FSL-Dr. Sergio Almeida Basano 

 

FSL-Dr. Fábio Storer 

 

Assinaturas: 

Investigador Principal  ________________________ data ___________ 

Diretor do Estudo  ________________________  data ___________ 

Responsável   ________________________  date ___________ 

 

 

Índice   

HISTÓRICO 

 

I-) CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO  

A filária Mansonella ozzardi (Manson, 1897) (Nematoda, Onchocercidae) é o agente etiológico da 

mansonelose. Essa filária é transmitida pelos Simuliidae (Diptera) e  Ceratopogonidae (Diptera) que são 

insetos de importância médico-veterinária. Essa filária é amplamente distribuída as comunidades 

ribeirinhas do Amazonas, entretanto, ainda é pouco estudada nesta região. A mansonelose é uma 

infecção de sintomatologia muito discutida. Segundo Batista et al. (1960), Oliveira (1961), Tavares 

(1981), França (1985) e Abrahim (2004), as pessoas com mansonelose apresentam: febre moderada, 

frieza nas pernas, dores articulares, adenite acompanhada de tonturas e dor de cabeça. Em trabalhos 

desenvolvidos no Município de Pauini-AM e comunidades do Rio Negro (indígenas e não indígenas), foi 

atribuída uma nova sintomatologia a esta filariose, a presença de lesões visuais, com círculos brancos 

na córnea que podem levar a cegueira (Branco et al., 1998; Garrido & Campos, 2001). Para Tavares & 

Fraiha Neto (1997), não há, portanto, razões científicas para insistir na apatogenicidade da M. ozzardi. 

Medeiros et al. (2006) observaram em comunidades ribeirinhas do Alto Purus que algumas pessoas 

procuravam assistência médica para realizar exames de malária, por apresentar febre, dores de cabeça 

e dores articulares, e na verdade esses indivíduos tinham  

uma elevada carga de microfilárias no sangue, não apresentando malária. A filária M. ozzardi possui 

uma distribuição geográfica limitada às Américas, encontrada do México até a Argentina, excetuando 
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Chile, Uruguai e Paraguai (Tavares & Fraiha Neto,1997). O primeiro registro dessa filária no Brasil, foi 

realizado por Deane (1949) em Manaus-AM. Lacerda & Rachou (1956) encontraram pessoas 

parasitadas por M. ozzardi  nos rios Solimões, Purus e Negro. Moraes (1959) concluiu que a 

mansonelose constituía um problema extenso, sendo uma filária pouco estudada. Moraes (1976) 

encontrou microfilárias de M. ozzardi em 350 das 701 pessoas examinadas em vilas indígenas ao norte 

do Estado do Amazonas. Abrahim (2004) em um estudo nos municípios do Amazonas, através de 

observação em banco de sangue, encontrou altas prevalências para M. ozzardi,comunidades do Rio 

Purus. 

No Brasil, até o momento, só os simulídeos foram constatados como transmissores de M. 

ozzardi. Cerqueira (1959) foi o primeiro a incriminar os simulídeos como vetores. Shelley et al. (1980)  

demonstraram que no alto Rio Solimões, as espécies Cerqueirellum amazonicum e C. argentiscutum 

(Simuliidae) estão envolvidas na transmissão da M. ozzardi. Py-Daniel (1983) mencionou a importância 

das espécies C. amazonicum e C. argentiscutum envolvidas na transmissão de filárias ao homem, 

relatando a existência destas espécies no Rio Purus, Amazonas, Brasil. Medeiros & Py-Daniel (2002, 

2004), encontraram exemplares de C. argentiscutum infectados com M. ozzardi em uma comunidade 

no baixo Rio Solimões. A transmissão de M. ozzardi por insetos da família Ceratopogonidae foram 

registrados no Caribe ( Nathan, 1978), na Colômbia (Tidwell & Tidwell, 1982) e na Argentina (Shelley & 

Coscaron, 2001).  

Há poucos estudos sobre o tratamento da mansonelose por Mansonella ozzardi. Tavares & 

Fraiha Neto ( 1997) referem que é possível a sua eliminação através do tratamento feito com 

ivermectina na posologia de 0,2 mg/kg (dose única), capaz de eliminar as microfilárias do sangue 

periférico em 24 h, persistindo a negativação da microfilaremia, pelo menos por 30 dias, 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, tratararm 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. Nutman TB, Nash TE, Ottesen EA (1987)  

trataram com sucesso 1 paciente do sexo feminino utilizando ivermectina 140 mcg/kg, muito embora 

a paciente tenha apresentado efeitos colaterias compatíveis com um processo alérgico.  

A ocorrência da mansonelose tem sido relatada á décadas, afetando diretamente condições de 

saúde das pessoas, entretanto ainda são poucos os trabalhos com essas filarioses, e ainda não se 

conhece a sua distribuição real no Brasil, seus aspectos clínicos e há pouca experiência relacionada ao 

seu tratamento.. Portanto, esse projeto se propõe  caracterizar aspectos clínicos da parasitose para se 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gonzalez%20AA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Chadee%20DD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rawlins%20SC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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delinear o quadro atual dessa filariose nas comunidades ribeirinhas do Rio Prus, Lábrea-Amazonas. Os 

resultados desse trabalho poderão contribuir no avanço do conhecimento dessa filariose e a 

consolidação da parceria de pessoas de diferentes instituições atuando nesse estudo.  

 
2.1 RACIONAL 

 

Atualmente utiliza-se empiricamente a ivermectina para o tratamento da mansonelíase  baseado na 

experiência do uso da droga para o tratamento da oncocercose. Não há qualquer estudo controlado 

no Brasil para medir a eficácia e/ou a ocorrência de efeitos colaterias relacionados ao seu uso. 

 2.2 OBJETIVOS 

O objetivo primordial deste estudo é de quantificar o benefício do uso de ivermectina, nas doses 

habitualmente utilizadas para o tratamento de oncocercose, no tratamento das infecções por 

Mansonella ozzardi. 

 Razão de cura (eliminação de parasitemia sem a ocorrência de recrudescência nos dias 30, 60, 90 e 

180 após o tratamento) 

 Tolerabilidade à droga 
 
 
3 . ESTRUTURA DO ESTUDO 

3.1 Amostra 

A amostra consiste de homens, mulheres (não-gestantes e não-nutrizes) e crianças com mais de 4 anos 

com infecções exclusivas por Mansonella ozzardi  

3.2. Critérios de Entrada 
 

Inclusão:  

 adultos (não-gestantes ou nutrizes)  e crianças acima de 4 anos com infecção exclusiva por 

Mansonella ozzardi 

  consentimento da pessoa ou de responsável 

 
Exclusão: 

  



 

 

188 

 

 

 gestantes ou nutrizes 1.  

 < 5 anos  

 patologias de base  (cardíacas, renais, hepáticas, desnutrição, meningite)  

 história de alergia severa à droga em tratamentos anteriores (reação de Mazzotti) 

     história de ingesta de qualquer droga com efeito anti-helmíntico nos últimos 30 

dias : albendazol, invermectina, piperazina, pamoato de pirantel ou pirvínio, 

levamisole, ou DEC.  

 História de uso atual de drogas supressoras do SNC 

 
 

 
 
 
3.1.2 Tamanho Amostral  
  
 Para determinar o tamanho da amostra serão selecionadas entre 20 e 30 pessoas deste munincípio 

com este tipo de infecção. Serão realizados os exames para verificação da mesma e posterior 

quantificação. Os resultados desta amostra piloto serão necessários para descrever o comportamento 

desta população em termos de medida de tendência central e dispersão possibilitando assim o cálculo 

do tamanho ótimo da amostra para os subseqüentes estudos epidemiológicos, com α = 0,05 (erro tipo 

I) e β = 0,20 (erro tipo II) e conseqüentemente um poder do teste de 0,80.   

  
3.1.3 Locais do estudo 
 
Município de Lábrea, Amazonas, em população ribeirinha do rio Purus e Ituxi, 36.609 habitantes a 200 

km de Porto Velho e 900 km de Manaus. 

 
 
3.2 Estrutura do Estudo 
 
Estudo não-randômico, não-cego, verificando a eficácia e tolerabilidade do uso de ivermectina para o 

tratamento de mansonelose por M.ozzardi. 

Dose única de Ivermectina 150 mcg/kg 

 

3.3 Regime Terapêutico 

             3.3.1 Droga (Apêndice 2) 
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 Ivermectina sob a apresentação de comprimidos de 6 mg 

 Dose oral: 150 mcg/kg, em dose única  

 

Esquemas Terapêuicos. 

 

Horas após 

o ingresso 

no estudo 

Dia 0 

ESQ 1 Ivermectina 150 

mcg/kg  

 
 

3.3.2 Verificação da adesão ao tratamento: as drogas serão administradas sob supervisão direta 

 
3.3.3  Medicação concomitante.  O uso de qualquer outra medicação será registrado na ficha 

clínico-epidemiológica (Apêndice 1). 

 
3.4  Indicações para interrupção precoce do protocolo e uso de tratamento alternativo de 

emergência 

 

 3.4.1Tratamento Alternativo de Emergência 
 
O tratamento de reações de Mazzotti severas ainda não foi submetido a estudos clínicos controlados. 

Hidratação oral, repouso, soluções salinas intravenosas e/ou corticosteróides parenterais foram 

usados no tratamento da hipotensão postural. Anti-histamínicos e/ou aspirina foram usados na 

maioria dos casos leves a moderados.  Fica definido para estudo que em pessoas que referirem 

alterações clínicas ou sintomatologia pregressa não caracterizado como reação anafilática serão 

orientados o Manual do Ministério da Saúde sobre reações indesejáveis a drogas e imunobiológicos. 

Os casos de anafilaxia, serão medicados como especificado abaixo: 

  1- Adrenalina 0,01 ml/kg SC (em caso de choque aplicar  IM) até 3 vezes com intervalos de 20 minutos, se 

necessário. 

2-     Prometazina 0,5 – 1mg/kg IM. 

3-     Acesso venoso. 
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4-     Hidrocortisona 5 mg/kg/dose, IV, podendo ser repetido a cada 4 ou 6 horas. 

5-     Manter vias aéreas pérvias. 

6-     02 sob máscara ou Ambu ou entubação, segundo indicado e possível. 

7-     Expansores de volume nos choques hipovolêmicos. 

8-     Encaminhar para unidade hospitalar. Alguns pacientes podem apresentar um segundo episódio até 24 

horas após a recuperação do primeiro; por esse motivo, todo paciente que apresentar crise grave deve 

permanecer hospitalizado durante pelo menos 36 horas. 

 

3.5  Tratamento: registro e procedimentos relativos ao fornecimento da droga 

Pacientes que obedeçam aos critérios de inclusão serão tratados com ivermectina na dose de 150 

mcg/kg em dose única 

 

3.6 Condução e Local  do Estudo:  

A amostra a ser estudada será obtida aleatoriamente de moradores ribeirinhos do rio Purus nas 

comunidade do entrono de Lábra-AM. 

Os indivíduos que potencialmente possam participar do estudo, serão questionados se aceitam 

participar voluntariamente, sendo informados por escrito e verbalmente a respeitos dos riscos e dos 

procedimentos, devendo assinar termo específico  de consentimento. Os participantes serão 

sistematicamente abordados para a obtenção de dados clínicos e exames laboratoriais gerais.  

A droga será administrada por profissional médico. A dosagem correta para a administração das 

drogas será obtida com a ajuda de uma tabela confeccionada para este fim. Ao ingressar no estudo, O 

staff local (médico, auxiliar e técnico em laboratório) visitará o paciente em sua residência nos dias 0, 

1, 2, 30, 60, 90 e 180. 

Os exames laboratoriais serão realizados conforme a agenda abaixo:  

Hematologia (hemograma, hematócrito, hemoglobina sérica e contagem de reticulócitos e de 

microfilárias do parasita) e bioquímica (TGO/TGP, bilirrubinas e Gama GT) nos dias 0, 2, 30, 60, 90 e 

180.   
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3.6.1 Cronograma de Acompanhamento 

Seleção da Coorte em janeiro/2008 e Início do ensaio clinico em junho/2009 com visitas mensais até 

completar 180 dias de follow-up 

 

Dia 0 1 2 30 60 90 180 

Anamnese X X X X X X X 

Ex Clínico X X X X X X X 

Hemoscopia:  

Filtração de sangue 

venoso em 

membrana 

policarbonato 

X X X X    

Hematologia X  X x   x 

Bioquímica X  X x   x 

 
 

 

3.6.2 Procedimentos 

 

 Hematologia: Hematócrito, hemoglobina, leucograma e contagem de reticulócitos  

 Bioquímica: TGO/TGP, bilirrubinas e Gama GT 

 Formação do Coorte de Pacientes: 

 Inicialmente será realizado um estudo de prevalência na população no entorno de Lábrea (rio Purus) 

para se estabelecer uma coorte de portadores de Mansonella ozzardi para o estudo. Os pesquisadores 

examinarão aleatoriamente habitantes ribeirinhos com a realização da hemoscopia, como descrito 

abaixo. 

 Diagnóstico e Contagem de Parasitas:  

 Pré-Tratamento 

 
o A partir do sangue coletado por punção venosa, serão colocados duas gotas (aproximadamente 0,02 

ml cada uma) em lâmina de vidro, cobrindo uma área equivalente a 2 x 2 cm. Posteriormente serão 

etiquetadas e colocadas para secar ao ar livre, e em seguida, serão devidamente embaladas e 

conduzidas para laboratório do ICB5. No laboratório, as lâminas com os esfregaços de sangue serão 
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desemoglobinizadas em solução azul de metileno, em seguida coradas com Giemsa ou hematoxilina, 

lavadas com água e colocadas para secar. Posteriormente, serão examinadas em microscópio óptico 

com objetiva de 20x e 40x. Quando positivas, as microfilárias (mf) serão identificadas e quantificadas. 

o Estimativa do número de microfilárias/ml: Volume de sangue a ser filtrado 

 1 a 250 mf: Filtrar 1 ml de sangue 

 251 a 500 mf: Filtrar 0,5 ml de sangue 

 501 a 1000 mf: Filtrar 0,2 ml de sangue 

> 1000    mf: Filtrar 0,1 ml de sangue 

 

Dependendo do volume filtrado, fazer a conversão, no resultado final, para número de mf/ml de 

sangue. Para a filtração, toma-se, em uma seringa, o volume de sangue venoso pré-determinado 

conforme a microfilaremia estimada previamente, diluindo o mesmo na proporção de 1:10 em solução  

salina tamponada .Essa suspensão deve ser filtrada, pressionando levemente o êmbolo da seringa 

contra uma membrana de policarbonato (Nuclepore Corporation, Pleasanton, CA, USA) de  25 mm de 

diâmetro e poros de 3 micras (que retém as microfilárias mas não as hemácias), montada em um 

suporte de filtro apropriado (Nuclepore Corporation, Pleasanton, CA, USA), adaptado na extremidade 

da seringa. Após a filtração, a seringa deve ser preenchida com cerca de 10 ml de solução salina 

tamponada usada para lavar o filtro. Em seguida, o mesmo volume de água destilada deve ser passado 

através da membrana a fim de promover a lise das hemácias porventura retidas no filtro. A membrana 

era então deve ser removida do suporte e colocada sobre uma lâmina de microscopia. Após seca, a 

membrana deve ser fixada com metanol e corada com Giemsa, que acentua detalhes nucleares 

e características morfológicas como a bainha das microfilárias. A contagem de microfilárias deve ser 

feita com o auxílio de um microscópio óptico (aumento de 100X). Os resultados devem ser expressos 

em número de microfilárias/ml de sangue. 

 
 

 Pós Tratamento: as amostras dos dias 30, 60, 90 e 180 serão submetidas à técnica da PCR para 

detecção de DNA de parasitas (Apêndice 6) . Aquelas positivas serão filtradas em membrana de 

policarbonato para quantificação da carga parasitária. 

 

4- AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E DA SEGURANÇA 

4.1 Mensuração Farmacodinâmica      

Endpoints Primários:  

 Cura parasitológica no dia 180 
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 Cura clínica e parasitológica no dia 30 

 Tolerância e segurança: incidência de efeitos adversos e alterações aos exames laboratoriais 

  

Endpoints Secundários: 

 Tempo de clearance de parasitemia 

 Proporção de pacientes sem parasitemia nos dias 3, 30, 60, 90 e 180 

 

4.1.1     Efeitos Adversos (EA)) 

 Os pacientes serão monitorados por 03 dias após tratamento para o possível dsenvolvimento de EA. 

Todo e qualquer EA deverá ser registrado no impresso específico para EA (anexo à ficha clínico-

epidemiológica). Efeitos Adversos não esperados ou severos deverão ser notificados por telefone ou e-

mail para Monitor Local de Segurança 

 
5. ANÁLISE ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS 
 
Para os resultados das variáveis quantitativas serão realizadas as descrições dos dados através de 

médias aritméticas, variâncias, desvios-padrões, mínimo e máximo. As descrições gráficas das variáveis 

serão obtidas através do diagrama de caixas (box-plot). A avaliação da razão de cura (eliminação de 

parasitemia sem a ocorrência de recrudescência nos dias 30, 60, 90 e 180 após o tratamento) será 

dada pelo teste t e Análise de Variância (ANOVA). 

Para os resultados das variáveis qualitativas serão realizadas as descrições dos dados através de 

freqüência simples e porcentagens. As visualizações espaciais serão dadas pelo gráfico de colunas. 

Depois de uma verificação da quantidade de pessoas e respostas desta amostra há possibilidade de 

efetuar uma análise de qui-quadrado para comparação das frequências de ocorrência. 

 
6. MANIPULAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE DADOS 
 

 Ficha Clínco-Epidemiológica (FCE): Dados sobre a epidemiologia e evolução do paciente serão 

anotados em documento padrão impresso (Apêndice 1, 4  e 5) 

 Digitação de dados: As informações da FCE serão digitadas em duplicidade e validadas utilizando-se o 

software Excell 

 Controle de Qualidade: A validação dos dados digitados será supervisionad por um responsável 

específico.  
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 Análise de Dados: Será realizada em conjunto com o diretor do estudo 

 Controle de Qualidade:Todas as lâminas serão revisadas e quantificadas de forma duplo-cega por 

profissionais habilitados. As lâminas serão arquivadas para efeito de verificação. 

  

7. QUESTÕES ÉTICAS E ADMINISTRATIVAS 

7.1 Questões Éticas   

 

Este estudo clínico será conduzido em conformidade com os preceitos estabelecidos pela Assembléia 

da OMS de 1975 sobre a Ética em Experimentos que Envolvem Seres Humanos e a declaração de 

Helsinki. O estudo também obedecerá as condutas e normas previstas no Good Clinical Practices (GCP) 

e TDR Standard Operating Procedures (SOP). 

 

7.1.1 Aprovação por Comitê de Ética 

 

 O presente projeto será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Faculdade São Lucas/Rondônia. 

 

7.1.2 Termo de Consentimento (Apêndice 3)  

Todo paciente será devidamente informado dos objetivos, métodos, benefícios e eventuais riscos do 

estudo. Após ser informado, será conseguido o consentimento por escrito de cada paciente ou de 

seu responsável quando menor de idade. O paciente deverá ser informado que a participação no 

estudo é voluntária e que poderá abandonar sem qualquer prejuízo o mesmo.   

 

7.3 Notificação de Efeito Adverso Severo/Inesperado 

 

A ocorrência de EA deve ser notificado imediatamente ao Monitor Clínico que, por sua vez, 

notificará, em prazo não superior a 24 horas, por e-mail ou telefone ao Monitor Local de Segurança, 

incluíndo cópia da FCE com o impresso específico para registro de EA). Informações adicionais (dados 

clínicos e laboratoriais e evolução do EA) devem ser enviadas assim que disponíveis.  

7.4 Questões Administrativas 

O investigador principal será responsável por manter atualizado ou fornecer: 



 

 

195 

 

 

(i) Registro individual dos pacientes 

(ii) Livro com registro de fatos relevantes ao estudo 

(iii) Controle de utilização de drogas 

(iv) Formulários com o registro de EA 

(v) Valores normais dos exames laboratoriais executados 

(vi)        Arquivamento de dados brutos: os registros dos pacientes serão colocados à disposição para 

supervisão do monitor clínico e do diretor do estudo, preservando-se o anonimato de sua 

identidade. A FCE, assim como o termo de consentimento de cada paciente, será mantido por 3 anos 

após o término do estudo 

 

7.5 Publicação dos resultados. 

A publicação dos resultados é permitida, devendo, no entanto, o material ser submetido a apreciação 

e aprovação do diretor do estudo.  

 

7.6 Alterações do Protocolo 

Após a assinautura do protocolo, não serão mais permitidas alterações sem a anuência do investigador 

principal e do diretor do estudo. Toda e qualquer alteração será assinada pelas partes envolvidas e 

anexados ao protocolo original. 

APÊNDICE 1.   FICHA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA  

Patient Identification 

Local  

 

Investig.Principal 

Sergio Almeida Basano 

Registro do Serviço 

de Saúde 

 

 Lábrea-AM Iniciais do Paciente  Registro do Estudo   

1. ADMISSÃO: o pacente obedece aos criterios de inclusão? Responda as questões 

abaixo: 
Inclusão  (S/N) [Todos devem ser Sim] 

Exclusão  (S/N) [Todos devem ser Não] 
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Idade de acordo c/ protocolo?  Sinais de perigo/malária grave?  

Infecção exclusiva por Mansonella ozzardi ?  Doenças subjacentes referidas? (cardíaca, renal, 

hepática, desnutrição, meningite) 

 

Sem ingesta de droga anti-helmíntica há 30 dias?  Alergia pregressa à droga? Uso de droga depressora 

SNC? 

 

Consentimento por escrito?   Gestante/Nutriz?  

Anexar termo de consentimento  

Obedece aos critérios de Inclusão?    S   /   N    favor assinalar 

2. REGISTRO: Se todos os critérios de inclusão foram “S” e todos o de exclusão forem “N”, favor proceder 

o registro do paciente:  

 Forneça ao paciente um número e preencha os dados relativos à identificação abaixo 

  
 

 

3. IDENTIFICAÇÃO Peso (kg)  

Etnia 

Branco,Negro,Índio,Amarelo,Mestiço 

 Idade (anos)  Meses  

Sexo (M/F)  Data de Nascimento (d/m/a)  

4. INSERÇÃO EM GRUPO TERAPÊUTICO DO ESTUDO: 

 Calcule o  número de comprimidos 

 Forneça e supervisone a ingesta da medicação 

Número de comprimidos de Ivermectina fornecidos (de acordo com a tabela)  

Investigador Principal Sergio Almeida 

Basano Assinautra 
 Data  
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Local 

 

Investigador Principal 

Sergio Almeida 

Basano 
Registro no Serviço 

de Saúde 

 

 
Lábrea-AM Iniciais do Paciente  Registro no Estudo  

5. EVOLUÇÃO DO AO D180 
Dias de Tratamento   

Data        

Dia do Estudo D0 D1  

(24hr) 

D2 

(48hr) 

D30  D60 D90 D180 

O paciente foi examinado? S/N        

PA mm Hg decúbito deitado        

Frequência Cardíaca 30”  bpm        

Parasitologia 

   

mf/mm3        

Sinais e Sintomas 

Grau = 0 (nenhum); 1 (leve); 2 (moderado); 3 

(severo); 4 (muito severo) ou S/N 

  

Fraqueza        

Cefaléia          

Vertigem        

Dor abdominal          

Informação Confidencial: preencher e manter separado das demais fichas 

Nome Completo 

do Paciente 

 Nome do 

Responsável 

 

Reg.Hospitalar  Registro no Estudo  

Endereço  
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Anorexia          

Naúsea          

Vômito         

Diarréia          

Exantema        

Desmaio        

Artralgia        

Prurido        

Edema Facial        

Edema Palpebral        

Tremor        

        

Dor Gânglios Axilar/Cervical/Inguinal        

Mialgia        

Sonolência        

Vermelhidão Olhos        

Diminuição Acuidade Visual        

Outro1:        

Outro2:        

Laboratório Caso alterado, favor repetir conforme orientação 

clínica 

  

Leucócitos (/uL)        

Neutrófilos (%)        

Linfócitos (%)        

Monócitos (%)        

Eosinófilos (%)        

Basófilos (%)        
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Hematócrito (%)        

Hemoglobina (g/dL)        

Gama GT        

TGO        

TGP        

Bilirubina        

Outros (especificar)        

        

Efeitos Adversos (S/N)* 
       

Coleta p/  Bioquímica (S/N)        

Coleta p/ Hemoscopia (S/N)         

* Caso positivo, preencher impresso específico em anexo.  
 

Local 

 

Investigador Principal 

Sergio Almeida 

Basano 
Registro Serviço de 

Saúde 

 

 Lábrea-AM Inicias do Paciente  Registro no Estudo  
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6. TRATAMENTO 

 
Agendamento do Tratamento  

Outros Medicamentos –Assnalar       D0                D1                 D2                                 

Follow-up    
Tratamento Concomitante   S  /  N        

 

      

       

Uso de Tramento de 

Emergência S /N  

      

 

      

 

      

Tratamento por EA   S  /  N 

      

 

      

 

      

 

      

Nome Genércio do 

Medicamento 

Dose diária administrada Dia de início/fim de tratamento 
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Local  

 

Investigador Principal 

Sergio Almeida 

Basano 
Registro no Serviço 

de Saúde 

 

 Lábrea-AM Iniciais do Paciente  Registro no Estudo  

 

8.  Efeito Adverso: caso ocorra EA, mesmo não se relacionando ao estudo em questão, complete o 

formulário abaixo. Caso se institua terapêutica medicamentosa, incluir no formulário acima. 

Efeito Adverso 
1 2 3 

Descrição    

Data início / fim       

Intensidade 

[Marque apenas 1] 

Leve  Leve  Leve  

Moderado  Moderado  Moderado  

Severo  Severo  Severo  

Muito Severo  Muito Severo  Muito Severo  

Ignorado  Ignorado  Ignorado  

Relação com o 
Esquema Terapêutico 
[Marque apenas 1] 

Nenhuma  Nenhuma  Nenhuma  

Improvável  Improvável  Improvável  

Possível  Possível  Possível  

Provável  Provável  Provável  

Certeza  Certeza  Certeza  

Ignorado  Ignorado  Ignorado  

Evolução 

[Marque apenas 1] 

Recuperação Completa  Recuperação Completa  Recuperação Completa  

Ainda Presente  Ainda Presente  Ainda Presente  

Sequela  Sequela  Sequela  

Óbito  Óbito  Óbito  

Ignorado  Ignorado  Ignorado  

Conduta  

[Marque todos os 
necessários] 

Nenhum  Nenhum  Nenhum  

Interrompeu Terapêutica  Interrompeu Terapêutica  Interrompeu Terapêutica  

Hospitalização  Hospitalização  Hospitalização  
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APÊNDICE 2.  PROTOCOLO PARA CÁLCULO DE MEDICAÇÃO  

 

PESO CORPORAL kg DOSE ORAL 

ÚNICA 

  

15 A 24 

 

1/2 comprimido 

25 A 35 

 

1 comprimido 

36 A 50 

 

1,5 comprimido 

51 A 65 

 

2 comprimidos 

66 A 79 

 

2,5 comprimidos 

>80 

 

200 mcg/kg 
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APÊNDICE 3- PARA  MAIORES  DE 18 ANOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,__________________________________________________________________

________________________________________________,  

 

C.I.:___________________________________________________e/ou 

CPF______________________________________________________________,  

 

fui informado e estou ciente e esclarecido a respeito da pequisa: “Ensaio Clínico com 

Ivermectina para o Tratamento de Filariose por Mansonella ozzardi”, desenvolvida pela 

USP, INPA, UFSJ  e Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea com o apoio do Ministério da 

Saúde do Brasil 

Venho através deste informar que participei de uma palestra explicativa, ministrada por 

acadêmicos da Faculdade são Lucas, onde fui informado: que esta doença conhecida 

popularmente como FILARIOSE e é transmitida em nossa cidade pela picada do mosquito 

pium contaminada; sobre seus riscos à saúde humana e como evitar a contaminação; que 

seu diagnóstico será realizado através da pesquisa de embriões do verme em meu sangue, 

colhido por punção digital, que a colheita do sangue será realizada com o uso de lanceta 

descartável, numa lâmina de vidro previamente identificada e que este procedimento não me 

oferecerá riscos ou desconfortos; e ainda, que o resultado do exame, assim que possível, 

estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea para que eu possa  recebê-lo. 

Fui informado, ainda: que os resultados dos exames serão mantidos em sigilo; que 

caso seja detectada a doença, um maior volume de material (sangue) será colhido, com uso 

de seringas e agulhas descartáveis para ser analisado; e que será realizado exame médico a 

fim de que o tratamento seja imediatamente realizado por clínicos da equipe de 

pesquisadores, sendo que a pesquisa  será desenvolvida, sem qualquer custo para o 

paciente. 

Com a assinatura deste Termo autorizo a USP a conservar, sob sua guarda, soros que 

possam ser coletados, com minha prévia autorização, para serem usados em exames de 

laboratório, com objetivo futuro de pesquisa médica ou educacional, e que minhas 

informações obtidas durante a pesquisa, possam ser utilizadas em publicações científicas, 

desde que seja preservada minha identidade. 

Declaro que estou ciente que terei direito garantido à melhor conduta médica diante de 

uma intercorrência indesejável, desde que seja provocada por algum procedimento adotado 

durante o acompanhamento ou desenvolvimento da pesquisa, de forma inteiramente gratuita, 

e que poderei retirar meu consentimento, em qualquer momento da investigação, sem 

qualquer penalização para minha pessoa. 
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Estou consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos 

benefícios que a minha participação implicam. Concordo em participar e DOU O MEU 

CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa:  Professor Sergio de Almeida Basano Rua 

Francisco Prestes 1234 Monte Negro-RO CEP 76.888-000 Fone 69-35302053 e-mail 

sergio@icb5usp.med.br 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no 

estudo, dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas: Rua 

Alexandre Guimarães, 1930 Porto Velho-RO fone 69-32118046 

 

 

Lábrea, AM,           de                               de 2009               . 

 

 

                                                        _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DO PARTICIPANTE 

Protocolo Mansonella Ensaio Clínico com Ivermtina USP/UFSJ/INPA 2008 
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PARA  MENORES  DE 18 ANOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,________________________________________________________________________

_______________________________________________________,  

 

C.I.: ____________________________________________ e/ou CPF: 

_________________________________________________________________________,  

 

fui informado e estou ciente e esclarecido a respeito da pequisa: “Ensaio Clínico com 

Ivermectina para o Tratamento de Filariose por Mansonella ozzardi”, desenvolvida pela 

USP, INPA, UFSJ  e Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea com o apoio do Ministério da 

Saúde do Brasil 

Venho através deste informar que O MENOR SOB MINHA RESPONSABILIDADE  

 

 

 

participou de uma palestra explicativa, ministrada por acadêmicos da Faculdade são 

Lucas, onde foi informado: que esta doença conhecida popularmente como FILARIOSE e é 

transmitida em nossa cidade pela picada do mosquito pium contaminada; sobre seus riscos à 

saúde humana e como evitar a contaminação; que seu diagnóstico será realizado através da 

pesquisa de embriões do verme em seu sangue, colhido por punção digital, que a colheita do 

sangue será realizada com o uso de lanceta descartável, numa lâmina de vidro previamente 

identificada e que este procedimento não me oferecerá riscos ou desconfortos; e ainda, que o 

resultado do exame, assim que possível, estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde 

de Lábrea para que eu possa  recebê-lo. 

Fui informado, ainda: que os resultados dos exames serão mantidos em sigilo; que 

caso seja detectada a doença, um maior volume de material (sangue) será colhido, com uso 

de seringas e agulhas descartáveis para ser analisado; e que será realizado exame médico a 

fim de que o tratamento seja imediatamente realizado por clínicos da equipe de 

pesquisadores, sendo que a pesquisa  será desenvolvida, sem qualquer custo para o 

paciente. 

Com a assinatura deste Termo autorizo a USP a conservar, sob sua guarda, soros que 

possam ser coletados, com minha prévia autorização, para serem usados em exames de 

laboratório, com objetivo futuro de pesquisa médica ou educacional, e que as informações 
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obtidas durante a pesquisa, possam ser utilizadas em publicações científicas, desde que seja 

preservada a identidade do menor identidade. 

Declaro que estou ciente que o menor sob minha responsabilidade direito garantido à 

melhor conduta médica diante de uma intercorrência indesejável, desde que seja provocada 

por algum procedimento adotado durante o acompanhamento ou desenvolvimento da 

pesquisa, de forma inteiramente gratuita, e que poderei retirar meu consentimento, em 

qualquer momento da investigação, sem qualquer penalização para minha pessoa ou do 

menor sob minha reponsabilidade. 

Estou consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos 

benefícios que a participação do menor implicam. Concordo em participar e DOU O MEU 

CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa:  Professor Sergio de Almeida Basano Rua 

Francisco Prestes 1234 Monte Negro-RO CEP 76.888-000 Fone 69-35302053 e-mail 
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APÊNDICE 4 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE CASOS AUTÓCTONES 

 

Nome:                                                                                                  Nº de Registro: 

Endereço atual:                                                            Bairro:                              Cidade: 

Endereço anterior:                                                        Bairro:                              Cidade:                   

Nome do informante:                                                    Parentesco: 

Data nascimento do paciente:                                      Idade: 

Local de nascimento do paciente:             

Há quanto tempo mora em Lábrea: 

Locais onde já morou (outros bairros de Lábrea ou outras cidades): 

Local (cidade/Estado) Quando? Quanto tempo 

   

   

   

   

   

 

Já viajou para fora de Lábrea?                             Para onde? 

Quando?                                                               Quanto tempo fora? 
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Já esteve em Recife?                    Quando e quanto tempo ficou lá? 

Já esteve em Belém?                    Quando e quanto tempo ficou lá? 

Outras informações: 

 

Entrevistador:                                   Data:    /      /       .              Assinatura:  
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APÊNDICE 5 

No. 

 

Nome 

 
Residência Atual 

Nat 
Tempo  

em Lábrea 

 

Data 

Resul 

 Sexo 
Idad

e 
Local Tempo P N 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

 

210 

 

 

Apêndice 6-Téecnica para PCR para Mansonella ozzardi 

 

Preparação da amostra de DNA:  O DNA será preparado a partir de 1 ml de sangue periférico, 

contendo EDTA como anticoagulante. Após a adição de 200ul de tampão de lise de eritrócitos, o 

sangue será centrifugado a 13.000rpm por 30 segundos. O sobrenadante é descartado e nova adição 

de 1ml de tampão de lise de eritrócitos será realizada, seguida de agitação em vortex  e nova 

centrifugação. Esta operação será repetida quantas vezes for necessário até o completo clareamento 

do sobrenadante (em geral 4 vezes). Ao sedimento final será acrescentado 200 ul de tampão de lise 

contendo 5 ul de proteinase K e seguido de incubação a 56° C  por 60 minutos. Decorrido esse tempo a 

amostra será aquecida por 30 minutos a 100°C para desnaturar a proteinase K. A seguir esse 

hidrolisado, contendo restos celulares e possíveis filárias será centrifugado e o sobrenadante (4 ul) 

utilizado para PCR. 

Mistura de reação para PCR: 4 ul de solução de amostra (DNA molde), 0,5 ul de dNTPs 10mM, 2,5 ul de 

tampão de reação (10x), 0,5 ul de primer (10 mM cada), 0,5 ul Taq polimerase (5 U/ul) e água 

suficiente para completar 25 ul. 

Termociclador: Serão programados os seguintes ciclos: 3 minutos a 94°C (1x), 15 segundos a 94°C, 15 

segundos a 52°C e 1 minuto a 72°C (35x) e 10 minutos a 72°C (1x).  

Eletroforese: As amostras serão analisadas em gel de agarose contendo Brometo de Etidium e as 

bandas amplificadas serão capturadas pelo Kodak Gel Logic 100 Imaging System para registro e 

documentação, paralelamente poderá ser usado a análise em gel de poliacrilamida com coloração por 

prata, notadamente mais sensível. 

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 de filarias: Tris-HCl 10 mM pH 8,3; Kcl 50 mM; MgCl² 

2,5mM; Gelatina 0,1 mg/ml e Tween 20 a 0,45%. 

Desenho dos primers: 

M. ozzardi – MoITS2  5´- CTT ATC ATC AGG TGA TAT TAA TC – 3´ 

 5´- CTT TTC CTC CGC TTA ATT ATA TG - 3´ 
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Tabelas  

Efeitos Adversos 

Quantidade 
de 
pacientes Percentagem 

Presente 50 68% 

Ausente 23 32% 

Tabela 1. Pacientes e a presença ou não de efeitos adversos 

Efeitos adversos Início Duração Término 

Artralgia 17,3 12 29,3 

Borramento Visual 25,5 5 30,5 

Calafrios 12 13 24 

Cefaléia 15,72 15,2 30,92 

Fraqueza       

Dor abdominal 12 12 24 

Mialgia 12 19,6 31,6 

Náusea 14,5 12 26,5 

Sensação de 
hipertermia 15 12 27 

Sonolência 24,5 7 31,5 

Tontura 18,6 12 30,6 

Vertigem 21,57 11,3 32,87 

Visão escura 24 12 36 

Vômito 12 12 24 

Tabela 2. Início, duração e término de cada sintoma em média  

Sintomas Total 0 1 2 
Média da 
intensidade INTENSIDADE 

Artralgia 10 5 5   0,5 
leve-
moderado 

Borramento Visual 2 2     0 
leve-
moderado 

Calafrios 1 1     0 
leve-
moderado 

Cefaléia 25 13 10 2 0,56 
leve-
moderado 

Fraqueza 1   1   1 moderado 

Dor abdominal 2 2     0 
leve-
moderado 

Mialgia 5 2 2 1 0,8 moderado 

Náusea 2   2   1 moderado 

Sensação de 
hipertermia 28 13 14 1 0,57 

leve-
moderado 

Sonolência 3 1 2   0,66 
leve-
moderado 
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Tontura 7 6 1   0,14 
leve-
moderado 

Vertigem 7 6 1   0,14 
leve-
moderado 

Visão escura 1 1     0 
leve-
moderado 

Vômito 2   2   1 moderado 

Tabela 3. Sintomas e suas intensidades 

 

0 leve 

1 moderado 

2 severo 

3 muito severo 

9 ignorado 

Legenda da tabela 3. 

Efeitos Adversos Quantidade Porcentagem 

EA-Total 96 100% 

EA-Exacerbações   17,70% 

Tabela 4. Efeitos adversos gerais e exacerbações 

EA-Exacerbações Quantidade 

Cefaléia 11 

Vertigem 2 

Artralgias 3 

Dor abdominal 1 

Total 17 

Tabela 5. Exacerbações 

REGISTRO SINTOMAS REFERIDOS 

Quant. 
de 
sintomas 

Intensidade 
respectivamente 

23 sensação de hipertermia  e sonolência 2 1;1; 

24 Tontura 1 0; 

34 cefaléia e vertigem 2 0;0; 

48 sensação de hipertermia e calafrios 2 0;0; 

54 Cefaleia 1 0; 

55 cefaléia, artralgia e sensação de hipertermia 3 1;1;1; 

58 Cefaleia 1 0; 

59 sensação de hipertermia 1 0; 

62 Vertigem 1 0; 

56 artralgia e sensação de hipertermia 2 1;1; 

65 cefaléia, artralgia e sensação de hipertermia 3 2;1;1; 

73 cefaléia e vertigem 2 0;0; 
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83 sensação de hipertermia, náusea, vômito e fraqueza 4 1;1;1;1; 

86 cefaléia e sensação de hipertermia 2 1;1; 

95 sensação de hipertermia, cefaléia e tontura 3 1;1;0; 

96 Cefaleia 1 1; 

97 Tontura 1 1; 

105 sonolência, vertigem e borramento visual 3 0;0;0; 

71 vertigem, mialgia, cefaléia e sensação de hipertermia 4 1;1;1;1; 

118 sensação de hipertermia 1 0; 

127 sensação de hipertermia 1 0; 

131 cefaléia, tontura e mialgia 3 0;0;0; 

133 cefaléia, dor abdominal e mialgia 3 0;0;0; 

144 dor abdominal 1 0; 

150 sensação de hipertermia e cefaléia 2 0;0; 

154 sensação de hipertermia 1 0; 

158 Cefaleia 1 0; 

159 cefaléia e mialgia 2 1;1; 

161 sensação de hipertermia e cefaléia 2 0;0; 

228 Cefaleia 1 0; 

230 cefaléia e sensação de hipertermia 2 1;1; 

177 tontura, cefaléia e visão escura 3 0;0;0; 

186 Cefaleia 1 1; 

187 sensação de hipertermia, artralgia e vertigem 3 0;0;0; 

196 sensação de hipertermia 1 1; 

197 sensação de hipertermia 1 0; 

198 cefaléia, sensação de hipertermia e artralgia 3 1;1;1; 

202 sensação de hipertermia, cefaléia e artralgia 3 1;1;1; 

204 Sonolência 1 1; 

184 
sensação de hipertermia, artralgia e borramento 
visual 3 0;0;0; 

185 Cefaleia 1 0; 

189 sensação de hipertermia, cefaléia e mialgia 3 2;2;2; 

193 tontura e artralgia 2 0;0; 

208 sensação de hipertermia e artralgia 2 0;0; 

212 sensação de hipertermia 1 1; 

216 Artralgia 1 0; 

219 sensação de hipertermia, vômitos e náuseas 3 1;1;1; 

213 sensação de hipertermia 1 0; 

227 sensação de hipertermia, vertigem e tontura 3 0;0;0; 

229 Cefaleia 1 0; 

Tabela 6. Sintomas, quantidade de sintomas e intensidade de cada sintoma 

referido pelo paciente. 
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Efeitos adversos Quantidade Porcentagem 

Artralgia 10 11% 

Borramento Visual 2 2% 

Calafrios 1 1% 

Cefaléia 25 26% 

Fraqueza 1 1% 

Dor abdominal 2 2% 

Mialgia 5 5% 

Náusea 2 2% 

Sensação de 

hipertermia 28 29% 

Sonolência 3 3% 

Tontura 7 8% 

Vertigem 7 7% 

Visão escura 1 1% 

Vômito 2 2% 

Tabela 7. Efeitos adversos da ivermectina no tratamento da M. ozzardi. 
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ESTUDO DA PREVALÊNCIA PELA TÉCNICA DE PCR DE MANSONELLA OZZARDI NO MÉDIO PURUS, 

LÁBREA, AMAZONAS 

  

Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 

Bolsista: Dilene Morais Barbosa da Silva 

 

1. 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 
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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 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 PCR 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. Esse 

estudo abrangerá a região do médio Purus, Lábrea, Amazonas, pois a região tropical principalmente 

ao longo do Rio Purus apresenta características propicias para a transmissão da mansonelose, devido 

ao clima (quente e úmido) e a vegetação (floresta amazônica) favorecerem a proliferação dos 

vetores. 

O diagnóstico da doença está sendo feito através da detecção do DNA pelo PCR (sigla em 

inglês que significa Reação da Polimerase em Cadeia), porque, quando se usa a hemoscopia a 

existência de baixas microfilaremias acaba sendo responsável pela alta ocorrência de falso-negativos.  

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 
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doença que é considerada um problema de saúde pública. Mais recentemente, a técnica de PCR em 

tempo real mostrou poder contribuir não apenas para diminuir as chances de contaminação das 

amostras, mas também para diminuir os custos e o tempo para a obtenção dos resultados 

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. MATERIAIS E MÉTODOS 

Segundo o IBGE a cidade de Lábrea apresenta a população de aproximadamente 27.517 

habitantes, área de 68.509 Km² e faz parte do Estado do Amazonas, também possui densidade 

demográfica de 0.40 hab/Km². As coletas serão realizadas em comunidades ribeirinhas de Lábrea ao 

longo do rio Purus. 

Estão sendo realizados 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 é 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 é 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 

serão utilizadas duas gotas de sangue sobre lâmina de microscópio. Após secagem será utilizada uma 

solução de água destilada + azul de metileno (5:1) e outra de água destilada + Giemsa (10:1) para a 

desemoglobinização e coloração. Estas lâminas serão 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". 
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 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 é amplificada em um equipamento específico, o termociclador. 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 100% de segurança, antes e 

após os tratamentos com os medicamentos indicados para essa enfermidade . 

Detalhamento da técnica do PCR 

Preparação da amostra de DNA: O DNA está sendo 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 é centrifugado a 13.000rpm por 30 segundos. O sobrenadante é descartado e 

nova adição de 1ml de tampão de lise de eritrócitos será realizada, seguida de agitação em vortex  e 

nova centrifugação. 

  Esta operação é repetida várias vezes até o completo clareamento do sobrenadante (em 

geral 4 vezes). Ao sedimento final é 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 é 

aquecida por 30 minutos a 100°C para desnaturar a proteinase K. A seguir esse hidrolisado, contendo 

restos celulares e possíveis filárias é centrifugado e o sobrenadante (2 µl) é 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: são 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).  

Eletroforese: As amostras são analisadas em gel de Poliacrilamida reveladas pela prata com bandas 

de 287 pb. (pesquisar sobre poliacrilamida e a revelação pela prata) 

Informações complementares: 

Tampão de lise de eritrócitos: Sacarose 0,32M; Tris-HCl, pH 7,5, 10 mM; MgCl² 5mM e Triton X-100 

1%. 
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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 são utilizados: 

               M. ozzardi – MoITS2  5´- CTT ATC ATC AGG TGA TAT TAA TC – 3´ 

                                                   5´- CTT TTC CTC CGC TTA ATT ATA TG - 3´ 

 4. RESULTADOS  

4.1. 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 226 pessoas, sendo que deste total, somente 152  amostras foram até a 

presente data analisadas pela técnica de PCR. 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, totalizamos até esta 

data 319 amostras.  

4.2. Prevalência da infecção por Mansonella ozzardi. 

 Entre os 319 indivíduos examinados foram encontrados pela técnica do PCR  

281 (88%) portando microfilária no sangue periférico.  

4.3. Distribuição da população por localidade. 

Na comunidade Barranco do Bosque foram obtidas 28 amostras, sendo 25 (89%) positivas no 

PCR e 3 (11%) negativas. Na comunidade Boca do Ituxi foram obtidas 15 amostras, 13 (87%) positivas 

e 2 (13%) negativa. Na comunidade Praia do Maciari das 42 amostras, 35 (83%) foram positivas e 7 

(17%) 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 (74%) foram positivas e 13 

(26%) 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 
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positivas, respectivamente. Na comunidade Samauma foram obtidas 29 amostras, sendo 28 (97%) 

positivas no PCR e somente 1 (3%) negativa, sendo o mesmo percentual na comunidade de Jurucuá, 

a qual obteve 31 amostras, com 30 (97%) positivas. Já a comunidade Buracal, das 33 amostras, 

31(94%) foram positivas e 2 (6%) negativas.   

4.4. Distribuição da população com relação ao sexo. 

Das 319 pessoas examinadas no total, 164 (51%) eram sexo feminino e 155 (49%) do sexo 

masculino.  

4.5. 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 

(53%) correspondiam à pacientes do sexo feminino e 133 (47%) eram de pacientes do sexo masculino 

(figura 1). 

4.6. Distribuição da população de acordo com a faixa etária. 

O total de indivíduos examinados, com relação à faixa etária da população geral, estava assim 

distribuído: 87 (27%) na faixa de 0 a 15 anos de idade e 232 (73%) na faixa superior a 15 anos. 

4.7. Distribuição da população infectada segundo a faixa etária. 

 Ao analisar apenas os 281 indivíduos portadores da M. ozzardi, observou-se que 79 (28%) 

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%, 

enquanto ao relacionar o total de adultos examinados com o numero de adultos infectados 

obtivemos uma porcentagem levemente inferior, correspondendo a 87%.( tabela 1).  

3.8. 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 56 (36%) foram positivas. 

Enquanto pela técnica do PCR, do total de 167 amostras, 138 (83%) foram positivas. 
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FIGURA-1: Distribuição por sexo dos pacientes positivos para Mansonella ozzardi, médio Purus, Lábrea, 

Amazonas. 

 

 

 

 

 

Tabela-1: Distribuição de Mansonella ozzardi segundo grupo etário. Lábrea, AM. , 2009. 

 

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.  

5. DISCUSSÃO 

Este trabalho mostra a elevada prevalência nos municípios de Lábrea (88%), 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 79% a 100%. A comunidade Praia do Tauaruhã, com 

49 indivíduos, apresentou a maior concentração de pessoas, porém a menor porcentagem de 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) Nº  EXAMINADOS Nº INFECTADOS       % 

  ≤ 15 (criança)   87   79                              90 

  >15 (adulto) 232 202                              87 

 

Total 

 

319 

 

281                              88 
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infectados por localidade. Já a cidade de Lábrea, e as comunidades Santa Rosa e Buraco tiveram 

porcentagem máxima 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 

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 algum sintoma 

inespacófico acabam procurando o hospital e sendo submetidos a exames de sangue. 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 49% 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, estudos de eficácia terapêutica, detecção de portadores 

assintomáticos com baixa parasitemias e na avaliação de novos métodos diagnósticos para a 

mansonelose. 

PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE DO PROJETO 

 Este é um projeto financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo). Até junho de 2009 foram analisados pela técnica de PCR 319 amostras. Faz-se necessária a 

continuidade desse projeto por ser renovador e devido à alta sensibilidade do PCR estar 
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possibilitando uma visão real da endemicidade da parasitose. A amplificação do DNA através da PCR 

permite um diagnóstico com 100% de segurança, tendo um papel importante no grande estudo 

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.  

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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ANEXO 1:  TABULAÇÕES 

 

COMUNIDADE BARRANCO DO BÓSQUE 

28 amostras, 25 foram positivas na PCR 

11% (-)  89% (+) 

 

CODIGO                          PACIENTE IDADE SEXO GOTA 

ESPESSA 

PCR 

B-1 Nedina Galdino dos Santos 65 F + + 

B-2 Antonio Raimundo do Nascimento 67 M - + 

B-3 Francisca Hilário Lopes 42 F + + 

B-4 Elza Mendes dos Santos 43 F + + 

B-5 Antonio Jesus S. do Nascimento 23 M + + 

B-6 Antonia Maione Gomes de Lima 24 F - + 

B-7 Eliandro Hilário dos Santos 18 M - + 

B-8 Rosielene Brito dos Santos 20 F + + 

B-9 Antonia Sebastiana Santos 20 F - + 

B-10 Manoel Oliveira Santos 32 M - - 

B-11 Vanelda Silva Alexandre 23 F - + 

B-12 Francieleide Silva Alexandre 24 F - - 

B-13 Maria lopes da Silva 62 F + + 

B-14 Luciano Santos do Nascimento 25 M - + 

B-15 Manoel de Jesus Alexandre da silva 19 M + + 

B-16 Valcineide da Silva Alexandre da Silva 19 F - + 

B-17 Julia Alexandre da Silva 41 F + + 

B-18 Valcenir da Silva Alexandre 25 M + + 

B-19 Oscar Brito Lima 33 M - + 



 

 

231 

 

 

B-20 Railson Hilário dos Santos 13 M - + 

B-21 Maria Cleudes A.Barros 30 F - + 

B-22 Antonio dos Santos da Silva 42 M - + 

B-23 Maria Alves da Silva 72 F - + 

B-24 Manoel Alexandre Filho 57 M - + 

B-25 Raimundo Silva Santos 44 M + + 

B-26 Antonio Barros da Silva 53 M - + 

B-27 Raimundo Faustino Silva 34 M - + 

B-28 Vanderlucia Santos Nascimento 14 F - - 

                

COMUNIDADE BOCA DO ITUXI 

15 amostras, 13 foram positivas na PCR 

13% (-) e 87% (+) 

 

CODIGO PACIENTE SEXO IDADE GOTA 

ESPESSA 

PCR 

I-1 Sebastião Cavalcante de Paiva M 63 - + 

I-2 Francisca Rocha da silva F 61 + + 

I-3 Roberlani Silva Paiva M 24 + + 

I-4 Gesilane Silva Paiva F 21 + - 

I-5 Jose Antonio Gomes Paiva M 39 + + 

I-6 Irene Maria Conceição Lima F 42 - + 

I-7 Maria Aparecida de Lima  F 10 - + 

I-8 Jose Marcos Lima M 12 - + 

I-9 Helio Barbosa da Silva M 32 + + 

I-10 Raimundo Ferreira Silva M 18 + + 

I-11 Glaucinei Gomes Cavalcante F 10 - + 
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COMUNIDADE PRAIA DO MACIARI 

42 amostras, 35 foram positivas na PCR                  

17% (-) e 83% (+) 

 

I-12 Gilliardson da Silva Santos M 16 - - 

I-13 Helito Paiva da Silva M 12 - + 

I-14 Elifan Paiva da Silva M 10 - + 

I-15 Plínio Camilo da Silva M 27 + + 

CODIGO  PACIENTE SEXO IDADE GOTA 

ESPESSA 

PCR 

M-1 Marli Dias de Araújo F 30 - + 

M-2 Sebastiana Hilário de Pais F 66 + + 

M-3 Zeneide Costa Nascimento  F 40 - + 

M-4 Roziel Costa do Nascimento M 13 - + 

M-5 Gerson Costa do Nascimento M 12 - + 

M-6 Raimundo Nonato A. Nascimento M 43 - + 

M-7 Raimunda Costa Nascimento F 17 - + 

M-8 Josiano Costa Nascimento M 15 - + 

M-9 Zulede Nascimento Luna F 45 - + 

M-10 Eliane Costa Nascimento F 18 - - 

M-11 Antonio Cleio Nascimento M 18 - - 

M-12 Eunice Hilário de Pereira F 24 - - 

M-13 Isidoro Ferreira Paiva M 47 - + 

M-14 Antonia Barretos Alves  F 29 - + 

M-15 Osmano Munis do Nascimento M 48 - - 
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M-16 Raimundo Nonato lacerda paiva  M 19 + + 

M-17 Maria Lacerda de Souza Paiva F 55 - + 

M-18 Raimundo Nonato Costa Lacerda   M 24 - + 

M-19 Jose Ferreira Paiva M 58 - + 

M-20 Raimundo Ferreira Paiva M 46 - + 

M-21 Raimundo Antonio S. Barros M 20 + + 

M-22 Francisco Pinheiro de Almeida M 46 + + 

M-23 Lídia Almeida de Souza F 46 + + 

M-24 Bernadete Dutra de Andrade F 47 - + 

M-25 Delzimar Pereira Lima M 12 - - 

M-26 Jacira Santana da Silva F 67 + + 

M-27 Deodoro Marques dos Santos M 75 + + 

M-28 Delzinete Luna do Nascimento F 23 + + 

M-29 Joana Galdino da Creuz F 56 + + 

M-30 Leandro Santos da silva M 13 - + 

M-31 Maria Sueli de A. dos Santos F 33 - + 

M-32 Rodrigo Albuquerque dos Santos M 13 - + 

M-33 Francisca Perez Ribeiro F 29 + + 

M-34 Raimundo Ribeiro Laurentino M 14 - + 

M-35 Íris Pereira de Lima F 15 - + 

M-36 Antonio Decrecio do Santos M 62 + + 

M-37 Neoci Santos da silva M 29 - + 

M-38 Manoel Costa do Nascimento M 17 + + 

M-39 Arnaldo de Creuz dos Santos M 16 - - 

M-40 Tereza pereira de oliveira F 55 + + 

M-41 Manoel Ribeiro Laurentino M 12 + + 
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COMUNIDADE PRAIA DO PIRÃO 

33 amostras, 29 foram positivas na PCR 

12% (-) e 88% (+) 

 

CODIGO                           PACIENTE SEXO IDADE GOTA ESPESSA PCR 

P-1 Olandir de souza Bezerra  M 43 + - 

P-2 Keila de Souza Bezerra F 18 - + 

P-3 Marcio Santos bezerra M 20 - + 

P-4 Jose Moraes Pereira Bezerra M 42 + + 

P-5 Maria Vanda Bezerra dos santos  F 38 + + 

P-6 João de Franco Bezerra M 79 - + 

P-7 Francisco pereira Bezerra M 44 + + 

P-8 Maria Auxiliadora Alves   F 40 + + 

P-9 Cristina Alves Santos F 18 - + 

P-10 Cristiele Alves dos Santos   F 15 - + 

P-11 Raimundo dos Santos Bezerra M 17 - + 

P-12 João franco B. Neto M 14 - + 

P-13 Ernandes Santos bezerra M 22 - + 

P-14 Antonia Santos Bezerra F 18 - + 

P-15 Vander Cristian Santos Bezerra  M 14 - - 

P-16 Suzane Santos Bezerra F 10 - + 

P-17 Josiane Alves Santos F 21 - + 

P-18 Geane Alves dos Santos F 14 - + 

P-19 Maria Jose dos santos Cardoso F 32 - + 

M-42 Ereni Costa Nascimento F 26 + - 
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P-20 Maria Marta Queiroz Ribeiro F 51 + + 

P-21 Francisco Bezerra Santos M 43 + + 

P-22 João Paulo Moises dos Santos M 10 - + 

P-23 Francisco Q. M. Santos M 13 - + 

P-24 Francisco filho M. Santos M 16 - + 

P-25 Antonio Moises do Santos M 18 - - 

P-26 Cleucimar Moises Santos M 21 - + 

P-27 Raimundo Alves da Silva M 30 - + 

P-28 Maria da Graças M.Rocha F 38 + + 

P-29 Frank Maia da Silva M 25 - + 

P-30 Valda Mariane da Costa F 25 - + 

P-31 Fernando Souza Bezerra M 11 - + 

P-32 Antonio Souza  Bezerra M 10 - + 

P-33 Jose Alves dos Santos M 13 - - 

 

COMUNIDADE TAUARUHÃ 

49 amostras, 36 foram positivas na PCR 

26% (-) e 74% (+) 

 

CODIGO PACIENTE SEXO IDADE GOTA ESPESSA PCR 

T-1 Herton Carlos Nascimento da Costa M 29 + - 

T-2 Valdemir Geronimo da Silva M 38 + + 

T-3 Elidavam Nascimento de Souza M 24 - + 

T-4 Antelina Araújo da Silva F 40 - + 

T-5 Antonio Guimarães Oliveira M 45 + + 
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T-6 Luiz Antonio da Silva Maia M 18 + + 

T-7 Severiano Lopes Uchoa  M 55 - + 

T-8 Jose Roberto da Silva M 39 + + 

T-9 Maria Francisca Gomes Cavalcante F 49 - + 

T-10 Edilenir Cavalcante Batista M 18 - - 

T-11 Maria do Carmo Gomes Cavalcante F 55 - - 

T-12 Josué Moreira dos Santos M 24 - - 

T-13 Jose Valter Moreira dos Santos M 21 - - 

T-14 Antonio Moreira dos Santos M 30 + + 

T-15 Maria das Dores da Silva de Brito F 31 - + 

T-16 Maria Edilma C. Moreira F 46 - + 

T-17 Ana Paula da Silva Sena F 19 - + 

T-18 Ana Rita Moreira Carlos  F 21 - + 

T-19 Maria Jose Sena Campos F 20 - - 

T-20 Antonia de Souza Bezerra F 26 - + 

T-21 Luzia Souza Sena F 47 - + 

T-22 João Barbosa dos Santos M 61 + - 

T-23 Antonia Geraldo Gomes Cavalcante F 33 + + 

T-24 Antonio dos Santos Brito M 30 + + 

T-25 Lenilsa Gomes Cavalcante F 14 - + 

T-26 Ana Maria Bezerra dos Santos F 29 - + 

T-27 Viviane Gomes Uchoa F 16 - + 
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T-28 Raimundo Nonato Gomes Ribeiro M 25 + _ 

T-29 Pedro Sena de Oliveira M 32 + + 

T-30 Antonia Thais Bezerra de Oliveira F 10 - + 

T-31 Antonia Sutéro da Sena F 28 - + 

T-32 Manoel Gomes Ribeiro M 23 + - 

T-33 Aldaisa Sutéro  Sena F 12 - - 

T-34 Ilaisa Sutéro Sena F 11 - + 

T-35 Maria E. Araújo Xavier F 16 - + 

T-36 Raimundo Edemilson G. Pereira M 26 + + 

T-37 Francisca Suterio de Oliveira F 46 - + 

T-38 Ana Célia Sutero de Oliveira F 10 - + 

T-39 Luzia Gomes Ribeiro F 24 - + 

T-40 Ducilandia de Souza Bezerra F 23 - - 

T-41 Antonia dos Santos Bezerra F 28 + - 

T-42 Manoel de Franco Bezerra M 52 - - 

T-43 Ronaldo do Santos Bezerra M 13 - + 

T-44 Jose Leonardo S.Bezerra M 11 - + 

T-45 Luiz Silva de Brito M 37 + + 

T-46 Sebastião Ferreira Braga  M 25 + + 

T-47 Antonio Soldado G.Alexandre M 12 - + 

T-48 Lucio Élson Souza M 22 - + 

T-49 Maria Filho G.Uchoa F 17 - + 
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CIDADE DE LÁBREA 

21 amostras, 21 foram positivas na PCR 

0% (-) e 100% (+) 

Código do 

Laboratório 
Paciente Idade 

Sexo 
PCR 

1 Maria Francisca Araújo Pereira 40 F + 

2 Darlene da Costa Albuquerque 20 F + 

3 Tereza Gomes da Silva 55 F + 

4 Raimundo Gomes da Silva 52 M + 

5 Rosilene Gomes da Silva 31 F + 

7 Sebastiana Lino da Costa 47 F + 

8 Angela Maria Sobral da Silva 30 F + 

9 Cleide Paulino da Silva 24 F + 

10 Ysleyffer Paulino Ferreira 7 F + 

11 Géssica Falcão Nascimento 10 F + 

12 Fábio Pereira Soutelo 7 M + 

13 Leandra Pereira Sobrinho 25 F + 

14 Leonice R.do Nascimento 37 F + 

15 Maria Leticia Pereira Dias 40 F + 

16 Wiliam da Silva Brito 8 M + 

17 Sebastião Olivio dos Santos 46 M + 

18 Luiza Moraes de Almeida 53 F + 

19 Maria Wanderlea Monteiro da Silva 34 F + 

20 Francisco Paulo Barbosa de Brito 47 M + 

21 Francisco Selivaldo Barbosa de Brito 43 M + 
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COMUNIDADE SAMAUMA 

29 amostras, 28 amostras positivas na PCR 

97% (+) e 3% (-) 

22 Edite de Souza da Silva 53 F + 

Código do Laboratório Paciente Idade Sexo PCR 

23 Sebastião Pereira da Cruz 11 M + 

24 João de Sousa Fernandes 33 M + 

25 Claudiomar de Souza Fernandes 39 M + 

27 Raimunda Geralda da Cruz 7 F + 

28 Maria Antonia Geralda da Cruz 12 F + 

30 Francisca Geralda da Cruz 14 F + 

31 Juliana Brito Matos 31 F + 

32 Claudiana Brito de Souza 10 F + 

33 Raimundo Ferreira da Silva 35 M + 

34 Francisco Ferreira da Silva 37 M + 

35 Antônia Kely Dias Fernandes 7 F + 

39 Damiana Sousa de Almeida 11 F - 

45 Aldacimar de Souza Fernandes 37 M + 

46 Damiana Paiva de Castro 49 F + 

48 José Pereira da Cruz 56 M + 

49 Helton Couto Cordeiro 6 M + 

50 Antonia Couto Cordeiro 23 F + 

51 Franciano Brito de Souza 12 M + 

52 Antonia Cleude ferreira da Silva 29 F + 
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COMUNIDA

DE DE 

JURUCUÁ 

31 

amostras, 

30 foram 

positivas na 

PCR 

97% (+) e 3% (-) 

54 José Dias de Araújo 54 M + 

55 Raimunda oliveira de Araújo 53 F + 

56 Joselino Oliveira Araújo 26 M + 

57 Antonio Dias Araujo 52 M + 

58 Deusdete Hilário dos Santos 34 M + 

59 Agelmo da Silva de Araújo 22 M + 

60 Cleide Ferreira da Silva 25 F + 

62 Raimunda Nonata Campos Vieira 39 F + 

63 Cilene Pereira da Cruz 9 F + 

64 Cristina Pereira da Cruz 6 F + 

Código do Laboratório Paciente Idade Sexo PCR 

65 Raimunda Renovato Ferreira 46 F + 

66 Antônia Renovato Soares 14 F + 

67 Clemilta Rocha Pereira 31 F + 

68 Benedito Clemente de Souza 50 M + 

69 Francisca Barbosa de Oliveira 47 F + 

70 Ednilton Barbosa de Souza 26 M + 

71 Cristiano Renovato de Brito 29 M + 

72 Carmelita Renovato de Oliveira 50 F + 

73 Cleomar Nunes Gustavo 20 M + 

75 Geberson de Souza Simões 10 M + 
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COMUNIDADE SANTA ROSA 

5 amostras, 5 foram positivas na PCR 

0% (-) 100% (+) 

76 Natalina de Souza Simões 8 F + 

78 Francisco Nascimento da Silva 9 M + 

79 Maria de Jesus Nascimento da Silva 7 F + 

80 Augustinha do Nascimento da Silva 32 F + 

81 Junior Simoes Souza 8 M + 

82 Gerson Carlos Simoes 28 M + 

83 Francisco das Chagas B. de Sousa 18 M + 

85 Cristovão Renovato de Brito 25 M + 

86 Manoel Raimundo Almeida Brito 49 M + 

89 Samuel Ferreira de Brito 5 M + 

92 Maria Mirtes Rocha 60 F + 

93 Airton Cavalcante da Silva 9 M + 

94 Josefa Clemente de Souza 41 F + 

95 Iolanda Rodrigues Cavalcante 49 F + 

96 Maria do Socorro Alves de Souza 34 F + 

97 José Ribamar Gomes da Silva 30 M - 

98 Gilson Cavalcante da Silva 5 M + 

101 Maria Natalina das Neves 40 F + 

103 Almir das Neves Ferreira 22 M + 

105 Antônia Renovato Ferreira 45 F + 

108 Adonias das Neves 41 M + 

Código do 

Laboratório 
Paciente Idade 

Sexo 
PCR 
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COMUNIDADE BURACO 

17 amostras, 17 foram positivas na PCR 

0% (-) 100% (+) 

 

109 Raimundo Nonato Vieira de Souza 35 M + 

114 Jorge Araújo Dantas 36 M + 

117 Elza Macena 47 F + 

123 Antonia Aparecida da Silva 5 F + 

129 Antonia Alessandra R. Feitosa 9 F + 

Código do 

Laboratório 
Paciente Idade 

Sexo 
PCR 

134 Maria da Consolação Teixeira dos Santos 55 F + 

137 Antonio Queiroz de Lima 40 M + 

144 Jorge Araújo Dantas 37 M + 

145 Antonio Davi Brito Lima 10 M + 

146 Iolanda Gomes Rodrigues 44 F + 

149 Maria do Socorro Mendes da Silva 46 F + 

150 Deusiane Lima Celestino 14 F + 

151 Leandro Lima Celestino 12 M + 

152 Francisco Celestino de Lima 40 M + 

153 Agnes Queiroz de Pinho 27 M + 

156 Raline Araujo de Lima 6 F + 

157 Raimunda Araujo Dantas 38 F + 

159 Antonia Mendes da Silva 44 F + 

161 Senaria Mendes da Rocha 14 F + 

162 Elisangela Rodrigues dos Santos 5 F + 
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COMUNIDADE BURACAL 

33 amostras, 31 foram positivas na PCR 

94 % (+) e 6% (-) 

163 Airton Araujo de Lima 19 M + 

166 Lucas Mendes da Silva 6 M + 

Código do 

Laboratório 
Paciente Idade 

Sexo 
PCR 

168 Francisco Noe de Lima 45 M + 

170 Antonia da Silva Campos 6 F + 

171 Deusdina Santos da Silva 22 F + 

172 Vanilsa Ferreira dos Santos 29 F + 

173 Vanderleia Santos da Silva 10 F + 

174 Luciene Santos da Silva 8 F + 

175 Luciana Santos da Silva 8 F + 

176 Selma Ferreira dos Santos 26 F + 

177 João Batista da S. Renovato 38 M + 

179 Eliel Nascimento Lima 17 M + 

180 Edinéia Nascimento Lima 12 F + 

181 Antonia Angela do Nascimento 40 F + 

182 Rosiane Gustavo Campos 14 F + 

183 Marinelza de Lima do Nascimento 20 F + 

184 Antonio Mario Ferreira dos Santos 24 M + 

186 Regiane Gustavo da Silva 13 F + 
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COMUNIDADE CASSIANÃ 

16 amostras, 11 foram positivas na PCR 

69% (+) e 31% (-) 

187 José Marcelino Alves de Campos 30 M + 

188 Francisco Gustavo Campos 9 M + 

189 Antonia Campos Ferreira 49 F + 

190 Raimundo Dias de Almeida 55 M + 

191 Rosalia Gustavo Campos 11 F + 

192 Rosimar Gustavo da Silva 31 F + 

193 Maria José Vera da Cruz 24 F + 

195 Dulcinéia Nascimento da Silva 20 F - 

196 Dulcicleide Nascimento de Sousa 5 F + 

197 Cliciane de Sousa do Nascimento 14 F + 

198 Maria Raimunda Soares da Silva 25 F + 

199 Odaiza dos Santos de Souza 13 F + 

200 Maria do Carmo dos Santos 51 F + 

201 Mariza Souza do Nascimento 11 F + 

202 Damiao Dias de Castro 49 M + 

203 Manoel de Jesus Santos de Souza 25 M - 

204 Antonio Santos de Souza 29 M + 

Código do 

Laboratório 
Paciente Idade 

Sexo 
PCR 

207 Moacy Paiva Ferreira 48 M + 

208 Antonia Monteiro de Albuquerque 45 F + 

209 Ediana de Albuquerque 21 F - 
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211 Zaqueu Albuquerque Ferreira 10 M + 

212 Edinaldo Braga Monteiro 32 M + 

213 Antonia Barreto Campos 58 F + 

214 Manoel de Jesus Costa de Lima 33 M - 

215 Maria Izabel Carlos Campos 6 F + 

216 Sandriane Ferreira Monteiro 8 F + 

217 Angela Ferreira Monteiro 7 F + 

218 Francisco Fagner Carlos Campos 10 M + 

219 Antonio Mizael Carlos Campos 11 M - 

220 Rozenilda Alves Rodrigues 19 F - 

221 Roberto Alexandre da Silva 47 M + 

222 Silmara Braga da Silva 12 F - 

223 Maria Carlos da Silva 39 F + 
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AVALIAÇÃO DA DOR MIOFASCIAL E CERVICALGIA EM PORTADORAS DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR E A RELAÇÃO COM CORTISOL E VARIABILIDADE DA FREQÜÊNCIA 

CARDÍACA APÓS INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA POR LASER DE BAIXA POTÊNCIA 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Custódio Rubira 

Bolsista: Laurise Sousa Oliveira 

 

RESUMO 

Desordem temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que abrange um número de problemas 

clínicos que envolvem a musculatura mastigatória, articulação temporomandibular (ATM) e 

estruturas associadas ou ambas, e considerada uma alteração musculoesquelética do sistema 

mastigatório que afeta mais de 25% da população em geral. Recursos fisioterapêuticos como terapia 

por laser de baixa potência (LLLT) é freqüentemente utilizado para tratar vários tipos de dor, 

incluindo dor muscular localizada na ATM como um dos sintomas mais freqüentes nas DTM As 

concentrações de cortisol sérico podem estar alteradas na dor crônica devido ao excesso de 

estimulação do eixo adrenal-hipotalâmico-pituitário. A combinação das secreções dos eixos 

hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta neuroendócrina aos 

estímulos estressantes. O conhecimento de que as flutuações da freqüência cardíaca reflete a 

interação do sistema nervoso simpático e parassimpático possibilita o estudo do sistema nervoso 

autônomo a partir do estudo da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC). Objetivos: O estudo tem 

como objetivo avaliar a dor miofascial e cervicalgia em portadoras de DTM, sua relação com cortisol 

sanguíneo e a VFC após intervenção fisioterapêutica por LLLT. Metodologia: Foram incluídas neste 

estudo 19 voluntários, gênero feminino, entre 18 e 40 anos, com diagnóstico de DTM, apresentando 

dor orofacial crônica (Gratt, Anbar, 2005). O examinador aplicou o Questionário de Índice e 

Diagnóstico de Fonseca (1992) para triagem das voluntárias e as mesmas foram avaliadas pelos 

critérios do RDC/TMD. As voluntárias foram submetidas ao exame de eletrocardiograma para 

verificação da VFC, e à coleta de amostra de sangue para quantificar as concentrações do cortisol 

antes e após as 10 sessões de aplicação da LLLT. A dor na ATM e da cervicalgia foram registradas na 

escala visual analógica   antes e após as aplicações do laser de baixa potência.  

Palavras-chave: Disfunção temporomandibular. Dor orofacial. Cortisol sanguíneo. Variabilidade da 

freqüência cardíaca. Cervicalgia.  
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1 INTRODUÇÃO 

Desordem temporomandibular (DTM) ou craniomandibular (DCM) é um termo coletivo que 

abrange um número de problemas clínicos que envolvem a musculatura mastigatória, articulação 

temporomandibular (ATM) e estruturas associadas ou ambas (Michelotti et al, 2004)  e considerada 

uma alteração musculoesquelética do sistema mastigatório que afeta mais de 25% da população em 

geral (Mcneely et al, 2006),  freqüentemente caracterizada por dor orofacial (DOF), limitação ou 

desvios na amplitude de movimento, estalidos articulares e cefaléias. A etiologia da DTM tem sido 

atribuídas a um número de fatores, incluindo bruxismo, trauma e estressores ocupacionais (Cleland, 

Palmer, 2004).  

A classificação mais aceita de disfunção temporomandibular (DTM) divide os sinais e 

sintomas em dor miofascial (com ou sem limitação dos movimentos mandibulares), deslocamentos 

de disco com ou sem redução (com ou sem diminuição dos movimentos mandibulares); artralgia da 

articulação temporomandibular (ATM), osteoartrite e osteoratrose (Svensson, 2007). 

A Academia Americana de Desordens Craniomandibulares cita a fisioterapia como um 

tratamento importante que tem como intenção diminuir a dor musculoesquelética, reduzir a 

inflamação e restaurar a função motora oral. Numerosas intervenções fisioterapêuticas são utilizadas 

no tratamento das disfunções temporomandibulares (DTM), incluindo modalidades eletrofísicas, 

exercícios e técnicas de terapia manual (Mcneely et al, 2006). 

Dentre vários recursos fisioterapêuticos a terapia por laser de baixa potência (LLLT) é 

freqüentemente utilizada para tratar vários tipos de dor, incluindo dor muscular localizada na 

articulação temporomandibular como um dos sintomas mais freqüentes nas disfunções 

temporomandibulares (Tullberg et al, 2003).  

As concentrações de cortisol sérico podem estar alteradas na dor crônica devido ao excesso 

de estimulação do eixo adrenal-hipotalâmico-pituitário. A inter-relação do hipotálamo, sistema 

nervoso simpático, adenohipófise, córtex e medula da adrenal foi enfatizada por (Axelrod, Reisine, 

1984), que classificaram além da adrenalina e da noradrenalina, o hormônio adenocorticotrófico 

(ACTH) e os glicocorticóides como “hormônios do estresse”. A combinação das secreções dos eixos 

hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta neuroendócrina aos 

estímulos estressantes. 

O conhecimento de que as flutuações da freqüência cardíaca, batimento a batimento, 

refletem a interação do sistema nervoso simpático e parassimpático veio oferecer uma janela para o 
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estudo do sistema nervoso autônomo (SNA) a partir do estudo da variabilidade da freqüência 

cardíaca (VFC) (Carvalho et al, 2002). 

O presente estudo tem como propósito avaliar a dor miofascial e cervicalgia em portadoras 

de DTM e as relações com cortisol sanguíneo e VFC após intervenção fisioterapêutica por laser de 

baixa potência. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Disfunção Temporomandibular 

 

As disfunções temporomandibulares (DTM) também chamadas de distúrbios 

craniomandibulares (DCM) ou desordens temporomandibulares (DTM) constituem um conjunto de 

doenças que afetam não somente a articulação temporomandibular (ATM), mas também as áreas 

extrínsecas às articulações (Manfredi et al, 2001),    

Na DTM as condições musculoesqueléticas, tanto da região cervical quanto da musculatura 

da mastigação, são as maiores causas de dor não dental na região orofacial. Por sua origem ser 

multifatorial, muitos estudos buscam definir os mecanismos predisponentes, causais e perpetuantes 

desta patologia (Oliveira et al, 2003). 

Trata-se de uma síndrome caracterizada por dores miofasciais, envolvendo musculatura 

mastigatória, região craniocervical e região da ATM. Pode estar relacionada a desarranjos internos da 

ATM, limitacões na mordida, estalos articulares e doenças degenerativas, nas quais poderemos ter a 

presença de todos ou parte desses fatores (Cauás et al, 2004). 

A classificação mais aceita de DTM divide os sinais e sintomas em dor miofascial (com ou sem 

limitação dos movimentos da mandíbula), deslocamento de disco (com ou sem reduções e com ou 

sem limitação dos movimentos da mandíbula), artralgia na ATM, osteoartrites e osteoartroses 

(Svensson, 2007), e dificilmente os sinais e sintomas relacionados à ATM se apresentam de forma 

isolada (Steenks, 2005). 

A Academia Americana de Dor Orofacial estabeleceu diretrizes para classificação, avaliação e 

tratamento das dores orofaciais: a) definida por um termo 

coletivo que engloba um número de problemas clínicos envolvendo a musculatura mastigatória, a 

ATM e estruturas associadas, as DTM têm por principais manifestações clínicas a dor em músculos 

mastigatórios, região pré-auricular e/ou ATM, que pode agravar-se com a manipulação ou função, 

movimentos mandibulares assimétricos e/ou bloqueios e ruídos articulares; b) apresenta como 
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queixas mais comuns a dor de cabeça, dor de ouvido e dor orofacial, assim como hipertrofia 

muscular e hábito oclusal anormal (Mcneill, 1997) . 

O sintoma doloroso em geral está localizado nos músculos da mastigação, área pré-auricular, 

e/ou nas ATMs, sendo considerada uma subclasse das desordens musculoesqueléticas (Manfredi et 

al, 2001), agravados pela mastigação, e freqüentemente tem movimentos mandibulares limitados ou 

assimétricos e ruídos na ATM (Venancio et al, 2005) . 

A cefaléia tensional é um sintoma bastante freqüente nos portadores de disfunção 

temporomandibular, podendo ser causada por contratura dos músculos mastigatórios e cervicais 

(Moreno, 2006). Da mesma forma Kirveskari et al, (1988), em seu estudo também mostra que a 

cervicalgia é um sintoma comum em pacientes com DTM. O que podemos inferir que há uma relação 

entre DTM, cefaléia e cervicalgia. Desta forma, a avaliação de sua intensidade torna-se essencial para 

conduzir uma abordagem terapêutica mais precisa no tratamento de pacientes com DTM. 

 Na prática clínica do fisioterapeuta é comum lidar com situações na qual podem existir 

relatos de cervicalgia e cefaléia, associados, e que quando o tratamento é direcionado para 

cervicalgia, a cefaléia diminuiu ou desaparecia (Hammill, Cook, Rosecranse, 1996). 

Estima-se que aproximadamente 75% da população tem pelo menos um sinal de disfunção e 

33% tem pelo menos um sintoma de DTM e que aumentam em freqüência e severidade da segunda 

para a quarta década de vida (Mcneill, 1997). 

A hiperatividade muscular, especialmente nos músculos masseter e temporal, foi encontrada 

em pacientes com dor miofascial comparados com indivíduos saudáveis (Al Quran, Kamal, 2006) 

Estudos epidemiológicos recentes demonstraram uma freqüência maior de vários sinais e sintomas 

de disfunção temporomandibular (sons, dor e sensibilidade na ATM e músculos mastigatórios, e 

limitações ou distúrbios de movimentos mandibulares) mais evidentes em mulheres do que em 

homens (Celic et al, 2004), com uma proporcionalidade de  4:1, de mulheres para homens em 

tratamento de DTM (Mcneill, 1997) ou de 2:1 como cita Le Resche (1997) em seu trabalho. 

 

2.1.1 Dor Orofacial  

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), em 1986, definiu a dor como uma 

experiência sensorial e emocional desagradável a um dano real ou potencial ou descrita tal como se 

o dano estivesse presente (Almeida et al, 2004). 
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Segundo Gratt, Anbar (2005) dor orofacial crônica é definida como uma dor facial  com 

queixa de mais de 4 meses de duração. 

Dor na face e cavidade bucal podem ter efeitos negativos no perfil psicológico, interações 

sociais (Riley et al, 2002) e a fadiga persistente e dor crônica estão entre os muitos fatores que tem 

impacto significante nas atividades de vida diária (De Leeuw et al, 2005) além da dor 

musculoesquelética ter um efeito depressor ao paciente (Conti et al, 2001) . 

O estudo de Oliveira et al (2003)   avaliou o impacto da dor na vida de 22 pacientes 

portadores de DTM (20 mulheres e 2 homens com idade média de 28 anos) que procuraram 

atendimento fisioterapêutico especializado. Em 59% dos voluntários houve prejuízo nas atividades 

de trabalho e escola; 68,18% tiveram prejuízo no sono além de 63,64% prejuízo no 

apetite/alimentação. Os autores concluíram que dor da DTM teve um impacto negativo na qualidade 

de vida dos voluntários. 

 Kopp (1977) e Le Resche et al (1988)   salientam que as medidas de dor obtidas pela palpação 

dos músculos mastigatórios e das ATMs, podem ser consideradas mais objetivas do que os relatos de 

dor espontânea.  

Segundo Rauhala et al (1999) músculos mastigatórios como masseter, pterigóideo medial e 

pterigóideo lateral podem apresentar-se, nas DTM, com elevação da sensibilidade espontânea e à 

palpação e que a elevação da sensibilidade do pterigóideo lateral pode representar um sinal 

patognomônico de DTM.  

Svensson et al (2001) comparando o limiar para dor durante exame de palpação no músculo 

masseter e no músculo da tíbia, demostraram que pacientes com DTM apresentam limiares menores 

de dor quando comparados  a um grupo controle, concluindo assim que as DTM desencadeiam um 

aumento da sensibilidade a qualquer estímulo doloroso. 

A hipersensibilidade à palpação deve-se à excitação e sensibilização dos nociceptores pelo 

acúmulo de substâncias algiogênicas, causadas pelas alterações biodinâmicas do traumatismo ou da 

crise energética e/ou pela inflamação neurogênica (Menses, 1993; Reitinger, 1996; Teixeira, 2003). 

As contrações musculares prolongadas, para Quinn (1995) comprimem a ATM produzindo 

microtraumas na cartilagem articular, no disco e na membrana sinovial ao redor, com conseqüente 

processo inflamatório e dor.  
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Segundo Menses (1993), Reitinger (1996) e Teixeira (2003) a fibra muscular, quando sofre 

lesão, sobrecarga  ou estresses de repetição, resultam  em contração  muscular exagerada durante 

período de tempo prolongado, fadiga muscular, isquemia focalizada e anormalidades subseqüentes 

do ambiente extracelular das miofibrilas, além de liberação de substâncias algiogênicas, gerando 

ciclo vicioso caracterizado por elevação da atividade motora e do sistema neurovegetativo, 

aumentando a sensibilidade à dor.  

A atividade contrátil não controlada aumenta o consumo energético e colapsa a 

microcirculação local (compressão mecânica dos capilares) e o consumo energético aumentado sob 

condições de isquemia gera círculo vicioso auto-sustentado de contração-isquemia-contração 

muscular (Menses, 1993; Reitinger, 1996; Teixeira, 2003). Os estímulos nociceptivos acionam os 

nociceptores musculares relacionados às fibras nervosas III (equivalentes das fibras A gama, 

responsável pelas parestesias e pela dor espontânea) e IV (equivalentes das fibras C, responsável 

pela dor durante os movimentos, estiramento ou compressão muscular) que se projetam no corno 

posterior da substância cinzenta da medula espinhal, de onde as informações nociceptivas são 

transferidas pelos tratos de projeção rostral para as unidades supra-segmentares. 

Venancio et al (2005) relatam que o tratamento deve iniciar com terapia para alívio dos 

sintomas, diminuição da dor, restaurar a função  e deve ser baseado num correto diagnóstico, 

estabelecido de informações sobre possíveis fatores etiológicos, sinais e sintomas capacitando o 

paciente para retomar sua atividade de vida diária.  

2.2  Dor, Cortisol e Atividade Simpática 

  

A participação dos glicocorticóides na reação de estresse foi evidenciada por Selye (1998) que 

focalizou o eixo hipófise-adrenocortical como o efetor desta resposta.  

Estímulos dolorosos causados por qualquer tipo de alteração física ou lesão tecidual são 

inicialmente transmitidos em sentido ascendente por meio do tronco cerebral até a área pré-fornical, 

desta para o núcleo paraventricular, ambos do hipotálamo e, finalmente, para a eminência mediana. 

Nesta, o hormônio liberador de corticotrofina (CRH) é secretado para o sistema porta-hipofisário. A 

hipófise é estimulada a secretar hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e, este estimula o córtex 

adrenal a secretar cortisol, que em situações de estresse físico e mental pode chegar a aumentar até 

20 vezes (Guyton, Hall, 2006). 

Em humanos, pelo menos 95% da atividade glicocorticóide das secreções adreno-corticais é 

atribuída ao hormônio cortisol, também conhecido como hidrocortisona. Desde então, reconhece-se 
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como fundamental a atuação destes hormônios na reação de estresse (Chrousos, Gold, 1992; 

Ottaviani, Franceschi, 1996) . 

A secreção de cortisol pelo córtex da adrenal constitui o passo final de uma cascata que se 

inicia com a percepção do estressor pelo córtex cerebral, ativação do sistema límbico e do 

hipotálamo, que libera o CRH. Este estimula a adenohipófise a secretar ACTH, o qual, por sua vez, 

estimula a liberação de glicocorticóides pelo córtex da adrenal. Estes desencadeiam uma série de 

efeitos metabólicos que visam aliviar a natureza nociva do estado de estresse (gliconeogênese, 

mobilização de proteínas e de gorduras, inibição do crescimento, das respostas imunológica, 

inflamatória e da reprodução). Estas alterações são fundamentais para o sucesso do processo 

adaptativo, uma vez que aumenta prontamente a disponibilidade de energia, o metabolismo de 

suporte e adiam o anabolismo, energeticamente dispendioso, até em períodos menos estressantes. 

Além disso, ocorre também uma retroalimentação direta do cortisol sobre o hipotálamo e a glândula 

hipófise anterior, diminuindo a secreção de CRH, de ACTH e a concentração plasmática de cortisol. 

Entretanto, os estímulos de estresse são predominantes; eles sempre podem romper esse controle 

do cortisol por retroalimentação inibitória direta (Guyton, Hall, 2006). 

A inter-relação entre hipotálamo, sistema nervoso simpático, adenohipófise, córtex e medula 

da adrenal foi enfatizada por Axelrod, Reisine (1984), que classificaram como “hormônios do 

estresse”, além da adrenalina e da noradrenalina, o ACTH e os glicocorticóides. A combinação das 

secreções dos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta 

neuroendócrina aos estímulos estressantes.  

De fato, desde o trabalho de Selye (1998), a associação entre estresse e aumento na secreção 

de cortisol é tão fortemente consolidada que era vista como sinônimo na literatura. No entanto, 

paralelamente a essa conhecida resposta de aumento na secreção de cortisol frente a agentes 

estressores, atualmente uma resposta de decréscimo relativo na secreção de cortisol, conhecida 

como hipocortisolismo, vem sido reconhecida por inúmeros pesquisadores (Kirschbaum et al, 1995). 

O hipocortisolismo refere-se à diminuição na produção e/ou liberação de cortisol, ou ainda 

sinalização glicocorticóide insuficiente, a qual pode resultar da diminuição do hormônio disponível ou 

da redução da responsividade ao glicocorticóide, resultando em perda ou diminuição dos efeitos 

protetores do cortisol ao organismo. De fato, se aceita que o hipocortisolismo vem sendo observado 

em pacientes portadores de doenças psicossomáticas e em situações de estresse crônico 

(Kirschbaum et al, 1990 ; Demitrack et al, 1991; Crofford et al, 1994). 
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O hipocortisolismo tornou-se alvo crescente de inúmeros pesquisadores e seu estudo é de 

fundamental importância, uma vez que contraria o paradigma que relacionava estresse com 

aumento na secreção de cortisol. Assim, atualmente o estresse pode ser definido como uma resposta 

inadequada do organismo, podendo resultar em aumento ou decréscimo na secreção de cortisol. 

Tendo em vista, portanto, que estímulos estressantes desencadeiam uma resposta do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal, o estresse pode ser avaliado por meio da medida da concentração 

plasmática de cortisol ou ainda por meio da avaliação das mudanças comportamentais, 

neuroquímicas e neurovegetativas que surgem como conseqüência dos efeitos dos hormônios do 

estresse em várias regiões cerebrais, e em especial no hipocampo (Sapolsky, Pulsinelli, 1985; 

Mcewen et al, 1986). 

Outro conjunto de pesquisadores considera a análise da concentração plasmática de cortisol 

um marcador objetivo do estresse crônico induzido pela atividade do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal  (Kirschbaum et al, 1990; Kirschbaum  et al, 1995). A avaliação do cortisol na saliva apresenta 

correlação positiva com a concentração deste hormônio no sangue, refletindo cerca de 5 a 10% da 

concentração sérica (Kahn  et al, 1988).  

2.3 Freqüência Cardíaca e Sistema Nervoso Autônomo  

O conhecimento de que as flutuações da FC, batimento a batimento, refletem a interação do 

sistema nervoso simpático (SNS) e sistema nervoso parassimpático (SNP) veio oferecer uma nova 

linha de estudo do SNA a partir do estudo da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC). A 

permanente influência exercida pelo SNA sobre o funcionamento dos diversos órgãos, aparelhos e 

sistemas que compõem o organismo humano é essencial para a preservação das condições do 

equilíbrio fisiológico interno, permitindo que o mesmo exerça, adequadamente, sua interação com o 

meio ambiente circundante. Qualquer fator que provoque tendência ao desequilíbrio promove, de 

pronto, respostas orgânicas automáticas e involuntárias que têm por finalidade reverter o processo 

em andamento e restabelecer o equilíbrio funcional. Essas respostas reguladoras recebem o nome 

de respostas autonômicas, pois são efetuadas pelo SNA por meio de suas subdivisões 

anatomofuncionais – o SNS e o SNP, e, praticamente, todos os órgãos são dotados desses dois ramos 

do SNA e são, dessa forma, controlados em rede, para que todo o organismo trabalhe 

harmoniosamente e para que os órgãos funcionem em sintonia (Carvalho et al 2002). 

O coração deve participar, e participa, sob a tutela do SNA, ativamente do processo 

homeostático orgânico, sendo o SNA o responsável pela regulação do ritmo e da função de 

bombeamento cardíaco, adequando essas funções às necessidades metabólicas e teciduais, às quais 

estão expostos os seres humanos em suas atividades da vida diária (Paschoal et al, 2006). 
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Dois tipos de fibras nervosas musculares aferentes mostraram influenciar nas mudanças 

cardiovasculares: Grupo III fibras aferentes mecanicamente sensíveis e o Grupo IV fibras nervosas 

metabolicamente sensíveis (Coote, Bothams, 2001). Os metaboreceptores são os que mais 

contribuem com o restante da resposta pressórica durante o PECO quando já não há mais nenhum 

estímulo mecânico (Carrington, White, 2001; Carrington et al, 2003; Fisher, White, 2004). Durante 

contrações involuntárias dos músculos, quando não há um comando central, a taquicardia, que cai 

rapidamente no fim das contrações, é a principal conseqüência da estimulação das fibras nervosas 

mecanicamente sensíveis. 

Outro fator que influencia a variabilidade da freqüência cardíaca é a mudança postural. Na 

condição de repouso, ambos os sistemas, simpático e parassimpático, estão tonicamente ativos, com 

predominância dos efeitos da estimulação vagal. Portanto, o estudo da VFC em repouso nas posições 

supina e sentada permite identificar possíveis alterações do balanço simpato-vagal sobre o nodo 

sinusal (Malliani et al, 1991; Longo et al, 1995 ; Task Force, 1996).  

A mudança postural, da posição supina para sentada, ativa ou passiva, desencadeia ajustes 

rápidos no sistema cardiovascular em resposta ao desvio hidrostático causado pelo deslocamento do 

sangue das extremidades superiores para as inferiores, diminuição do débito cardíaco e da pressão 

arterial, ativação dos receptores arteriais e cardiopulmonares e integração das informações 

periféricas e centrais (Acharya  et al, 2004). 

A modulação autonômica da FC é, em parte, responsável pela sua variabilidade. Em 

indivíduos saudáveis, a estimulação dos nervos parassimpáticos está associada com a redução da FC 

e maior variabilidade da freqüência cardíaca, enquanto que a do simpático contribui para o seu 

aumento associado à diminuição de sua variabilidade (Longo et al, 1995; Task force, 1996).  

Muitos debates foram traçados ao longo dos anos sobre a origem dos rítmos apresentados 

pelos nervos autonômicos. Hipóteses de que estes rítmos seriam causados por modulações aferentes 

de reflexos cardiovasculares, ou por oscilações intrínsecas de neurônicos do sistema nervoso central, 

foram propostas por diversos autores (Gebber, 1980). De modo semelhante, as oscilações 

encontradas em variáveis cardiovasculares, como PA e FC poderiam ser causadas por oscilações da 

atividade autonômica (Preiss, Polosa, 1974), poderiam ser a causa das oscilações em nervos 

autonômicos (Appel et al, 1989), ou ambas influências poderiam estar interagindo (Malliani et al, 

1991).  

Nos dias atuais, está bem estabelecido que em indivíduos normais, em repouso, a análise 

espectral mostra, claramente, três ritmos básicos de oscilações da PA e do intervalo cardíaco. Mais 
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especificamente: um ritmo de muito baixa freqüência (< 0,03 Hz), um rítmo identificado como de 

baixa freqüência (0,03 a 0,15 Hz) e um rítmo de alta freqüência (0,15 a 0,35 Hz) (Malliani et al, 1991; 

Task Force, 1996). 

 

2.4 Laser de Baixa Potência  

Laser, é uma sigla que se refere a Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation onde 

foi traduzida como “Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação” (Prentice, 2002). A 

energia luminosa caracteriza-se por apresentar ondas eletromagnéticas com o mesmo comprimento, 

mesma direção, mesma freqüência e cor. 

O laser de baixa potência é frequêntemente usado para tratar condições dolorosas de vários 

tipos, apresentando sucesso em várias condições musculoesqueléticas, incluindo a dor orofacial 

(Tullerg, Alstergren, Ernberg, 2003). 

O efeito analgésico, promovido pela LLLT, está relacionado com muitos mecanismos: ele 

aumenta os níveis de beta-endorfinas no líquor, aumenta a excreção urinária de glicocorticóides, o 

qual é inibidor da síntese de beta-endorfinas, aumenta o limiar de dor-pressão através de um 

mecanismo que bloqueia fibra nervosa, diminui os níveis de histamina e acetilcolina livres, reduz a 

síntese de bradicinina, aumenta produção de adenosina trifosfato, melhora microcirculação local, 

aumenta o fluxo linfático reduzindo, dessa forma, o edema (Simunovic, 1996). 

Mas suas propriedades biofísicas e efetividade são questionadas por revisões sistemáticas 

(Chow, Barnsley, 2005; De Bie et al, 1998; Del Mar et al, 2001; Gam, Thorsen, Lonnberg, 1993). 

Segundo Chow et al (2006) a LLLT tem sido utilizada para tratamento de dor particularmente 

na Europa e Japão. Uma metanálise e revisão sistemática da literatura provam evidencia da eficácia 

da LLLT nas condições de dor. 

A interação da luz laser com os tecidos biológicos é determinada pelo seu comprimento de 

onda e pelas características ópticas de cada tecido. Cada tipo de laser resulta em luz de comprimento 

de onda específico e cada comprimento de onda reage de uma maneira diferente com determinado 

tecido (Karu, 1989a, b, Karu, 1986, Karu, Pyatibrat, Ryabykh, 2003).  

O tratamento da DTM deve ser conservador e reversível para alívio da dor e restauração da 

função normal (Kato et al, 2006). Existem muitos trabalhos relatando o uso do LLLT para melhorar a 

sintomatologia dos pacientes com DTM (Beezur, 1988; Conti, 1997; Fikackova et al, 2007; Gray et al, 



 

 

256 

 

 

1995; Hansson, 1989; Kulekgioglu et al, 2003; Nunez et al, 2006; Pinheiro et al, 1997; Venancio, 

Camparis, Lizarelli, 2005). 

O efeito analgésico da LLLT atua em diferentes níveis e por muitos mecanismos. Algumas 

explicações deste efeito são: aumenta nível de beta-endorfinas no líquor, aumenta a excreção 

urinária de glicocorticóides, o qual é inibidor da síntese de beta-endorfinas, aumenta o limiar de dor 

a palpação através de um mecanismo que bloqueia fibra nervosa eletrolítica, diminui histamina e 

acetilcolina livres, reduz síntese de bradicinina, aumenta produção de adenosina trifosfato (ATP), 

melhora microcirculacção local, aumenta o fluxo linfático reduzindo, dessa forma, o edema 

(Venancio et al, 2005). 

Guirro, Guirro (1996) descrevem como principais efeitos fisiológicos do laser a capacidade de 

estimular a liberação de substâncias pré-formadas (histamina, serotonina, bradicinina), modificar 

reações enzimáticas, aumentar a formação de colágeno, estimular a neoformação de vasos, 

aumentar a síntese de beta-endorfinas e elevar o limiar de dor, tendo grande indicação nos 

processos inflamatórios e de regeneração tecidual.  

Wright, Schiffman (1995) atribuem ao laser a capacidade de obter respostas sem produzir 

calor nos tecidos. Tem efeitos analgésico e antiinflamatório em função de sua capacidade de 

aumentar a permeabilidade capilar. 

3 PROPOSIÇÃO 

 O estudo objetivou avaliar a dor miofascial na ATM e cervicalgia em portadoras de DTM, sua 

relação com cortisol sanguíneo e a variabilidade da freqüência cardíaca após intervenção 

fisioterapêutica por laser de baixa potência com dosimetria de 3 J. 

 

4 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

4.1 Casuística  

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas- 

Porto Velho- RO com protocolo Carta AP/CEP/127/07 (ANEXO 1).  

 As voluntárias foram selecionadas na Clínica de Fisioterapia da Faculdade São Lucas - 

FSL.  

 As voluntárias foram informadas sobre o objetivo deste estudo, e aquelas que 

concordaram em participar assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo 

com a resolução 196/96 (ANEXO 2). 
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4.1.1 Critérios de Inclusão 

 Foram incluídas neste estudo 19 voluntárias do gênero feminino, faixa etária entre 

18 e 40 anos, com diagnóstico de disfunção temporomandibular, apresentando dor orofacial crônica 

segundo Gratt, Anbar (2005) em ambos os lados da face e cervicalgia, encaminhadas para 

tratamento fisioterapêutico na Clínica de Fisioterapia da FSL.  

 

4.1.2 Critérios de Exclusão 

Foram excluídas deste estudo as voluntárias portadoras de doenças sistêmicas (artralgia sem 

sintomas musculares e/ou poliartrite e, adicionalmente, pacientes que apresentem qualquer tipo de 

tratamento irreversível prévio para DTM na clínica). 

Pacientes com emergências médicas e/ou odontológicas, doenças metabólicas (ex., diabete 

ou hipertireoidismo), desordens neurológicas (ex., disquinesia e/ou neuralgia do nervo trigêmio, 

etc.), doença vascular (ex., hipertensão), neoplasias, bem como história pregressa de desordens 

psiquiátricas, abuso de drogas, acidentes com veículo automotor, atualmente sendo tratados com 

medicamentos para desordens neurológicas ou psicológicas, ou com alergias, ou fazendo uso de 

analgésicos ou antiinflamatórios, também foram excluídas. 

4.2 Método 

4.2.1 Diagnóstico Clínico 

Para levantamento da prevalência de DTM foi aplicado previamente a avaliação, o 

Questionário de Índice e Diagnóstico de Fonseca (1992) para triagem das voluntárias com sintomas 

de DTM. O questionário divide as voluntárias em 4 categorias: sem DTM; com DTM leve; com DTM 

moderada e com DTM severa através da pontuação das respostas obtidas no preenchimento do 

questionário (ANEXO 3). 

Após a aplicação do questionário acima citado, as voluntárias foram avaliadas pelo RDC/TMD 

eixo I (RESEARCH DIAGNOSTIC CRITERIA / TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS) segundo Dworkin, 

Leresche (1992) por um único examinador previamente calibrado e incluídos na amostra  de acordo 

com o diagnóstico de dor miofascial com ou sem limitação de movimentos mandibulares. Os dados 

da avaliação foram registrados em planilha do programa Excel, padronizada para essa pesquisa 

(ANEXO 4). 

A amplitude dos movimentos mandibulares da abertura de boca sem auxílio e sem dor, 

abertura máxima sem auxílio e abertura máxima com auxílio foram mensurados em milímetros 
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usando os incisivos 11 e 41 como referências destas. Para mensuração desses movimentos de 

amplitude, utilizou-se uma régua milimetrada que não contenha o espaço até zero. A medida da 

abertura de boca sem auxílio e sem dor, da abertura máxima sem auxílio, e da abertura máxima de 

boca com auxílio foi realizada orientando as voluntárias a abrirem a boca até o momento em que não 

sentissem dor, a abrirem o máximo a boca mesmo sentido a máxima dor, e a abrirem o máximo 

possível a boca mesmo com dor máxima e o examinador completou essa abertura passivamente, 

respectivamente. 

4.2.2 ELETROCARDIOGRAMA (ECG) 

O ECG é um exame médico na área de cardiologia onde é feito o registro da variação dos 

potenciais elétricos gerados pela atividade elétrica do coração pelo equipamento NeXus-10 de alta 

resolução  em  24 bits assim como até 2048 amostras por segundo.  

O ambiente da sala esteve com temperatura agradável. A voluntária estava descansada há 

pelo menos 10 minutos, sem ter fumado há pelo menos 40 minutos, sem ingesta de café e estar 

calma. Com a voluntária em decúbito dorsal, palma das mãos viradas para cima, o técnico determina 

a posição das derivações precordiais (V1 a V6) corretas; em seguida é colocado o gel de condução nos 

locais pré-determinados, como sendo a zona precordial e membros superiores e inferiores, são 

conectados os eletrodos do eletrocardiógrafo. Então, os sinais elétricos podem ser vistos num 

osciloscópio, mas geralmente são registrados em papel quadriculado. Correntemente existem 

eletrocardiógrafos digitais, com relatório automático.  

Após 15 minutos de registro do ECG em repouso foi realizada a inclinação da maca (elétrica) 

para a posição de 60 graus de maneira lenta objetivando ativação do sistema simpático e registro da 

FC e sua análise.  

A análise da VFC foi realizada pelo NEXUS 10 após coleta do ECG em repouso e inclinação, e 

analisado pela Transformada Rápida de Furrier (TFF). 

 

 

 

 

Figura 1 – Eletrocardiógrafo digital Nexus 10  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Electricidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscilosc%C3%B3pio
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4.2.3 Cortisol Sanguíneo 

            Inicialmente foi pedido às voluntárias chegarem ao local da coleta até uma hora e 15 minutos 

após terem acordado. As voluntárias permaneceram em repouso durante trinta minutos antes da 

coleta. Logo em seguida, as amostras de sangue foram coletadas em tubos plásticos. Amostras 

sanguíneas foram obtidas das voluntárias no mesmo horário (oito horas da manhã). Dez mL de 

sangue periférico foram coletados por meio de tubos de vacuteiner com gel separador. Após a 

centrifugação do sangue, o soro foi decantado e guardado no feezer a vinte graus negativos até a 

fase de dosagem do cortisol. Foi realizada a técnica de Imunoensaio (ELISA) para determinação 

quantitativa in vitro do cortisol em soro e plasma humanos. 

Valores de referência da dosagem de cortisol (Laboratório Álvaro) 

SORO OU PLASMA 

Pela manhã: 5,5 – 30,0 ugdL 

Pela tarde: 2,0 – 14,5 ugdL 

A noite: 2,0 a 14,5 ugdL 

4.2.4 Escala Visual Analógica (EVA)  

Esta escala consiste de uma linha de 100 mm onde a voluntária registrou a intensidade da 

dor marcando com uma caneta na linha entre dois extremos. No extremo esquerdo da escala está 

marcado “sem dor” e no lado direito da escala está marcado “pior dor”. A intensidade da dor está 

descrita como sendo a distância entre o final da escala do lado esquerdo e a marcação do paciente 

(Conti et al, 2001)  (ANEXO 5). 

A mesma metodologia foi utilizada para avaliação da dor na ATM como da cervicalgia. 

 

4.2.5 Aplicação do Laser de Baixa Potência 

 

As voluntárias foram tratadas três vezes por semana, na Clínica de Fisioterapia da FSL, 

totalizando dez procedimentos. 

As mesmas receberam aplicação de Laser diodo de Arsênio e Gálio (AsGa) infravermelho, 

comprimento de onda de 904 nm, com diâmetro da caneta de 0.2235cm², área do feixe de 0,0392 

cm², potência de saída de cinqüenta miliwatts (mW), potência de pico de 25 Watts (W), com tempo 

de duração do pulso 200 nanosegundos (ns), dosimetria de três joules por centímetro quadrado, 
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utilizada a técnica pontual, na qual o tempo de exposição foi programada pelo próprio aparelho do 

modelo Laserplus Microcontrolled Communicator da marca KW Eletrônica 

Para a aplicação do laser a voluntária permaneceu deitada em decúbito dorsal com os 

membros inferiores semiflexionados apoiados em um rolo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Laser de baixa potência (904 nm)                      Figura 3 – Aplicação do laser 
 

 

4.2.6 Desenho do Protocolo  

 

 

 

 

Cada voluntária seguiu a seguinte seqüência: 

 Avaliação clínica dos pacientes com diagnóstico clínico de DTM; 

 Coleta do ECG durante 15 minutos em repouso e 15 minutos inclinados para 

análise da variabilidade da freqüência cardíaca; 

 Coleta de sangue para análise do cortisol; 

 Aplicação de 10 intervenções com laser de baixa potência em dias alternados, 

com freqüência de 3 vezes semanais; 

 Reavaliação dos pacientes com diagnóstico clínico de DTM; 

 Coleta do ECG para analise da variabilidade da freqüência cardíaca após laser; 

 Coleta de sangue após 10 sessões da terapia por laser de baixa potência; 

 A marcação da intensidade da dor na ATM e da cervicalgia na escala visual 

analógica antes de cada sessão de aplicação do laser de baixa potência, e após 

5 minutos do término de cada aplicação do mesmo.  
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4.3 Análise Estatística 

 

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

procedimentos de análise estatística através do Software Sigma Stat. 

Para a comparação das variáveis utilizará o teste t Student.  

Quanto ao estudo das associações entre as variáveis biológicas de interesse, utilizou - se o 

coeficiente de correlação linear de Pearson. 

Todas as discussões no presente trabalho foram realizadas no nível de 0,05% de significância 

(intervalo de confiança 95%). 

 

5 Resultados 

 

Participaram deste estudo 19 voluntárias do sexo feminino com idade média entre  23,11 ± 

5,04 anos. 

A comparação dos níveis de cortisol sanguíneo, dor à palpação e espontânea D e E, 

cervicalgia D e E e abertura de boca sem auxilio e sem dor, abertura máxima  com e sem auxilio de 

boca , antes e após o tratamento com laser de baixa potência, estão expressos na Tabela 1 onde 

pode ser observado a diferença estatisticamente  significante em todos os achados com exceção dos 

resultados da cervicalgia direita (antes do laser 2,93 ± 3,67, depois do laser 0,04 ± 0,10 com P < 0,2 ) 

e cervicalgia esquerda (antes do laser 2,00 ± 3,31, depois do laser 0,05 ± 0,13 com P < 0,24 ). 

 
 
 
 
 
Tabela 1 – Comparação dos níveis de cortisol sanguíneo, dor a palpação e espontânea, cervicalgia e 
movimentos mandibulares antes e após o tratamento com laser de baixa potência. 

 ANTES LASER DEPOIS LASER P < 

CORTISOL 

SANGUÍNEO* 14,39  16,04 0,023 

DOR À PALPAÇÃO D e 

E 1,85±0,46 1,12±0,52 0,001 
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CERVICALGIA 

DIREITO 2,93±3,67 0,04±0,10 0,2 

CERVICALGIA 

ESQUERDO 2,00±3,31 0,05±0,13 0,24 

DOR ESPONTÂNEA 

ATM DIR 3,65±2,75 0,49±0,94 0,001 

DOR ESPONTANEA 

ATM ESQ 3,45±3,18 0,34±0,63 0,001 

 

ABERTURA S/ AUX. /  

S/ DOR   30,52±9,36 41,81±7,50 0,001 

ABERTURA MÁX S/ 

AUX.  42,09±6,85 46,90±5,89  0,002 

ABERTURA MÁX 

COM AUX. 48,38±5,63 51,42±5,29 0,018 

 

EVA- Escala visual analógica em centímetros; LF banda de baixa freqüência ; DD – decúbito dorsal ; *Mediana;  

Movimento mandibular em milímetros. 

 

A análise comparativa da variabilidade da FC (LF%) antes do laser deitado (31,85 ± 10,98), em 

pé (45,37 ± 15,58), mostrando uma diferença significante estatisticamente (P < 0,002) depois do laser 

deitado (35,04  ± 10,60), em pé (44,03 ±  18,61) e comparando deitado antes(31,45 ± 10,98) e depois 

(35,04 ± 10,60) do laser mostrando que não há uma diferença significante estatisticamente 

respectivamente de P < 0,055 e 0,07de acordo com a tabela 2.  

Tabela 2 – Comparativo da variabilidade da FC do eletrocardiograma antes e depois do laser e 

deitado antes e depois do laser. 

COMPARATIVO DA VARIABILIDADE DA FC  ANTES DO LASER 

DEITADO EM PÉ P < 

31,85±10,98 45,37±15,58 0,002 

COMPARATIVO DA VARIABILIDADE DA FC  DEPOIS DO LASER 
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DEITADO EM PÉ P < 

35,04±10,60 44,03±18,61 0,055 

COMPARATIVO  DEITADO ANTES COM DEITADO DEPOIS DO LASER 

ANTES DEPOIS P < 

31,45±10,98 35,04±10,60 0,07 

 

O gráfico 1 trás a relação da LF% na posição deitada com cortisol antes da terapia por laser de baixa 

potência mostrando uma relação inversa de maiores níveis na LF% com menores níveis de cortisol. 

 

 

Gráfico 1 -  Demostrativo da correlação entre LF – DD antes do Laser e cortisol. 

 

Após a terapia por laser de baixa potência, as voluntárias tiveram um aumento nos níveis de cortisol 

e uma diminuição no incremento simpático (LF%) mostrando uma correlação inversa mas não 

estatisticamente significante com demonstrado no gráfico 2. 
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Gráfico 2 Demostrativo da porcentagem de LF em pé após Laser por cortisol 

 

O gráfico 3 mostra a relação do cortisol antes e após a terapia por laser de baixa potência mostrando 

níveis aumentados após a terapia onde as voluntárias saíram do quadro de dor crônica com melhora 

significativa da dor na ATM. 

 

 

Gráfico 3 – Valores de cortisol das voluntárias com DTM crônica antes e após terapia por laser de baixa 

potência.   

 

 

6 DISCUSSÃO 

 O presente estudo traz a comparação das respostas de dor espontânea na ATM, dor a 

palpação, cervicalgia, níveis de cortisol, movimentos mandibulares e variabilidade da freqüência 

cardíaca e a concordância entre cortisol e variabilidade da freqüência cardíaca em voluntárias com 

DTM miofascial crônica após terapia por laser de baixa potência avaliadas pelo RDC/TMD segundo 

Dworkin e Leresche (1992), sem outros fatores de risco. Até onde se tem conhecimento, nenhum 

estudo até hoje, utilizou esta abordagem para avaliação da DTM neste grupo de voluntárias. 
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Neste estudo obteve-se como resultados mais importantes após terapia por laser de baixa 

potência: 1) diminuição da dor e dor à palpação;  2) aumento dos níveis de cortisol, da alteração da 

condição de níveis baixos de cortisol; 3) aumento dos movimentos mandibulares de abertura de 

boca; 4) diminuição do incremento de LF da variabilidade da freqüência cardíaca após a terapia por 

laser de baixa potência. 

Modalidades eletrofísicas têm prometido reduzir a inflamação, promover relaxamento 

muscular, e aumentar o fluxo sangüíneo por alterar a permeabilidade capilar. A literatura sugere que 

tratamentos com modalidades eletrofísicas executadas precocemente, alteram o curso da DTM, por 

reduzir beneficamente os sintomas (Mcneely, Olivo, Magee, 2006).  

6.1 Faixa etária e gênero 

Nossa amostra consistiu de 19 voluntárias numa faixa etária entre 18 e quarenta anos, e que 

resultou em uma média de 23,11 ± 5,04 anos. Essa faixa etária e gênero foram escolhidos por ter-se 

demonstrado que DTM é de 1,5 a duas vezes mais prevalente em mulheres do que em homens e 

80% dos casos tratados são mulheres (Dwokin et al, 1990; Leresche et al, 2003; Vignolo et al, 2008), 

entretanto, a prevalência mais alta é em mulheres adultas e menor em mulheres pós – menopausa 

(Leresche et al , 2003, Van Korff et al 1988) e que o maior acomentimento encontra-se em adultos 

jovens e adultos de meia-idade (Goulet, Lavinge, Lund, 1995; Von Korff et al, 1988) .  

Estudos recentes têm comumente encontrado mais sinais e sintomas graves e freqüentes de 

dor e pontos-gatilhos na ATM e músculos mastigatórios, sons na ATM, e limitação ou outros 

distúrbios nos movimentos mandibulares em mulheres que em homens (Celic et al, 2004; Leresche et 

al, 2003; Vignolo et al, 2008), indicando que mulheres apresentam mais problemas no sistema 

mastigatório do que homens (Leresche et al, 2003; Stohler, 1997) assim como maior gravidade tanto 

psicologicamente como fisicamente.  

 Os estudos sugerem também, um declínio na prevalência com a idade. A melhor evidência 

vem de exames comparativos em contraste a dor no peito e dor lombar, a dor facial é menos 

prevalente em pessoas idosas do que em adultos jovens. O fato de que as mialgias são mais 

freqüentemente encontradas da puberdade à média idade as distinguem da DTMs e 

conseqüentemente as mialgias mastigatórias das muitas outras doenças crônicas que tendem a 

mostrar aumento da prevalência com o aumento da idade (Doença de Alzheimer, artrite, 

arterioesclerose, doenças cardiovasculares, depressão, osteoporose e doença de Parkinson). 

Contudo, as mialgias mastigatórias diferentes na progressão e na gravidade da doença não parece 

ser uma observação comum (Stohler, 1997).  
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6.2 Dor miofascial, cervicalgia na DTM e movimentos mandibulares 

A dor é sempre subjetiva e sua percepção é um resultado da complexa combinação de 

diferentes fatores, e seu limiar é variável dependendo do sexo, ocupação, atitudes cultuais, grupo 

étnico e disposição (Merskey, 1973). Pelo fato de possuir este caráter subjetivo, vários instrumentos 

têm sido propostos para sua avaliação (Jensen, Chen, Brugger, 2002).    

Segundo Stohler (1997), devido a dor muscular ser uma experiência comum em humanos, dor 

nos músculos da mastigação não é uma surpresa. Como em qualquer outra região do corpo, a dor 

muscular ocorre de várias formas, em resposta ao exercício ou trauma persistente, localizada, 

regional ou em condições generalizadas sem causas óbvias ou desconhecidas.  

A patofisiologia da dor muscular na DTM e mais particularmente nas condições de dor 

miofascial na cabeça e pescoço não é ainda compreendida. Muitas hipóteses, na qual tem sido 

proposta, são baseadas na discutível presença da hiperatividade dos músculos (Bodere et al 2005).   

Uma das principais teorias utilizadas para explicar os efeitos da dor sobre a atividade 

muscular é a Teoria do Ciclo Vicioso, onde abrangentes revisões demonstraram conflito ou evidência 

limitada que suportam os aspectos da Teoria do Ciclo Vicioso, em outras palavras, que a dor leva a 

um aumento da atividade muscular. Isso pode ser devido à complexidade do sistema sensório-motor 

e da natureza multidimensional da dor (Murray, Peck, 2007). 

Muitos são os instrumentos utilizados para avaliação da dor. Vários autores como Hansen 

(1990), Conti (1997), Kulekcioglu (2003)   utilizam a EVA em seus estudos e a definem como um 

instrumento confiável para a mensuração da dor. E segundo (Merkey, 1973). Chapman et al (1985) 

de maior confiabilidade devido não estar baseada por números geralmente em escalas numéricas 

padrão acrescentando ainda que esse tipo de escala apresenta apenas experiência unidimensional na 

qual varia somente a intensidade da dor, contudo são comumente empregadas por serem simples, 

econômicas e de fácil compreensão. 

Este tipo de escala apresenta-se como uma linha horizontal de 100 mm (10 cm) na qual a 

intensidade da dor é representada por um ponto entre as extremidades descritas como “sem dor” e 

“pior dor possível” (Bodian et al, 2001). É simples, confiável, e validado, sendo um ótimo instrumento 

para descrever severidade ou intensidade da dor (Katz, Melzack, 1999).Como todas as escalas para 

avaliação da dor depende, sobretudo da subjetividade da resposta do paciente, e como a dor é uma 

pura experiência subjetiva, não existem formas para mensurar quantitativamente de forma objetiva 
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(Magnusson, List, Helkimo, 1995). Este aspecto subjetivo de mensuração da dor, a ausência de um 

“padrão ouro” para comparação e flutuação natural dos sintomas de DTM pode contar para ampla 

variação nos resultados (Conti et al, 2001). 

Em nosso estudo, optamos pela EVA para mensuração da dor espontânea, e quando se 

comparou as médias das respostas de dor espontânea em voluntárias com DTM pré e pós-

tratamento com LLLT, observou-se um comportamento significante de diminuição da dor. 

Nesse estudo optamos também pela mensuração da dor pela palpação como sugeriu Tulberg 

et al (2003), e realizada por um único examinador previamente calibrado, ainda de acordo com os 

critérios de palpação padronizados pelo RDC/TMD sugerido por Dworkin e Leresche (1992). A dor à 

palpação teve diminuição significativa e acreditamos e concordamos com Rocabado (1989) quando o 

autor cita que o desequilíbrio da musculatura traz como conseqüência um quadro clínico de espasmo 

muscular e, que pela compressão de vasos sanguíneos há uma diminuição do fluxo circulatório, 

produzindo uma isquemia muscular, originando um ciclo vicioso de espasmo-dor-espasmo, o que 

pode ser comprovado nos trabalhos de Gur et al (2002) e Simunovic (1996)  onde a diminuição da dor 

deve-se a melhora da microcirculação local e ainda com Konstantinovic et al (1989) e Simunovic 

(1996)  que o efeito anti-espasmódico no músculo masseter diminui, interrompendo o ciclo dor-

espamo-dor que ocorre nos tecidos musculares, e como conseqüência concordamos e 

demonstramos a melhora das resposta no aumento da amplitude dos movimentos mandibulares em 

mm em nosso estudo. 

Pacientes com DTM de desordem muscular poderão demonstrar maior mobilidade passiva do 

que ativa, enquanto alguns podem apresentar hipomobilidade, sons articulares e dores de cabeça 

(Smith, 2004). 

No presente estudo a sintomatologia dolorosa na ATM e cervicalgia a foram avaliadas pela 

EVA diariamente no pré tratamento e no pós tratamento. Embora a aplicação do laser tenha sido 

efetuada no músculo masseter e ATM, os resultados mostraram diminuição da intensidade da dor 

pela EVA em todos os aspectos observados, principalmente a dor na ATM. Um outro fator observado 

é que não há diferenças entre os lados direito e esquerdo, e entre os aspectos avaliados, inferindo 

que a dor em pacientes com DTM miogênica engloba toda a região orofacial.  

A dor orofacial é uma queixa comum e frequentemente relatada nos músculos da mastigação 

ou na ATM, quando portador de DTM (Carlsson, 1984; Dworkin; Leresche; Von Korff, 1990). Portanto, 
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a abordagem para o tratamento, deve ser baseada em uma avaliação detalhada e global, para 

obtenção do sucesso da conduta a ser realizada no curso direto da doença (Grossi, Chaves, 2004). 

 Na prática clínica do fisioterapeuta é comum lidar com situações na qual podem existir 

relatos de cervicalgia associados, (Hammil, Cook, Rosecrance, 1996).- Pacientes que apresentaram 

dor cervical, a grande maioria apresentou associada à dor na ATM. Isso é justificado pela relação 

entre a coluna cervical e crânio, pois qualquer alteração postural na região cervical pode levar a uma 

alteração na biomecânica da ATM, uma vez que a mandíbula é um osso móvel, passivo de sofrer 

alterações. Assim uma cervicalgia pode levar a uma postura antálgica da cabeça, influenciando na 

ATM. Essa alteração pode levar a uma DTM, caracterizada por sinais e/ou sintomas. A dor na ATM é 

encontrada em 75% dos casos, nessa pesquisa é consoante ao de outros estudos (Cooper, Cooper 

1993; Kierveskari 1998; Biasotto-Gonzales 2005). 

Nos trabalhos de Dixon et al 1981, Pallegamaet et al 2004 contatou-se que os sintomas de 

cervicalgia também estão presentes no grupo controle, entretanto com intensidade 

significativamente menor que no grupo com DTM, que apontam um limiar de dor mais baixo nessa 

população . Pesquisas sugerem que uma hiperexcitabilidade no sistema nociceptivo central pode 

contribuir para o desenvolvimento ou manutenção da dor crônica na DTM (Sarlani, Greenspan 2005). 

Também é possível inferir que a sensibilidade aumentada dos músculos mastigatórios e cervicais, a 

cefaléia e a intensidade de apertamento dos dentes. 

Da mesma forma Kirveskari et al (1988), em seu estudo também mostra que a cervicalgia é um 

sintoma comum em pacientes com DTM, o que podemos inferir que há uma relação entre DTM, 

cefaléia e cervicalgia. Desta forma, a avaliação de sua intensidade torna-se essencial para conduzir 

uma abordagem terapêutica mais precisa no tratamento de pacientes com DTM. 

Em nosso estudo cervicalgia estava presente nas voluntárias com DTM, mas a aplicação do 

laser de baixa potência no masseter não foi suficiente para ser estatísticamente significante a relação 

de diminuição da dor e da cervicalgia. 

Segundo Szentpétery (1993) a mobilidade mandibular restrita é comumente aceita como um 

dos sinais de DTM e então, é uma variável importante na avaliação do estado funcional do sistema 

mastigatório. De acordo com Agerberg (1974) a menor limitação de movimento normal de abertura 

mandibular é de 40 mm.  

De acordo com os índices de Disfunção Clínica de Helkimo também considera-se o  mesmo 

valor mais baixo para abertura de mandíbula de 40 mm, e esse sistema não mostra diferença alguma 
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nos valores de mobilidade entre ambos gêneros e entre pessoas de idades diferentes (Helkimo, 

1974). 

Esses valores estão de acordo com nosso estudo onde as voluntárias com DTM apresentavam 

limitação na abertura da boca com média de 30,46 ± 8,32, 41,06 ± 7,35 de abertura de boca sem 

auxílio e sem dor, e sem auxílio com dor respectivamente antes da LLLT.  

Nossos dados são corroborados pelo estudo de Kulekcioglu et al. (2003)  que relataram 

melhoras significantes na abertura ativa e passiva da boca com tratamento de terapia por laser.e 

ainda pela revisão sistemática de Medlicott, Harris (2006), que concluíram que a terapia por laser de 

baixa potência diminui a dor, melhora a abertura vertical total e excursão lateral da boca em pessoas 

com DTM e que esta pode ser mais efetiva do que outras modalidades eletroterápicas em curto 

tempo, mas não concordamos com os achados de Mcneely et al (2006)  que citam o relato de 

melhora nos movimentos de abertura de boca e lateralização da mandíbula após 15 sessões de LLLT, 

mas que nenhuma significância foi encontrada na redução da dor.  

A eficácia da LLLT tem sido descrita em muitos trabalhos associada a dor, seja esta muscular 

aguda ou crônica ou em outras condições como em doenças degenerativas. Em um trabalho recente 

Chow et al (2007)  relataram que as condições clínicas da dor tem sido sistematicamente estudadas e 

que existe um grau de evidência dessa terapia em dor no pescoço, tendinoses, desordens crônicas e 

dor crônica.  

Para alguns pesquisadores muitos experimentos têm demonstrado diminuição da dor com 

LLLT, mas ainda a mesma não é uma terapia bem estabelecida. A comparação de ensaios clínicos 

controlados é rara e existem problemas quanto a padronização do tratamento (Feine et al, 1997; 

Gray et al, 1994; Kulekcioglu et al, 2003; Mcneill, 1997). 

Segundo Basford (1986)  o interesse pela LLLT é provavelmente devido ao seu custo 

relativamente baixo e de fácil utilização em comparando-se aos relatos de efeitos positivos no alívio 

da dor, o que faz com que discordemos do referido autor devido nosso estudo ter encontrado 

relevância na eficácia da LLLT na diminuição da dor. 

Acreditamos que as pesquisas com LLLT com protocolos bem delineados e que comprovem a 

resposta de diminuição da dor nas DTM possam se integrar à prática diária da fisioterapia, sendo um 

método de tratamento eficaz na redução rápida da dor miofascial crônica.  

6.3 Dor e cortisol 



 

 

270 

 

 

A literatura apresenta que alterações hormonais em fibromialgia, dor miofascial e síndrome da 

dor miofascial sustentam a hipótese de que a distorção do modelo hormonal observado em 

pacientes pode ser atribuída primariamente a hiperatividade de neurônios CRH. Esta hiperatividade 

pode ser sustentada pelo estresse exercido pela dor crônica originária do sistema 

musculoesquelético e ou por alteração no mecanismo CNS de nocicepção. Isto pode explicar as 

similaridades da endocrinologia da artrite reumatóide, dor lombar e fibromialgia (Neeck, 2002). 

Em nosso estudo as voluntárias foram avaliadas com relação a aspectos reumáticos por exame 

bioquímico de fator reumatóide e antiestreptolisina O e se apresentaram dentro de parâmetros de 

normalidade descartando a característica reumática e alteração hormonal relacionada. 

Cortisol, o primeiro hormônio produzido pelo córtex adrenal, é um componente central da 

resposta de estresse, e ele interage com mecanismos simpáticos que podem influenciar o 

processamento central da dor (AL'ABSI et al, 2002), e é ainda considerado um marcador biológico 

que pode encontrar-se alterado nas na dor crônica (Tennant, Herman, 2002) 

Jones et al (1997) obtiveram como resultados da resposta do cortisol ao estresse de um estudo 

piloto com portadores de DTM em tratamento, uma tendência de alguns indivíduos ter níveis 

elevados de cortisol enquanto outros pareceram ter níveis mais baixos. Como resultados dessa 

observação examinaram a freqüência de distribuição da média dos níveis de cortisol no final do 

experimento. A distribuição mostrou alguns pacientes com distribuição de níveis médios de cortisol 

similares ao do grupo controle, e outros pacientes com níveis muito mais altos nos valores médios do 

cortisol. Concluíram no estudo que pode haver dois subgrupos entre os portadores de DTM: o grupo 

que secreta mais cortisol em resposta ao estresse ainda que os resultados mostraram que esses 

pacientes são psicologicamente indistinguíveis do grupo controle normal. O hipercortisolismo nesse 

grupo pode possibilitar refletir uma disfunção biológica a qual propicia a predisposição para 

desordens como a DTM. Eles sugerem que a baixa resposta ao cortisol e sua relação inversa com os 

próprios relatos de ansiedade e depressão, deveriam indicar que os links entre fatores biológicos e 

psicológicos são diferentes para esses pacientes.  

No entanto, paralelamente a essa conhecida resposta de aumento na secreção de cortisol 

frente a agentes estressores, atualmente uma resposta de decréscimo relativo na secreção de 

cortisol, conhecida como hipocortisolismo, vem sido reconhecida (Kirschbaum et al, 1995). 

Outro conjunto de pesquisadores considera a análise da concentração plasmática de cortisol 

um marcador objetivo do estresse crônico induzido pela atividade do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (Kirschbaum et al, 1990; Kirschbaum et al, 1995).  
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Do ponto de vista da resposta supra-segmentar, a pessoa com dor crônica parece apresentar 

possível inabilidade de aumentar a secreção de hormônios do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal 

(HHA) ou amplificar a resposta simpática ao lidar com o estresse físico e emocional. Isso repercute 

nos níveis de secreção do cortisol e outros hormônios, tornando o sistema de defesa hipoativo. Esse 

modelo tenta explicar a dor miofascial e a fibromialgia. Nessas doenças é possível que aconteça 

aumento da secreção hipotalâmica de CRH com *regulação para baixo* dos receptores da hipófise, 

níveis elevados de ACTH e baixos de cortisol, e resistência periférica à ação do cortisol. O eixo 

hipotálamico-hipofisário (HH) parece interagir, então, com o processo doloroso em vários níveis ou 

estágios. (Kraychete et al, 2006).  

O nosso estudo é corroborado por inúmeros estudos como os de Crofford et al (1994), 

Demitrack et al (1991), Kirschbaum et al (1990); Kraychete et al (2006), onde observamos que os 

níveis de cortisol sangüíneo das voluntárias com DTM miofascial crônica foram diferentes no pré e 

pós-tratamento com terapia por laser de baixa potência, demonstrando que a diminuição da dor nas 

voluntárias e conseqüentemente estresse, alterou a condição de hipocortisolismo inicial 

aumentando os níveis de cortisol após a diminuição da dor. Por ser um grupo de voluntárias com dor 

crônica, acreditamos que a regulação para baixo (feedback negativo) era uma condição presente 

antes da terapia por laser de baixa potência. Este achado vem de encontro com Chaudieu et al 

(2008), que cita em seu trabalho que em estudos experimentais relacionam-se alterações no eixo 

hipotalâmico-pituitário-adrenal de adultos jovens resultantes de anormalidade de resposta ao 

estresse agudo (hipercortisolismo), mas não consistentemente. Tennat e Herman (2002) citam em 

seu estudo que as alterações iniciais do cortisol sérico durante episódios de dor podem ser alteradas 

administrando-se doses de opióides analgésicos. No nosso estudo, utilizamos o laser para diminuição 

da dor e obtivemos uma resposta de alteração da condição inicial do cortisol. Já Korzu et al (2002) 

cita em seu trabalho, níveis elevados de cortisol em mulheres com DTM indicando um ativação 

central do eixo HHP, uma explicação hipotetizada para pacientes com mais síndromes de dor crônica 

e explica ainda que uma das razões para os níveis elevados de cortisol seria uma possível interrupção 

no ritmo circadiano (distúrbios do sono). 

6.4 Dor, atividade simpática e variabilidade da freqüência cardíaca  

Tennant, Herman (2002) citam em seu trabalho que dor forte é um potente estressor o qual 

pode induzir um excesso de estimulação do eixo HHA causando concentrações elevadas de cortisol 

sérico, e se a reserva adrenal ou outro componente do HHA diminui acima de um tempo devido ao 

excesso de estimulação, as concentrações de cortisol sérico podem estar diminuídas. Segundo 

Al'Absi, Petersen (2003), as associações negativas entre concentrações de cortisol e subseqüente 



 

 

272 

 

 

percepção da dor sugerem a possibilidade que a ativação do eixo hipotalâmico-pituitário-

adrenocortical (HPA) pode contribuir para atenuar a percepção da dor semelhante aos eventos 

agudos de estresse.  

Observações clínicas sugerem uma associação negativa entre produção adrenocortical e 

intensidade da dor. A atividade adrenocortical reduzida tem sido documentada em pacientes com 

dor crônica, fibromialgia, artrite reumatóide, síndrome da fadiga crônica. Mulheres com dor 

abdominal pélvica mostram níveis menores de cortisol matutino do que as normais de grupo 

controle. Mulheres com dor lombar tem menor variação no cortisol entre manhã até meio-dia do 

que controles. Também pacientes com dor de cabeça crônica mostram diminuição nas 

concentrações de cortisol sérico e no fluido cerebroespinhal. Esses estudos relatam a possibilidade 

do envolvimento adrenocortical na clínica das síndromes dolorosas. (AL'ABSI et al, 2002). 

O sistema nervoso autônomo é um importante componente da resposta humana ao estresse e 

trabalha conjuntamente com HHA (Ozgocmen et al 2006). 

Avanços na bioengenharia e no processamento de sinais biológicos têm permitido inúmeras 

possibilidades de novos procedimentos terapêuticos não invasivos, bem como aumentado a 

capacidade de diagnóstico, especialmente na área cardiovascular e é reconhecida a importância da 

informação dos mecanismos de regulação contida nos sinais biológicos e a necessidade de uma 

análise mais fina e precisa desses sinais. A análise da variabilidade da freqüência cardíaca realizada 

por computador trouxe possibilidades reais de observação e compreensão dos mecanismos 

extrínsecos do controle do ritmo cardíaco em situações fisiológicas e patológicas. Portanto, uma das 

mais acessíveis e confiáveis fontes de informação sobre os efeitos do SNA sobre o sistema 

cardiovascular é a VFC. A variação batimento a batimento, obtida pelo intervalo RR do ECG, pode ser 

analisada em função dês freqüências que compõe essa variabilidade (Ribeiro et al, 1992). 

A modulação autonômica da FC é, em parte, responsável pela sua variabilidade. Diferentes 

estímulos, como respiração, contração muscular e graus variáveis de estimulação de barorreceptores 

arteriais (aórticos, carotídeos e pulmonares) entre outros, são responsáveis por este padrão 

dinâmico da atividade autonômica ( Hainswoth et al, 1970; Hainsworth, 1991). 

É importante ressaltar que a magnitude dos componentes do espectro de potência reflete a 

modulação autonômica (maior diferença entre ativação e inibição fisiológica) e não o grau de 

atividade tônica do sistema nervoso autônomo (média da atividade flutuante que existe entre a 

ativação e inibição). Por exemplo, uma diminuição da densidade do componente de alta freqüência, 

que ocorre durante a mudança da posição de decúbito para a ortostática, significa diminuição da 
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modulação parassimpática com diminuição concomitante da atividade tônica vagal. (Dos Reis et al, 

1998). 

A analise espectral da freqüência cardíaca (AEFC) está sendo investigada na anestesiologia. Em 

estudos preliminares Komatsu et al (1986) empregaram a AEFC em pacientes anestesiados com 

fentanil, diazepan e pancuronium (para bloqueio neuromuscular). Imediatamente após a indução 

anestésica foi observado um aumento da proporção componentes de baixa freqüência/alta 

freqüência, embora tenha ocorrido diminuição de ambos os componentes do espectro, sugerindo 

uma diminuição das atividades vagal e simpática. 

Em indivíduos saudáveis, a estimulação dos nervos parassimpáticos está associada com a 

redução da FC e maior variabilidade da freqüência cardíaca, enquanto que a do simpático contribui 

para o seu aumento associado à diminuição de sua variabilidade (Longo et al, 1995; Task, 1996).  

Desde que o conhecimento da atividade cardíaca parassimpática é altamente vista como um 

importante indicador prognóstico em estágios de doença cardíaca, um simples teste é capaz de 

medir a atividade vagal independente da atividade simpática seria de importância potencial. 

Contração isométrica é acompanhada pelo aumento da freqüência cardíaca, e as alterações iniciais é 

devido apenas à redução do tônus cardíaco vagal (AL'ANI et al, 1997). 

A diminuição da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) constitui um importante fator 

prognóstico para o aparecimento de eventos cardíacos em indivíduos previamente sadios (Dos Reis 

et al, 1998). 

Para testar a hipótese de que a variação da FC pode prognosticar a sobrevida a longo prazo 

após infarto agudo do miocárdio, Kleiger et al (1987) analisaram o ECG  de 24 horas (Holter) de 

pacientes que sobreviveram ao infarto agudo do miocárdio (IAM). Eles observaram que de todas as 

variáveis medidas pelo Holter, a variação da FC foi a que apresentou maior índice de correlação com 

a mortalidade. Uma hipótese para explicar esse achado é que a diminuição da VFC está relacionada, 

ou ao aumento do tônus simpático ou à diminuição do tônus vagal, os quais podem predispor o 

coração à fibrilação ventricular.  

Nossos achados demonstraram que os voluntários com DTM miofascial crônica apresentaram 

menor incremento da atividade simpática sobre o coração, LF% significante após o tratamento com 

LLLT e apresentou tendência a correlação negativa de LF com cortisol antes do tratamento dados 

esses que são corroborados por estudos como o de Al'Ani (1997) que relata que a concentração 

isométrica é acompanhada pelo aumento da freqüência cardíaca e as alterações iniciais é devido 
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apenas à redução do tônus cardíaco vagal. Concordamos com o autor, pois em nosso estudo as 

voluntárias tinham inicialmente uma condição de diminuição na abertura de boca e um aumento no 

tônus do masseter (esse verificado na palpação), onde após a terapia por laser de baixa potência, 

como resultado, houve um aumento significativo da amplitude de movimento de abertura de boca 

possivelmente atribuída a menor ativação das fibras musculares do grupo III aferentes 

mecanicamente sensíveis (Coote, Bothams, 2001) e conseqüentemente uma menor ativação do 

sistema nervoso autônomo simpático. 

 Em um estudo realizado por Ribeiro et al (1992) em adolescentes e adultos jovens 

sadios durante os testes de inclinação, observaram importante elevação dos componentes de baixa 

freqüência e discreto decréscimo nos componentes de freqüência mais alta. Esses dados sugeriram 

que o aumento da FC observado com a inclinação é mediado tanto para a retirada da influência vagal 

como pelo aumento da atividade simpática. 

 

7 CONCLUSÕES 

Os resultados de nosso trabalho nos permitiram concluir que: 

 A terapêutica antiálgica com LLLT aumentou os níveis de cortisol sangüíneo, alterando o 

estado de níveis baixos de cortisol nestas voluntárias com DTM miofascial crônica; 

  LLLT aplicada no quadro álgico das voluntárias com DTM miofascial crônica reduziu tensão 

muscular dos músculos da face e cabeça verificada pelo aumento da amplitude dos 

movimentos mandibulares e menores níveis de dores a palpação; 

 LLLT aplicada no quadro álgico das voluntárias com DTM miofascial crônica reduziu o 

incremento da atividade nervosa simpática sobre o coração, espectro de muito baixa 

freqüência (VLF) e espectros de baixa freqüência (LF); 

 Existe tendência a uma correlação inversa entre cortisol sangüíneo (valores dentro da faixa 

de normalidade) e espectro de baixa freqüência (LF) da variabilidade da freqüência cardíaca, 

relacionando níveis baixos de cortisol e maior incremento simpático sobre o coração em 

voluntárias com disfunção temporomandibular miofascial crônica. 

 LLLT reduziu o risco cardíaco em mulheres portadoras de DTM após diminuir o quadro álgico 

nas voluntárias por diminuir o incremento da atividade nervosa simpática sobre o coração. 

 

 

 



 

 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ANEXOS 

ANEXO 1 – Protocolo da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade São 

Lucas- FSL- Porto Velho- RO 
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ANEXO 2 - Termo de consentimento pós-informação 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE: ____________________________________________  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ___________________ SEXO :     M      F  

DATA NASCIMENTO: _____/_____/_____  

ENDEREÇO _____________________________ Nº ______ APTO: _________ 

BAIRRO: ____________________ CIDADE: ____________________________ 

CEP: _____________________  TELEFONE: DDD (    ) ___________________ 

2. RESPONSÁVEL LEGAL  

_________________________________________________________________ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)  

________________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE ________________________ SEXO:  M     F  

DATA NASCIMENTO.: _____/_____/______ 

ENDEREÇO _____________________________ Nº ______ APTO: _________ 

BAIRRO: ____________________ CIDADE: ____________________________ 
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CEP: _____________________  TELEFONE: DDD (    ) ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

II - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo "Avaliação da dor miofascial e cervicalgia em portadoras de 

Disfunção Temporomandibular e a relação com cortisol sanguíneo e variabilidade da freqüência 

cardiaca em portadores de disfunção temporomandibular após Intervenção Fisioterapêutica por 

Laser de Baixa Potência". Eu discuti com a Dra. Ana Paula Fernandes De Angelis Rubira, R. XXXX ap. 

502, tel XXXX sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são 

os propósitos do estudo, os procedimentos de avaliação fisioterapêutica e aplicação dos 

questionários, exames de eletromografia que capta sinal o sinal através dos eletrodos que são 

colocados na pele, aplicação do laser de baixa potência (uma luz de laser que será aplicada na minha 

face região próxima a orelha e locais visinhos, com objetivo de aliviar a dor), do exame de 

eletrocardiograma ( para estudar a freqüência cardíaca, ou seja, os batimentos do coração) e sobre a 

coleta de sangue a serem realizados, sem desconfortos ou riscos, as garantias de confidencialidade e 

de esclarecimento permanente. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 

que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 
benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 
 

Porto Velho, ______ de _____________ de 2008 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do sujeito da pesquisa ou responsável legal 

 

__________________________________________________ 
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Assinatura do pesquisador e carimbo 

 

 

 

ANEXO 3 - Questionário para Índice e Diagnóstico (Fonseca et al, 1992). 

 

 

O questionário e composto por dez perguntas para as quais são possíveis as respostas ÀS 

VEZES, SIM e NÃO. Para cada pergunta, você deve assinalar somente uma resposta. 

 

1 – Sente dificuldade para abrir bem a boca 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 

2- Voce sente dificuldade para movimentar a mandíbula para os lados 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 

3 – Tem cansaço;dor muscular quando mastiga 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 

4 – Sente dores de cabeça com freqüência 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 

5 – Sente dor na nuca ou torcicolo 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 

6 – Tem dor no ouvido ou nas articulações (ATMs) 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 

7 – Já  notou se sente ruídos nas ATMs quando mastiga ou quando abre a boca 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 

8 – Você já observou se tem algum habito como apertar ou ranger os dentes 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 

9 – Sente que seus dentes não articulam bem 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 

10 – Você se considera uma pessoa tensa (nervosa) 

(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃON 

 

 

ANEXO 4 - RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria / Temporomandibular Disorders) 
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1. Você tem dor no lado direito da sua face, lado esquerdo com ambos os lados? 
 

Nenhum                0 
Direito      1 
Esquerdo  2 
Ambos  3 

 
2. Você poderia apontar as áreas aonde você sente dor? 

 

Direito Esquerdo 

Nenhuma 0 Nenhuma 0 

Articulação 1 Articulação 1 

Músculos 2 Músculos 2 

Ambos 3 Ambos 3 

 
Examinador apalpa a área apontada pelo paciente, caso não esteja claro se é dor muscular ou 

articular. 
 

3. Padrão de Abertura 
 

Reto      0 
Desvio lateral direito (não corrigido)  1 
Desvio lateral direito corrigido (“S”)  2 
Desvio lateral esquerdo (não corrigido) 3 
Desvio lateral corrigido (“S”)  4 
Outro     5 
Tipo: ______________________ 
                   (especifique) 
 
4. Extensão de movimento vertical incisivos maxilares utilizados 11 e 12 
 a. Abertura passiva sem dor __ __mm 
 b. Abertura máxima passiva __ __mm 
 c. Abertura máxima ativa __ __mm 
 d. Transpasse incisal vertical __ __mm 
 
Tabela Abaixo: Para os itens “b” e “c” somente 

 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

N
e
n
h
u
m
a 

D
i
r
e
i
t
o 
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s
q
u
e
r
d
o 

a
m
b
o
s 

N
e
n
h
u
m
a 

D
i
r
e
i
t
o 

E
s
q
u
e
r
d
o 

a
m
b
o
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0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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5. Ruídos articulares (palpação) 
a. abertura 
                                          Direito           Esquerdo 
Nenhum   0  0 
Estalido   1  1 
Crepitação grosseira  2  2 
Crepitação fina  3  3 
 
Medida  do estalido na abertura __ __mm __ __mm 
  
b. Fechamento 
                                          Direito           Esquerdo 
Nenhum   0  0 
Estalido   1  1 
Crepitação grosseira  2  2 
Crepitação fina  3  3 
 
Medida  do estalido na abertura __ __mm __ __mm 
  
 
c. Estalido recíproco eliminado durante abertura protrusiva 
 
                                          Direito           Esquerdo 
Sim     0  0 
NÃO    1  1 
NA    8  8 
 
 
6. Excursões 
 
 a. Excursão lateral direita  __ __mm 
 b. Excursão lateral esquerda  __ __mm 
 c. Protrusão    __ __mm 
 

Tabela abaixo: Para os itens “a”, “b” e “c” 
 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

N
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0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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d. Desvio de linha média  __ __mm 
 

 

Direito Esquerdo NA 

1 2 8 

 
 

7. Ruídos articulares nas excursões 
 

Ruídos direito 

 Nenhum Estalido Crepitação grosseira 

Excursão 
Direita 

0 1 2 

Excursão 
Esquerda 

0 1 2 

Protrusão 0 1 2 

 
Ruídos esquerdo 
 

 Nenhum Estalido Crepitação 
grosseira 

Excursão 
Direita 

0 1 2 

Excursão 
Esquerda 

0 1 2 

Protrusão 0 1 2 

 
 
 

INSTRUÇÕES, ITENS 8-10 
 
O examinador  irá palpar (tocando) diferentes áreas da sua face, cabeça e pescoço. Nós 

gostaríamos que você indicasse se você não sente dor ou apenas não sente pressão (0), ou dor  (1-3). 
Por favor, classifique o quanto de dor você sente para cada uma das palpações de acordo com a 
escala abaixo. Circule o número que corresponde a quantidade de dor que vocÊ sente. Nós 
gostaríamos que você fizesse uma classificação separada para as palpações direita e esquerda. 

 
0 = Sem dor / somente pressão 
1 = dor leve 
2 = dor moderada 
3 = dor severa 

 
 

8. Dor muscular extra-oral com palpação 
 

              DIREITO              ESQUERDO 
a. Temporal (posterior)             0  1  2  3   0  1  2  3 
“parte de trás da têmpora”     
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b. Temporal (médio)     0  1  2  3   0  1  2  3 
“meio da têmpora” 
c. Temporal (anterior)      0  1  2  3   0  1  2  3 
“parte anterior da têmpora” 
d. Masseter (superior)     0  1  2  3   0  1  2  3 
“bochecha/abaixo do zigoma” 
e. Masseter (médio)     0  1  2  3   0  1  2  3 
“bochecha/lado da face”  
f. Masseter (inferior)     0  1  2  3   0  1  2  3 
“bochecha/ linha da mandíbula” 
g. Região madibular posterior    0  1  2  3   0  1  2  3 
(estilo-hióide/região posterior do digástrico) 
“mandúbula/região da garganta” 
h. Região submandibular    0  1  2  3   0  1  2  3 
(pterigóide medial/supra-hióide/região anterior 
Do diagnóstico) “abaixo do queixo” 
9. Dor articular com palpação 
 
  DIREITO   ESQUERDO 
a. Pólo lateral    0  1  2  3       0  1  2  3 
“por fora” 
 
b. Ligamento posterior    0  1  2  3       0  1  2  3 
“dentro do ouvido” 
 
10. Dor muscular intra-oral com palpação 
 
  DIREITO   ESQUERDO 
a. Área do pterigóide lateral               0  1  2  3       0  1  2  3 
“atrás dos molares superiores” 
 
b. Tendão do temporal                       0  1  2  3       0  1  2  3 
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ANEXO 5 - ESCALA VISUAL ANALÓGICA  DE DOR 

 

 

 |                            | 

 sem dor                                                            dor insuportável 

 

 

 

 

sem dor                                                            dor insuportável 

 

 

Apoio  

 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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AVALIAÇÃO DA DOR MIOFASCIAL EM PORTADORES DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR E A RELAÇÃO COM CORTISOL E VARIABILIDADE DA FREQÜÊNCIA 

CARDÍACA APÓS INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA POR LASER DE BAIXA POTÊNCIA 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Custódio Rubira 

Bolsista: Cordélia Cruz Santana 

 

RESUMO 

Desordem temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que abrange um número de problemas 

clínicos que envolvem a musculatura mastigatória, articulação temporomandibular (ATM) e 

estruturas associadas ou ambas, e considerada uma alteração musculoesquelética do sistema 

mastigatório que afeta mais de 25% da população em geral. Recursos fisioterapêuticos como terapia 

por laser de baixa potência (LLLT) é freqüentemente utilizado para tratar vários tipos de dor, 

incluindo dor muscular localizada na ATM como um dos sintomas mais freqüentes nas DTM As 

concentrações de cortisol sérico podem estar alteradas na dor crônica devido ao excesso de 

estimulação do eixo adrenal-hipotalâmico-pituitário. A combinação das secreções dos eixos 

hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta neuroendócrina aos 

estímulos estressantes. O conhecimento de que as flutuações da freqüência cardíaca refletem a 

interação do sistema nervoso simpático e parassimpático possibilita o estudo do sistema nervoso 

autônomo a partir do estudo da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC). Objetivos: O estudo tem 

como objetivo avaliar a dor miofascial em portadores de DTM, sua relação com cortisol sanguíneo e a 

VFC após intervenção fisioterapêutica por LLLT. Metodologia: Foram incluídos neste estudo 15 

voluntários, de ambos os gêneros, entre 18 e 40 anos, com diagnóstico de DTM, apresentando dor 

orofacial crônica (Gratt & Anbar, 2005). Foi aplicado pelo examinador o Questionário de Índice e 

Diagnóstico de Fonseca (1992) para triagem dos pacientes e os mesmos foram avaliados pelos 

critérios do RDC/TMD. Os pacientes foram submetidos ao exame de eletrocardiograma para 

verificação da VFC, e à coleta de amostra sanguínea para quantificar as concentrações do cortisol 

antes e após 10 sessões de aplicação da LLLT. O nível de dor foi registrado na escala analógica visual 

antes e após as aplicações do LLLT.  Resultados: Os voluntários com DTM crônica apresentaram 

diminuição significante da dor após tratamento com laser de baixa potência, mulheres (P< 0,05) e 

homens (P< 0,004). Houve um aumento significativo dos níveis de cortisol pós tratamento nas 

mulheres (P< 0,03). A variabilidade da freqüência cardíaca na posição deitada para em pé no domínio 



 

 

293 

 

 

da freqüência apresentou diminuição no incremento significativo do LF antes do tratamento em 

mulheres (P<0,029). Conclusão: Esses resultados sugerem que somente as mulheres portadoras de 

DTM muscular crônica mostram níveis mais altos de cortisol e um menor incremento de atividade do 

sistema nervoso simpático sobre o coração após que se alteraram inversamente na diminuição do 

quadro álgico após terapia de baixa potência. 

Palavras-chave: Disfunção temporomandibular,  Dor orofacial,  Cortisol sanguíneo, Variabilidade da 

freqüência cardíaca. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Desordem temporomandibular (DTM) ou craniomandibular (DCM) é um termo coletivo que 

abrange um número de problemas clínicos que envolvem a musculatura mastigatória, articulação 

temporomandibular (ATM) e estruturas associadas ou ambas (Michelotti et al, 2004) e considerada 

uma alteração musculoesquelética do sistema mastigatório que afeta mais de 25% da população em 

geral (Mcneely et al, 2006),  freqüentemente caracterizada por dor orofacial (DOF), limitação ou 

desvios na amplitude de movimento, estalidos articulares e cefaléias. A etiologia da DTM tem sido 

atribuídas a um número de fatores, incluindo bruxismo, trauma e estressores ocupacionais (Cleland, 

Palmer, 2004).  

A classificação mais aceita de disfunção temporomandibular (DTM) divide os sinais e 

sintomas em dor miofascial (com ou sem limitação dos movimentos mandibulares), deslocamentos 

de disco com ou sem redução (com ou sem diminuição dos movimentos mandibulares); artralgia da 

articulação temporomandibular (ATM), osteoartrite e osteoratrose (Svensson, 2007). 

A Academia Americana de Desordens Craniomandibulares cita a fisioterapia como um 

tratamento importante que tem como intenção diminuir a dor musculoesquelética, reduzir a 

inflamação e restaurar a função motora oral. Numerosas intervenções fisioterapêuticas são utilizadas 

no tratamento das disfunções temporomandibulares (DTM), incluindo modalidades eletrofísicas, 

exercícios e técnicas de terapia manual (Mcneely et al, 2006). 

Dentre vários recursos fisioterapêuticos a terapia por laser de baixa potência (LLLT) é 

freqüentemente utilizada para tratar vários tipos de dor, incluindo dor muscular localizada na 

articulação temporomandibular como um dos sintomas mais freqüentes nas disfunções 

temporomandibulares (Tullberg et al, 2003).  
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As concentrações de cortisol sérico podem estar alteradas na dor crônica devido ao excesso 

de estimulação do eixo adrenal-hipotalâmico-pituitário. A inter-relação do hipotálamo, sistema 

nervoso simpático, adenohipófise, córtex e medula da adrenal foi enfatizada por (Axelrod, Reisine, 

1984), que classificaram além da adrenalina e da noradrenalina, o hormônio adenocorticotrófico 

(ACTH) e os glicocorticóides como “hormônios do estresse”. A combinação das secreções dos eixos 

hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal constituiria a resposta neuroendócrina aos 

estímulos estressantes. 

O conhecimento de que as flutuações da freqüência cardíaca, batimento a batimento, 

refletem a interação do sistema nervoso simpático e parassimpático veio oferecer uma janela para o 

estudo do sistema nervoso autônomo (SNA) a partir do estudo da variabilidade da freqüência 

cardíaca (VFC) (Carvalho et al, 2002). 

O presente estudo tem como propósito avaliar a dor miofascial em portadores de DTM e as 

relações com cortisol salivar e VFC após intervenção fisioterapêutica por laser de baixa potência. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Disfunção Temporomandibular 

 

A Disfunção Temporomandibular (DTM) inclui uma variedade de condições associada com dor 

e alteração dos músculos mastigatórios e da articulação temporomandibular - ATM (Medlicott, 

Harris, 2006). 

Segundo Oliveira et al (2003) a etiologia é multifatorial, e que cerca de 50-75% da população 

apresenta pelo menos um sinal, e 20-25% um sintoma em algum um período da vida. Podendo ser 

denominadas ainda de desordens temporomandibulares, desordens craniomandibulares e disfunção 

mandibular.  

Apesar dos dados epidemiológicos relatados na literatura científica mundial, no Brasil são 

poucos os estudos de prevalência sobre DTM (Oliveira et al, 2006). O que pode dificultar a 

abordagem terapêutica, em virtude da extensa diferença populacional do nosso país.  

A DTM pode ser classificada segundo Okeson (2000) em desordens congênitas e de 

desenvolvimento, desordens discal, travamento ou subluxação e desordens dos músculos da 

mastigação.  

Não existe um consenso entre os pesquisadores sobre a etiologia, diagnóstico e tratamento 

das DTM, sendo que o diagnóstico é baseado na presença de sinais e sintomas (Ali, 2002). Assim, a 

Academia Americana de Dor Orofacial estabeleceu diretrizes para classificação, avaliação e 
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 tratamento das dores orofaciais. Definida por um termo coletivo que 

engloba um número de problemas clínicos envolvendo a musculatura mastigatória, a ATM e 

estruturas associadas. A DTM tem como manifestações clínicas a dor em músculos mastigatórios, 

região pré-auricular e/ou ATM (Mcneill, 1997).  

 A classificação da DTM pode ser realizada através do “Research Diagnostic Criteria” 

(RDC/TMD), sendo um instrumento confiável de avaliação (Dworkin, Leresche, 1992). Para mensurar 

a presença de dor pode-se utilizar a Escala Analógica Visual (EVA), e para avaliar os aspectos de dor 

multidimensional, pode ser utilizado Questionário McGill de Dor (Oliveira et al, 2003; Pedroni, 

Oliveira, Bérzin, 2006). 

A dor orofacial provocado pela DTM é a sintomatologia mais comum de origem não-dental 

(Lipton, Ship, Larach-Robinson, 1993). Com prevalência na população adulta que varia entre 5% a 

15% (Dworkin, Leresche, 1992). 

Mas a DTM tem como dificuldade o seu diagnóstico e tratamento em virtude dos fatores 

etiológicos e dos mecanismos patogênicos, apresentando manifestações dolorosas e alterações 

biomecânicas não apenas na sua articulação, mas como também em regiões adjacentes (Mongini, 

Italiano, 2001). 

A DTM pode ser classificada de forma etiológica por Okeson (2000), na qual descreve em 

desordens congênitas e de desenvolvimento, desordens discais, travamento ou subluxação, e 

desordens dos músculos da mastigação. Silva et al (2005), especifica a classificação como sendo, 

artrogênica quando a causa desencadeante é de origem articular, e miogênica quando os fatores são 

de origem muscular.  

O sintoma doloroso em geral está localizado nos músculos da mastigação, área pré-auricular, 

e/ou na ATM, agravado pela mastigação ou outra função da mandíbula, sendo considerada uma 

subclasse das desordens musculoesqueléticas. Os pacientes frequentemente apresentam 

movimentos mandibulares limitados ou assimétricos e ruídos na ATM (Mcneill, 1997). 

Segundo Gratt, Anbar (2005), a dor orofacial crônica é definida como uma dor com queixa de 

mais de quatro meses de duração na região da face, que pode ser classificada dentro de três 

categorias: psicogênica, neurogênica e somática dependendo da origem (Racich, 2005). 

A Academia Americana de Dor Orofacial estabeleceu diretrizes para classificação, avaliação e 

tratamento das dores orofaciais: a) definida por um termo 

coletivo que engloba um número de problemas clínicos envolvendo a musculatura mastigatória, a 

ATM e estruturas associadas, as DTM têm por principais manifestações clínicas a dor em músculos 
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 mastigatórios, região pré-auricular e/ou ATM, que pode agravar-se com a 

manipulação ou função, movimentos mandibulares assimétricos e/ou bloqueios e ruídos articulares; 

b) apresenta como queixas mais comuns a dor de cabeça, dor de ouvido e dor orofacial, assim como 

hipertrofia muscular e hábito oclusal anormal (Mcneill, 1997). 

Svensson et al (2001) comparando o limiar para dor durante exame de palpação no músculo 

masseter e no músculo da tíbia, demostraram que pacientes com DTM apresentam limiares menores 

de dor quando comparados a um grupo controle, concluindo assim que as DTM desencadeiam um 

aumento da sensibilidade a qualquer estímulo doloroso. 

A hipersensibilidade à palpação deve-se à excitação e sensibilização dos nociceptores pelo 

acúmulo de substâncias algiogênicas, causadas pelas alterações biodinâmicas do traumatismo ou da 

crise energética e/ou pela inflamação neurogênica (Menses, 1993; Reitinger, 1996; Teixeira, 2003). 

As contrações musculares prolongadas, para Quinn (1995) comprimem a ATM produzindo 

microtraumas na cartilagem articular, no disco e na membrana sinovial ao redor, com conseqüente 

processo inflamatório e dor.  

Segundo Menses (1993), Reitinger (1996) e Teixeira (2003) a fibra muscular, quando sofre 

lesão, sobrecarga  ou estresses de repetição, resultam  em contração  muscular exagerada durante 

período de tempo prolongado, fadiga muscular, isquemia focalizada e anormalidades subseqüentes 

do ambiente extracelular das miofibrilas, alem de liberação de substâncias algiogênicas, gerando 

ciclo vicioso caracterizado por elevação da atividade motora e do sistema neurovegetativo, 

aumentando a sensibilidade à dor.  

A atividade contrátil não controlada aumenta o consumo energético e colapsa a 

microcirculação local (compressão mecânica dos capilares) e o consumo energético aumentado sob 

condições de isquemia gera círculo vicioso autosustentado de contração-isquemia-contraçao 

muscular (Menses, 1993; Reitinger, 1996; Teixeira, 2003). Os estímulos nociceptivos acionam os 

nociceptores musculares relacionados às fibras nervosas III (equivalentes das fibras A gama, 

responsável pelas parestesias e pela dor espontânea) e IV (equivalentes das fibras C, responsável 

pela dor durante os movimentos, estiramento ou compressão muscular) que se projetam no corno 

posterior da substância cinzenta da medula espinhal, de onde as informações nociceptivas são 

transferidas pelos tratos de projeção rostral para as unidades supra-segmentares. 

Venancio et al (2005) relatam que o tratamento deve iniciar com terapia para alívio dos 

sintomas, diminução da dor, restaurar a função  e deve ser baseado num correto diagnóstico, 
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 estabelecido de informações sobre possíveis fatores etiológicos, sinais e 

sintomas capacitando o paciente para retomar sua atividade de vida diária.  

2.2 Dor, Cortisol e Atividade Simpática 

A participação dos glicocorticóides na reação de estresse foi evidenciada por Selye (1998) 

que focalizou o eixo hipófise-adrenocortical como o efetor desta resposta.  

Estímulos dolorosos causados por qualquer tipo de alteração física ou lesão tecidual são 

inicialmente transmitidos em sentido ascendente por meio do tronco cerebral até a área pré-fornical, 

desta para o núcleo paraventricular, ambos do hipotálamo e, finalmente, para a eminência mediana. 

Nesta, o hormônio liberador de corticotrofina (CRH) é secretado para o sistema porta-hipofisário. A 

hipófise é estimulada a secretar hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e, este estimula o córtex 

adrenal a secretar cortisol, que em situações de estresse físico e mental pode chegar a aumentar até 

20 vezes (Guyton, Hall, 2006). 

Em humanos, pelo menos 95% da atividade glicocorticóide das secreções adreno-corticais é 

atribuída ao hormônio cortisol, também conhecido como hidrocortisona. Desde então, reconhece-se 

como fundamental a atuação destes hormônios na reação de estresse (Chrousos, Gold, 1992; 

Ottaviani, Franceschi, 1996). 

A secreção de cortisol pelo córtex da adrenal constitui o passo final de uma cascata que se 

inicia com a percepção do estressor pelo córtex cerebral, ativação do sistema límbico e do 

hipotálamo, que libera o CRH. Este estimula a adenohipófise a secretar ACTH, o qual, por sua vez, 

estimula a liberação de glicocorticóides pelo córtex da adrenal. Estes desencadeiam uma série de 

efeitos metabólicos que visam aliviar a natureza nociva do estado de estresse (gliconeogênese, 

mobilização de proteínas e de gorduras, inibição do crescimento, das respostas imunológica, 

inflamatória e da reprodução). Estas alterações são fundamentais para o sucesso do processo 

adaptativo, uma vez que aumenta prontamente a disponibilidade de energia, o metabolismo de 

suporte e adiam o anabolismo, energeticamente dispendioso, até em períodos menos estressantes. 

Além disso, ocorre também uma retroalimentação direta do cortisol sobre o hipotálamo e a glândula 

hipófise anterior, diminuindo a secreção de CRH, de ACTH e a concentração plasmática de cortisol. 

Entretanto, os estímulos de estresse são predominantes; eles sempre podem romper esse controle 

do cortisol por retroalimentação inibitória direta (Guyton, Hall, 2006)(28). 

A inter-relação entre hipotálamo, sistema nervoso simpático, adenohipófise, córtex e medula 

da adrenal foi enfatizada por Axelrod, Reisine (1984), que classificaram como “hormônios do 

estresse”, além da adrenalina e da noradrenalina, o ACTH e os glicocorticóides. A combinação das 
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 secreções dos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal e simpático-adrenal 

constituiria a resposta neuroendócrina aos estímulos estressantes.  

De fato, desde o trabalho de Selye (1998), a associação entre estresse e aumento na secreção 

de cortisol é tão fortemente consolidada que era vista como sinônimo na literatura. No entanto, 

paralelamente a essa conhecida resposta de aumento na secreção de cortisol frente a agentes 

estressores, atualmente uma resposta de decréscimo relativo na secreção de cortisol, conhecida 

como hipocortisolismo, vem sido reconhecida por inúmeros pesquisadores (Kirschbaum et al, 1995). 

O hipocortisolismo refere-se à diminuição na produção e/ou liberação de cortisol, ou ainda 

sinalização glicocorticóide insuficiente, a qual pode resultar da diminuição do hormônio disponível ou 

da redução da responsividade ao glicocorticóide, resultando em perda ou diminuição dos efeitos 

protetores do cortisol ao organismo. De fato, se aceita que o hipocortisolismo vem sendo observado 

em pacientes portadores de doenças psicossomáticas e em situações de estresse crônico 

(Kirschbaum et al, 1990 ; Demitrack et al, 1991; Crofford et al, 1994) . 

O hipocortisolismo tornou-se alvo crescente de inúmeros pesquisadores e seu estudo é de 

fundamental importância, uma vez que contraria o paradigma que relacionava estresse com 

aumento na secreção de cortisol. Assim, atualmente o estresse pode ser definido como uma resposta 

inadequada do organismo, podendo resultar em aumento ou decréscimo na secreção de cortisol. 

Tendo em vista, portanto, que estímulos estressantes desencadeiam uma resposta do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal, o estresse pode ser avaliado por meio da medida da concentração 

plasmática de cortisol ou ainda por meio da avaliação das mudanças comportamentais, 

neuroquímicas e neurovegetativas que surgem como conseqüência dos efeitos dos hormônios do 

estresse em várias regiões cerebrais, e em especial no hipocampo (Sapolsky, Pulsinelli, 1985; 

Mcewen et al, 1986). 

Outro conjunto de pesquisadores considera a análise da concentração plasmática de cortisol 

um marcador objetivo do estresse crônico induzido pela atividade do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal  (Kirschbaum et al, 1990; Kirschbaum  et al, 1995). A avaliação do cortisol na saliva apresenta 

correlação positiva com a concentração deste hormônio no sangue, refletindo cerca de 5 a 10% da 

concentração sérica (Kahn  et al, 1988).  

2.3 Atividade do Fuso Muscular e Variabilidade da Freqüência Cardíaca 

Estudos em animais de laboratório evidenciaram que a contração do músculo esquelético 

ativa pequenas fibras nervosas aferentes segundo Kniffki et al (1978); Kaufman et al (1983); 

Kaufman, Rybicki, (1987) e que, reflexamente, aumentam a freqüência cardíaca (FC) e a pressão 
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 sangüínea (PS) (Coote et al, 1971; Mccloskey, Mitchell, 1972).  Mecanismos 

similares mostram-se também presentes em humanos, uma vez que a contração isométrica 

eletricamente induzida do tríceps sural Bull et al (1989) ou de flexores de braços Al-Ani et al (1997)  

produz o aumento da FC e da PS semelhantes àqueles induzidos por contrações similares 

voluntariamente provocadas. Entretanto, há características da taquicardia bem diferentes da 

resposta pressórica que foram claramente demonstradas no estudo de (Bull et al, 1989).  Neste 

estudo demonstrou-se que, no fim de uma contração isométrica involuntária com circulação fechada 

(do inglês PECO, pos-exercise circulatory occlusion, oclusão circulatória pós-exercícios), a FC 

rapidamente retornou à linha de base enquanto a PS permaneceu elevada. Isso alimenta a idéia de 

que diferentes fibras nervosas aferentes são responsáveis pelas mudanças da FC ou da PS. 

Dois tipos de fibras nervosas musculares aferentes mostraram influenciar nas mudanças 

cardiovasculares: Grupo III fibras aferentes mecanicamente sensíveis e o Grupo IV fibras nervosas 

metabolicamente sensíveis (Coote, Bothams, 2001). Os metaboreceptores são os que mais 

contribuem com o restante da resposta pressórica durante o PECO quando já não há mais nenhum 

estímulo mecânico (Carrington, White, 2001; Carrington et al, 2003; Fisher, White, 2004). Durante 

contrações involuntárias dos músculos, quando não há um comando central, a taquicardia, que cai 

rapidamente no fim das contrações, é a principal conseqüência da estimulação das fibras nervosas 

mecanicamente sensíveis. 

Recentemente, desenvolveu-se um experimento em humanos que foi seletivamente testado 

no que tange à influência dos mecanorreceptores das pequenas fibras musculares e tal experimento 

consistia em um alongamento passivo do tríceps sural. O resultado mostrou que o alongamento 

deste músculo induz a rápido aumento na FC sem alterar significantemente a PS (Gladwell, Coote, 

2002). Devido à diminuição da variação da FC durante o alongamento do músculo, postula-se que a 

ativação do mecanorreceptor do músculo do Grupo III produz os aumentos da FC devido à inibição 

do tônus vagal cardíaco. No presente estudo, adiante, foi testado isso examinando o efeito do 

alongamento de músculos durante os períodos em que o tônus vagal cardíaco estava reduzido ou por 

exercícios voluntários suaves, ou por efeito farmacológico, ou ainda pela alteração da entrada do 

barorreceptor carotídeo (Gladwell et al, 2005). 

 

2.4 Freqüência Cardíaca e Sistema Nervoso Autônomo  

Um dos sinais vitais do organismo é a FC, o número de sístoles por minuto de um coração 

normal. Este é um dos sinais mais eficazes e óbvios da presença de vida num organismo e de 

importância fundamental na área médica, sendo obrigatória a sua medida em qualquer exame físico. 

A FC é modulada segundo a influência direta dos ramos simpático e parassimpático do sistema 
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 nervoso autônomo (SNA), despolarizando o nodo sino-atrial (Imai et al, 

1994). Essas oscilações constantes da FC têm implicações importantes na orientação diagnóstica e 

terapêutica do paciente (Cole et al, 1999). 

O conhecimento de que as flutuações da FC, batimento a batimento, refletem a interação do 

sistema nervoso simpático (SNS) e sistema nervoso parassimpático (SNP) veio oferecer uma nova 

linha de estudo do SNA a partir do estudo da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC). A 

permanente influência exercida pelo SNA sobre o funcionamento dos diversos órgãos, aparelhos e 

sistemas que compõem o organismo humano é essencial para a preservação das condições do 

equilíbrio fisiológico interno, permitindo que o mesmo exerça, adequadamente, sua interação com o 

meio ambiente circundante. Qualquer fator que provoque tendência ao desequilíbrio promove, de 

pronto, respostas orgânicas automáticas e involuntárias que têm por finalidade reverter o processo 

em andamento e restabelecer o equilíbrio funcional. Essas respostas reguladoras recebem o nome 

de respostas autonômicas, pois são efetuadas pelo SNA por meio de suas subdivisões 

anatomofuncionais – o SNS e o SNP, e, praticamente, todos os órgãos são dotados desses dois ramos 

do SNA e são, dessa forma, controlados em rede, para que todo o organismo trabalhe 

harmoniosamente e para que os órgãos funcionem em sintonia (Carvalho et al, 2002). 

O coração, apesar de ter sua inervação intrínseca e, portanto, ser capaz de regular seu rítmo, 

promover a condução dos estímulos intracardíacos e ter contratilidade, tem também todas essas 

funções amplamente moduladas pelo SNA (Guyton, Hall, 2006). Assim, devido a sua importância, o 

coração deve participar, e participa, sob a tutela do SNA, ativamente do processo homeostático 

orgânico, sendo o SNA o responsável pela regulação do ritmo e da função de bombeamento 

cardíaco, adequando essas funções às necessidades metabólicas e teciduais, às quais estão expostos 

os seres humanos em suas atividades da vida diária (Paschoal et al, 2006). 

O conceito de que a variação da FC é modulada pelo SNA não é novo. As variações 

encontradas nos parâmetros hemodinâmicos batimento a batimento expressam a resposta 

fisiológica de uma série de comandos neuro-humorais na tentativa de sustentar a função 

cardiovascular. Por exemplo, uma diminuição da pressão arterial (PA), causada por vasodilatação 

periférica ou diminuição do volume circulante, altera o disparo de fibras dos barorreceptores 

carotídeos, os quais desinibem a ação simpática sobre o coração aumentando a FC. O estiramento de 

fibras nervosas aferentes cardíacas e pulmonares, durante o ciclo cardíaco e respiratório, 

respectivamente, alteram o intervalo entre as batidas do coração. Mecanismos centrais corticais 

envolvendo emoções também participam do controle da FC. Esses mecanismos de controle da FC 

estão presentes nas variações cíclicas da PA (reflexo barorreceptor). Através de vias aferentes 

medulares e vagais, a informação atinge o sistema nervoso central (núcleo trato solitário), é 
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 modulada e volta ao coração através de fibras eferentes vagais rápidas e 

eferentes simpáticas lentas: o processo de dissipação da norepinefrina liberada nas terminações 

simpáticas é mais lento que o da dissipação da acetilcolina nas terminações vagais. A influência da 

respiração na variabilidade da FC instantânea é complexa, porém, de uma maneira geral, pode-se 

dizer que a FC aumenta durante a inspiração e diminui na expiração. Isso ocorre principalmente por 

alteração da atividade vagal na freqüência de despolarização do nó sinoatrial (arritmia respiratória 

sinusal), sendo tal fato observado mais acentuadamente em crianças e animais jovens. Variações da 

FC também podem ser ocasionadas por flutuações na resistência vascular periférica devidas a 

regulação do fluxo sangüíneo regional, ou ainda causadas por hormônios como as catecolaminas 

(Ribeiro et al, 1992). 

Outro fator que influencia a variabilidade da freqüência cardíaca é a mudança postural. Na 

condição de repouso, ambos os sistemas, simpático e parassimpático, estão tonicamente ativos, com 

predominância dos efeitos da estimulação vagal. Portanto, o estudo da VFC em repouso nas posições 

supina e sentada permite identificar possíveis alterações do balanço simpato-vagal sobre o nodo 

sinusal (Malliani et al, 1991; Longo et a., 1995 ;Task Force, 1996).  

A mudança postural, da posição supina para sentada, ativa ou passiva, desencadeia ajustes 

rápidos no sistema cardiovascular em resposta ao desvio hidrostático causado pelo deslocamento do 

sangue das extremidades superiores para as inferiores, diminuição do débito cardíaco e da pressão 

arterial, ativação dos receptores arteriais e cardiopulmonares e integração das informações 

periféricas e centrais (Acharya  et al, 2004). 

A modulação autonômica da FC é, em parte, responsável pela sua variabilidade. Em 

indivíduos saudáveis, a estimulação dos nervos parassimpáticos está associada com a redução da FC 

e maior variabilidade da freqüência cardíaca, enquanto que a do simpático contribui para o seu 

aumento associado à diminuição de sua variabilidade (Longo et al, 1995; Task force, 1996).  

Muitos debates foram traçados ao longo dos anos sobre a origem dos rítmos apresentados 

pelos nervos autonômicos. Hipóteses de que estes rítmos seriam causados por modulações aferentes 

de reflexos cardiovasculares, ou por oscilações intrínsecas de neurônicos do sistema nervoso central, 

foram propostas por diversos autores (Gebber, 1980). De modo semelhante, as oscilações 

encontradas em variáveis cardiovasculares, como PA e FC poderiam ser causadas por oscilações da 

atividade autonômica (Preiss, Polosa, 1974), poderiam ser a causa das oscilações em nervos 

autonômicos (Appel et al, 1989), ou ambas influências poderiam estar interagindo (Malliani et al, 

1991).  
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 Nos dias atuais, está bem estabelecido que em indivíduos normais, 

em repouso, a análise espectral mostra, claramente, três ritmos básicos de oscilações da PA e do 

intervalo cardíaco. Mais especificamente: um ritmo de muito baixa freqüência (< 0,03 Hz), um rítmo 

identificado como de baixa freqüência (0,03 a 0,15 Hz) e um rítmo de alta freqüência (0,15 a 0,35 Hz) 

(Malliani et al, 1991; Task Force, 1996). 

2.5 Laser de Baixa Potência 

O emprego da terapia física no tratamento das desordens temporomandibulares não é 

recente. A fisioterapia dispõe de recursos manuais, eletro, termo e fototerápicos, além de 

cinesioterápicos. Esses procedimentos têm se mostrado eficientes no auxílio da analgesia, no pós-

cirúrgico e nas alterações miofuncionais dos músculos mastigatórios e posturais (Adiels, 2005; Grossi, 

2002; Marzola, 2002; Nicolakis  et al, 2002; Yoda et al, 2003). 

No Brasil, os trabalhos pioneiros na área inicaram na década de 80 e foram realizados por 

Duarte, Brugnera, Silveira e colaboradores, em Belo Horizonte; LELO-Laboratório de Estudos do Laser 

em Odontologia (USP); Watanabe e colaboradores, Genovese, todos em São Paulo; Pinheiro em 

Recife (Brugnera, 1991).  

O laser de baixa potência é freqüentemente usado para tratar condições de vários tipos de 

dor, o tratamento por laser é comumente usado em medicina clínica como ferramenta em cirurgia e 

oftalmologia, mas recentemente um crescente interesse tem focado sua possibilidade em aliviar a 

dor (Tullberg et al, 2003). 

Lim et al (1995) cita em seu trabalho que LLLT é a nova designação internacionalmente aceita 

e é definida como tratamento a laser nas quais a energia emitida não causa aumento da temperatura 

do tecido tratado acima de 36,5º C ou seja, temperatura corpórea normal. Por causa da baixa energia 

emitida e intensidade, seus efeitos são meramente não-térmicos e bioestimuladores. Os efeitos 

bioestimuladores da LLLT têm sido relatados por vários investigadores. O mecanismo de analgesia 

não tem sido estabelecido, mas tem sido atribuído aos seus efeitos antiinflamatórios e neuronais.  

Segundo Chow et al (2006) a LLLT tem sido utilizada para tratamento de dor particularmente 

na Europa e Japão. Uma metanálise e revisão sistemática da literatura provam evidencia da eficácia 

da LLLT nas condições de dor. 

A eficácia da LLLT tem sido descrita em muitos trabalhos associados a dor, seja esta muscular 

aguda ou crônica ou em outras condições como em doenças degenerativas. Em um trabalho recente, 

Chow et al, (2007) relatam que as condições clínicas da dor tem sido sistematicamente estudadas e 
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 que existe um grau de evidência dessa terapia em dor no pescoço, 

tendinoses, desordens crônicas e dor crônica.  

O efeito analgésico da LLLT atua em diferentes níveis e por muitos mecanismos. Algumas 

explicações deste efeito são: aumenta nível de beta-endorfinas no líquor, aumenta a excreção 

urinária de glicocorticóides, o qual é inibidor da síntese de beta-endorfinas, aumenta o limiar de dor 

a palpação através de um mecanismo que bloqueia fibra nervosa eletrolítica, diminui histamina e 

acetilcolina livres, reduz síntese de bradicinina, aumenta produção de adenosina trifosfato (ATP), 

melhora microcirculacção local, aumenta o fluxo linfático reduzindo, dessa forma, o edema 

(Venancio  et al, 2005). 

Já as propriedades biofísicas do laser de baixa potência ainda são pouco compreendidas Gray 

(1994) e Gur (2002) sendo sua intensidade de radiação tão baixa que os efeitos biológicos decorrem 

não do aquecimento, mas sim dos efeitos diretos da irradiação. 

Guirro, Guirro (1996) descrevem como principais efeitos fisiológicos do laser a capacidade de 

estimular a liberação de substâncias pré-formadas (histamina, serotonina, bradicinina), modificar 

reações enzimáticas, aumentar a formação de colágeno, estimular a neoformação de vasos, 

aumentar a síntese de beta-endorfinas e elevar o limiar de dor, tendo grande indicação nos 

processos inflamatórios e de regeneração tecidual.  

Wright, Schiffman (1995)(74) atribuem ao laser a capacidade de obter respostas sem produzir 

calor nos tecidos. Tem efeitos analgésico e antiinflamatório em função de sua capacidade de 

aumentar a permeabilidade capilar. 

O tratamento das DTM objetiva ser conservador e reversível para alívio da dor e restauração 

da função normal (Kato, 2006).  Existem muitos trabalhos relatando o uso do LLLT para melhorar a 

sintomatologia dos pacientes com DTM. Em Beezur et al (1988) observaram total alívio da dor em 

80% dos pacientes artrogênicos (ATM) após termino das aplicações do LLLT por um período de 6 dias.  

3 PROPOSIÇÃO 

O estudo tem como objetivo avaliar a dor miofascial em homens e mulheres portadores de 

DTM, sua relação com cortisol sanguíneo e a variabilidade da freqüência cardíaca após intervenção 

fisioterapêutica por laser de baixa potência. 

4 CASUíSTICA E MÉTODO 

4.1 Casuística  
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 Este estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade São Lucas- Porto Velho- RO.  

Os voluntários foram selecionados na Clínica de Fisioterapia da Faculdade São Lucas – FSL e 

comunidade em geral.  

Os participantes foram informados sobre o objetivo deste estudo, e os que concordaram em 

participar assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a resolução 

196/96. 

4.1.1 Critérios de Inclusão 

Foram incluídos neste estudo 15 voluntários de ambos os gêneros, faixa etária entre 18 e 40 

anos, com diagnóstico de DTM apresentando dor orofacial crônica encaminhados para tratamento 

fisioterapêutico na Clínica de Fisioterapia- FSL  

 

4.1.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos deste estudo os voluntários portadores de doenças sistêmicas (artralgia sem 

sintomas musculares e/ou poliartrite e, adicionalmente, pacientes que apresentem qualquer tipo de 

tratamento irreversível prévio para DTM na clínica). 

Pacientes com emergências médicas e/ou odontológicas, doenças metabólicas (ex., diabete 

ou hipertireoidismo), desordens neurológicas (ex., disquinesia e/ou neuralgia do nervo trigêmio, 

etc.), doença vascular (ex., hipertensão), neoplasias, bem como história pregressa de desordens 

psiquiátricas, abuso de drogas, acidentes com veículo automotor, atualmente sendo tratados com 

medicamentos para desordens neurológicas ou psicológicas, ou com alergias, ou fazendo uso de 

analgésicos ou antiinflamatórios, também foram excluídos. 

4.2 MÉTODO 

 

4.2.1 Diagnóstico Clínico 

Para seleção dos voluntários com sinais e sintomas de DTM foi aplicado o Questionário de 

Índice e Diagnóstico de Fonseca (1992). O questionário dividiu os voluntários em 4 categorias: sem 

DTM; com DTM leve; com DTM moderada e com DTM severa através da pontuação das respostas 

obtidas no preenchimento do questionário (ANEXO A). 

Após a aplicação do questionário acima citado, os voluntários foram avaliados pelo RDC/TMD 

eixo I (RESEARCH DIAGNOSTIC CRITERIA / TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS) segundo Dworkin e 
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 LeResche (1992) por um único examinador previamente calibrado e 

incluídos na amostra  de acordo com o diagnóstico de dor miofascial com ou sem limitação de 

movimentos mandibulares. Os dados da avaliação foram registrados em planilha do programa Excel, 

padronizada para essa pesquisa (ANEXO B). 

A amplitude dos movimentos mandibulares da abertura de boca sem auxílio e sem dor, 

abertura máxima sem auxílio e abertura máxima com auxílio foram mensurados em milímetros 

usando os incisivos 11 e 41 como referências destas. Para mensuração desses movimentos de 

amplitude, foi utilizado uma régua milimetrada que não apresentava o espaço até zero. A medida da 

abertura de boca sem auxílio e sem dor, da abertura máxima sem auxílio, e da abertura máxima de 

boca com auxílio foi realizada orientando os voluntários a abrirem a boca até o momento em que 

não sentissem dor, a abrirem o máximo a boca mesmo sentido a máxima dor, e a abrirem o máximo 

possível a boca mesmo com dor máxima e o examinador completou essa abertura passivamente, 

respectivamente. 

4.2.2 ELETROCARDIOGRAMA  

O ECG é um exame médico na área de cardiologia onde é feito o registro da variação dos 

potenciais elétricos gerados pela atividade elétrica do coração pelo equipamento NeXus-10 de alta 

resolução  em  24 bits assim como até 2048 amostras por segundo.  

O ambiente da sala encontrava-se com temperatura agradável. O voluntário estava 

previamente descansado há pelo menos 10 minutos, sem ter fumado há pelo menos 40 minutos, 

sem ingesta de café e estar calmo. Com o voluntário em decúbito dorsal, palma das mãos viradas 

para cima, o técnico determinou a posição das derivações precordiais (V1 a V6) corretas; em seguida 

foi colocado o gel de condução nos locais pré-determinados, como sendo a zona precordial e 

membros superiores e inferiores, foram conectados os eletrodos do eletrocardiógrafo. Então, os 

sinais elétricos puderam ser vistos num osciloscópio, mas geralmente são registrados em papel 

quadriculado. Correntemente existem eletrocardiógrafos digitais, com relatório automático.  

Após 15 minutos de registro do ECG em repouso foi realizada a inclinação da maca (elétrica) 

para a posição de 60 graus de maneira lenta objetivando ativação do sistema simpático e registro da 

FC e sua análise.  

A análise da VFC foi realizada pelo NEXUS 10 após coleta do ECG em repouso e inclinação, e 

analisado pela Transformada Rápida de Furrier (TFF). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Electricidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscilosc%C3%B3pio
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Figura 1 – Eletrocardiógrafo digital Nexus 10  

4.2.3 Cortisol Sanguíneo 

 Inicialmente foi pedido às voluntárias chegarem ao local da coleta até uma hora e 15 minutos 

após terem acordado. Os voluntários permaneceram em repouso durante trinta minutos antes da 

coleta. Logo em seguida, as amostras de sangue foram coletadas em tubos plásticos. Amostras 

sanguíneas foram obtidas dos voluntários no mesmo horário (oito horas da manhã). Dez mL de 

sangue periférico foram coletados por meio de tubos de vacuteiner com gel separador. Após a 

centrifugação do sangue, o soro foi decantado e guardado no feezer a vinte graus negativos até a 

fase de dosagem do cortisol. Foi realizada a técnica de Imunoensaio (ELISA) para determinação 

quantitativa in vitro do cortisol em soro e plasma humanos. 

Valores de referência da dosagem de cortisol (Laboratório Álvaro) 

SORO OU PLASMA 

Pela manhã: 5,5 – 30,0 ugdL 

Pela tarde: 2,0 – 14,5 ugdL 

A noite: 2,0 a 14,5 ugdL 

4.2.4 Escala Visual Analógica 

Esta escala consiste de uma linha de 100 mm onde o voluntário registrou a intensidade da 

dor marcando com uma caneta na linha entre dois extremos. No extremo esquerdo da escala está 

marcado “sem dor” e no lado direito da escala está marcado “pior dor”. A intensidade da dor está 

descrita como sendo a distância entre o final da escala do lado esquerdo e a marcação do paciente 

(Conti et al, 2001) (ANEXO C). 
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 4.2.5 Aplicação do Laser de Baixa Potência 
 
Foi utilizado o protocolo terapêutico constando de aplicação do Laser diodo de Arsênio e 

Gálio (AsGa) infravermelho, comprimento de onda de 904 nm, com diâmetro da caneta de 

0.2235cm², área do feixe de 0,0392 cm², potência de saída de cinqüenta miliwatts (mW), potencia de 

pico de 25 Watts (W), com tempo de duração do pulso 200 nanosegundos (ns), dosimetria de três 

joules por centímetro quadrado, utilizada a técnica pontual, na qual o tempo de exposição foi 

programada pelo próprio aparelho do modelo Laserplus Microcontrolled Communicator da marca 

KW Eletrônica. Para a aplicação do laser o voluntário permaneceu deitado em decúbito dorsal com 

os membros inferiores semi-flexionados apoiados em um rolo. 

As aplicações foram feitas diariamente, totalizando 10 sessões. 

 

 

 

 

 

  Figura 2 - Laser de baixa potência (904 nm)     Figura 3 – Aplicação do Laser   

   

  4.2.6 Sequência dos eventos  

 questionário de Fonseca (1992)(77) para a primeira triagem dos voluntários; 

 avaliação pelos critérios do RDC/TMD para inclusão no estudo.  

 coleta de sangue  para análise do cortisol; 

 coleta do ECG durante 15 minutos em repouso e 15 minutos inclinados para análise 

da variabilidade da freqüência cardíaca; 

 aplicação de 10 intervenções com laser de baixa potência, com freqüência diária; 

 reavaliação dos pacientes com diagnóstico clínico de DTM; 

 coleta de sangue após 10 sessões da terapia por laser de baixa potência; 

 coleta do ECG para análise da variabilidade da freqüência cardíaca após laser; 
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 A marcação da intensidade da dor na escala analógica visual antes 

de cada sessão de aplicação do laser de baixa potência, e após 5 minutos do término de cada 

aplicação do mesmo.  

5 Análise Estatística 

Os dados foram armazenados num banco de dados e submetidos a procedimentos de análise 

estatística através do Software Sigma Stat. 

Para a comparação das variáveis utilizou-se o teste t Student.  

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

coeficiente de correlação linear de Pearson. 

Todas as discussões no presente trabalho foram realizadas no nível de 0,05% de significância 

(intervalo de confiança 95%). 

6 RESULTADOS 

Participaram deste estudo 15 voluntários, sendo 7 homens e 8 mulheres, os homens com 

idade média de 27,71 ± 4,72 e as mulheres com idade média de 24,61 ± 3,06. 

A comparação dos níveis de cortisol sanguíneo, variabilidade da freqüência cardíaca e dor, 

antes e após o tratamento com laser de baixa potência, estão expressos na Tabela 1. 

Tabela 01. Comparação antes e após o laser do cortisol sanguíneo, variabilidade da freqüência 

cardíaca em porcentagem de baixa freqüência (LF%), e dor pela escala visual analógica (EVA) em 

homens e mulheres com disfunção temporomandibular crônica. 

  Antes Laser Após Laser P 

CORTISOL SANGUÍNEO HOMENS        17,42 ± 4,51 17,23 ± 4,20 0,79 

CORTISOL SANGUÍNEO MULHERES         13,18 ± 7,54 16,56 ± 7,56 0,03 

    

LF DD EM MULHERES      34,24 ± 9,46 33,67 ± 9,37 0,91 

LF EM PÉ EM MULHERES 45,00 ± 18,34   47,29 ± 15,67 0,64 

LF DD EM HOMENS 44,36 ± 13,91 42,76 ± 8,79 0,76 

LF EM PÉ EM HOMENS 61,14 ± 17,53   48,89 ± 14,21 0,19 
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EVA MULHERES DIREITO   26,85 ± 26,57      8 ± 9,33 0,04 

EVA MULHERES ESQUERDO  25,37± 25,98   7,37± 8,65 0,05 

EVA HOMENS DIREITO 33,00± 18,78   0,57± 0,97 0,004 

EVA HOMENS ESQUERDO 32,14± 20,94   0,71 ± 0,95 0,008 

EVA- Escala visual analógica em milímetros; LF banda de baixa freqüência ; DD – decúbito dorsal 

Os valores da dor espontânea em mulheres estão representados no gráfico 1 onde são 

observadas diferenças estatisticamente significantes lado direito antes do laser (26,85±26,57 – P< 

0,04) e lado esquerdo antes do laser (25,37±25,98 - P< 0,05) ; lado direito após o laser (8±9,33 – P< 

0,04 ) e esquerdo (7,37±8,65 - P< 0,05),  no pré e pós tratamento por laser de baixa potência. 

Análise da Dor pela EVA antes e após 

terapia por Laser em Mulheres com DTM Crônica
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Gráfico 1- Análise da dor pla EVA antes e após tratamento com laser de baixa potência. DTM miofascial crônica 

em mulheres  

 

Os valores da dor espontânea em homens estão representados no gráfico 2 onde são 

observadas diferenças estatisticamente significantes, lado direito antes do laser (33,00±18,78 – P< 

0,04), lado esquerdo antes do laser (32,14±20,94 – P< 0,008); e lado direito após o laser (0,57±0,97 – 

P<0,04) e esquerdo (0,71±0,95 – P< 0,008), no pré e pós tratamento por laser de baixa potência. 
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Análise da Dor pela EVA antes e após 

terapia por Laser em Homens com DTM crônica
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Gráfico 2- Análise da dor pela EVA antes e após terapia com laser de baixa potência. DTM miofascial crônica em 

homens. 

Com relação aos níveis de cortisol em mulheres com DTM crônica os valores médios foram 

diferentes estatisticamente significantes entre o pré e o pós tratamento com laser de baixa potência, 

com aumentos dos níveis após tratamento (antes 13,18 ± 7,54, e após 16,56 ± 7,56 – P< 0,03) 

conforme demonstrados no gráfico 3. 

Análise do cortisol sanguíneo em Mulheres antes e 

após a terapia com Laser na DTM crônica
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Gráfico 3- Análise do cortisol sanguíneo antes e após tratamento com laser de baixa potência. DTM miofascial 

crônica em mulheres. 

 



 

 

311 

 

  

A resposta dos níveis de cortisol em homens com DTM crônica não apresentou diferença 

estatisticamente significante após o tratamento com o laser de baixa potência (17,23±4,20 – P< 0,79) 

conforme demonstrado no gráfico 4. 

Análise do cortisol sanguíneo em Homens antes e 

após a terapia com Laser na DTM crônica
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Gráfico 4- Análise do cortisol sanguíneo antes e após tratamento com Laser de baixa potência. DTM miofascial 

crônica em homens. 

O gráfico 5 faz uma comparação entre os níveis de cortisol sanguíneo em homens e mulheres 

com DTM crônica, antes e após o tratamento por laser de baixa potência, justificando que não houve 

diferenças estatisticamente significantes em homens, somente em mulheres (valores femininos 

antes 13,18±7,54 e após 16,56±7,56 – P< 0,03). 
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Cortisol sanguíneo em Homens e mulheres com DTM crônica 

antes e após terapia por Laser
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Gráfico 5- Análise do cortisol sanguíneo antes e após tratamento com Laser de baixa potência. DTM miofascial 

crônica em homens e mulheres.  

Na análise da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) em mulheres não houve diferença 

estatisticamente significante na posição deitada quando comparou-se os valores de antes e pós 

tratamento por laser de baixa freqüência (antes do tratamento 34,24 ± 9,46 e após o tratamento 

33,67 ± 9,37 – P< 0,91) como demonstra o gráfico 6.   
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Gráfico 6- Análise da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) na posição deitada antes e após tratamento 

com laser de baixa potência. DTM miofascial crônica em mulheres. 

Na análise da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) em homens não houve diferença 

estatisticamente significante na posição deitada quando comparou-se os valores de antes e pós 



 

 

313 

 

 tratamento por laser de baixa freqüência (44,36 ± 13,91  antes do 

tratamento e após 42,76 ± 8,79 – P< 0,76) como demonstra o gráfico 7. 
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Gráfico 7- Análise da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) na posição deitada antes e após tratamento 

com laser de baixa potência. DTM miofascial crônica em homens. 

Na análise da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) em mulheres não houve diferença 

estatisticamente significante na posição em pé quando comparou-se os valores de antes e pós 

tratamento por laser de baixa freqüência (45,00 ± 18,34 antes do tratamento e após 47,29 ± 15,67 – 

P< 0,64) como demonstra o gráfico 8.   
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Gráfico 8- Análise da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) na posição em pé antes e após tratamento com 

laser de baixa potência. DTM miofascial crônica em mulheres. 
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 Na análise da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) em homens 

não houve diferença estatisticamente significante na posição em pé quando comparou-se os valores 

de antes e pós tratamento por laser de baixa freqüência (61,14 ± 17,53 antes do tratamento e após 

48,89 ± 14,21 – P< 0,19) como demonstra o gráfico 9.   
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Gráfico 9- Análise da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) na posição em pé antes e após tratamento com 

laser de baixa potência. DTM crônica em homens. 

 
Tabela 02. Incremento da variabilidade da freqüência cardíaca em porcentagem de baixa freqüência 

(LF%), antes e após o tratamento com Laser em homens e mulheres com disfunção 

temporomandibular crônica 

 

 

 

  

 

Antes Laser 

 

P 

 

Após Laser 

 

P 

 

INCREMENTO LF DD/ EM 

PÉ MULHERES  

 

31,52±7,28 / 47,73±16,99 

 

0,029 

 

33,67±9,72 / 47,28±15,66 

 

0,109 

 

INCREMENTO LF DD/ EM 

PÉ HOMENS 

 

44,36  13,91 / 61,14±17,53 

 

0,07 

 

42,76±8,79 / 48,89±14,21 

 

0,44 
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A análise do incremento da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) na posição deitada/em 

pé monstrou-se estatisticamente significante nas mulheres somente antes do laser (31,52±7,28 / 

47,73±16,99 – P< 0,029); e nos homens não houve significância estatística antes e após o tratamento 

com laser (42,76±8,79 / 48,89±14,21 – P< 0,44), como mostra o gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Incremento da variabilidade da freqüência cardíaca (LF%) na DTM miofascial crônica em mulheres 
na posição deitada para em pé, antes e após tratamento com laser de baixa potência. 

 
 

6 DISCUSSÃO 
 

O presente estudo traz a comparação das respostas de dor espontânea, níveis de cortisol e 

variabilidade da freqüência cardíaca e a concordância entre cortisol e variabilidade da freqüência 

cardíaca, em voluntários de ambos os gêneros com DTM miofascial crônica após terapia por laser de 

baixa potência avaliadas pelo RDC/TMD segundo Dworkin e Leresche (1992), sem outros fatores de 

risco. 

Neste estudo obteve-se como resultados mais importantes após terapia por laser de baixa 

potência: 1) diminuição da dor; 2) aumento dos níveis de cortisol nas mulheres e irrelevância na 

variação desses níveis nos homens; 3) diminuição no incremento simpático nas mulheres após a 
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 terapia por laser de baixa potência da posição deitado para em pé, o que 

não foi verificado nos homens. 

 

6.1 FAIXA ETÁRIA E GÊNERO  

A amostra consistiu de voluntários de ambos os gêneros numa faixa etária de 18 a 40 anos, o 

que resultou em uma média de 27,71 ± 4,72 para os homens e 24,61 ± 3,06 para as mulheres. Essa 

faixa etária foi escolhida por ter-se demonstrado, no caso das mulheres, com prevalência mais alta 

em mulheres adultas e menor em mulheres pós-menopausa (Leresche et al, 2003; Von Korff et al, 

1988). 

Estudos recentes têm comumente encontrado mais sinais e sintomas graves e freqüentes de 

dor e pontos-gatilhos na ATM e músculos mastigatórios, sons na ATM, e limitação ou outros 

distúrbios nos movimentos mandibulares em mulheres que em homens (Celic et al, 2004; Leresche et 

al, 2003; Vignolo et al, 2008), indicando que mulheres apresentam mais problemas no sistema 

mastigatório do que homens (Leresche et al, 2003; Stohle R, 1997)(5)  assim como maior gravidade 

tanto psicologicamente como fisicamente. Porém, Bush et al (1993) atribuem a maior prevalência no 

sexo feminino pelo fato das mulheres procurarem mais por tratamentos ou mesmo terem maior 

cuidado, de um modo geral com a saúde, que os homens.  

Warren e Feied (2001) realizaram um  estudo de revisão da literatura em pacientes 

portadores de DTM, relatando que,  quando se leva em consideração os sinais e sintomas das DTM, 

encontra-se uma incidência de uma e meio a duas mulheres para cada homem, e também cerca de 

80% dos pacientes tratados com queixas de DTM são do sexo feminino. 

Nesse mesmo estudo refere-se que a intensidade dos sintomas está relacionada à idade, 

destacando a prevalência maior em mulheres de 20 a 40 anos.  

Observações clínicas e estudos experimentais têm mostrado haver diferenças na percepção 

da dor por homens e mulheres, onde as mulheres demonstram maior sensibilidade à dor do que os 

homens (AL'ABSI et al, 2002) . 

 De acordo com Fischer (2008) a menor prevalência e severidade das DTMs e outras 

condições dolorosas no sexo masculino tem sido classicamente associada a um papel pró-nociceptivo 

dos hormônios ovarianos (LeResche  1997; Warren and Fried 2001; Craft et al. 2004; Cairns 2007) . 

No entanto, estudos recentes, que vêm demonstrando um papel antinociceptivo desses hormônios, 

não suportam essa idéia (Ceccarelli et al 2003; LeResche et al 2003; Clemente et al 2004; Gaumond 

et al 2005; Smith et al 2006; Fischer et al  in press). Provavelmente, o estudo da influência da 
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 testosterona, principal hormônio masculino, sobre os mecanismos 

nociceptivos contribuiria não só para solucionar parte das discrepâncias da literatura nessa área, mas 

também para o entendimento dos mecanismos responsáveis pela menor prevalência e severidade da 

maioria das condições dolorosas crônicas no sexo masculino. De fato, os poucos estudos que 

investigaram a influência desse hormônio sobre a nocicepção apontam para um papel protetor da 

testosterona. Por exemplo, foi demonstrado que baixos níveis de testosterona estão associados ao 

desenvolvimento e a manutenção de algumas condições dolorosas (Morales et al 1994) e que em 

ratos submetidos a estímulos nociceptivos repetitivos, a testosterona induz adaptação progressiva 

com diminuição das respostas nociceptivas (Aloisi et al 2003). Embora os efeitos da testosterona 

sobre a dor da ATM não sejam conhecidos, é possível que ela contribua para a menor prevalência 

e/ou para a menor severidade das DTMs no sexo masculino.  

6.2 DOR MIOFASCIAL E LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA DTM  

Segundo Stohler (1997), devido a dor muscular ser uma experiência comum em humanos, 

dor nos músculos da mastigação não é uma surpresa. Como em qualquer outra região do corpo, a 

dor muscular ocorre de várias formas, em resposta ao exercício ou trauma persistente, localizada, 

regional ou em condições generalizadas sem causas óbvias ou desconhecidas. 

Algumas hipóteses sobre a etiologia são bem aceitas, como a presença de processos 

inflamatórios articulares ou musculares, alterações no posicionamento ou no numero de dentes e 

sua oclusão, traumas locais ou de face e cabeça, além de traumas na região da coluna cervical após 

acidentes automobilísticos (Okenso, 1998a).  

A relevância prática da dor muscular é comumente subestimada na população, embora sua 

prevalência e gravidade se comparem com outras condições de dor. A prevalência da dor miofascial 

na média de pacientes com dor representa de 30% a 80% na população geral (Mense, 1993) . 

Vários autores como Hansen (1990), Conti (1997) , Kulekcioglu (2003) utilizam a EVA em seus 

estudos e a definem como um instrumento confiável para a mensuração da dor. 

Atualmente a EVA é o método mais aceito em pesquisas que se referem a dor e de 

confiabilidade científica. 

Nesse estudo, foi pela EVA para mensuração da dor espontânea, e quando se comparou as 

médias das respostas de dor espontânea nos voluntários com DTM pré e pós-tratamento com LLLT, 

observou-se um comportamento significante de diminuição da dor, conforme  Medlicott, Harris  
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(2006), que em sua revisão sistemática concluíram que a terapia por laser de baixa potência diminui a 

dor. 

Nossos achado estão de acordo com alguns pesquisadores como Netto et al (2007) que 

acreditam que somente a laserterapia de baixa intensidade tem demonstrado uma capacidade em 

auxiliar no tratamento sintomático da dor, promovendo um grau de conforto considerável ao 

paciente, momentos após sua aplicação (Venâncio, Camparis,  Lizarrelli 2002). 

Suas propriedades terapêuticas, tais como a reparação de tecidos, mediação de processos 

inflamatórios, analgesia nos quadros de dor aguda ou crônica e melhora na microcirculação local têm 

sido comprovadas por diversos autores (Almeida, Pagnoncelli, 2004; Brugnera, 2003; Pinheiro et al, 

1998; Venâncio, Camparis, Lizarelli, 2002) 

Outros estudos mostram a importância da LLLT, onde Gray et al (1994)  descreve aplicação 

com laser AsGa, 4 J/cm², três minutos, num total de 29 indivíduos, com acompanhamento de um, 

dois e três meses pós tratamento, e os resultados descreveram melhora da dor. 

Para investigar a efetividade da LLLT no tratamento da DTM, comparando casos artrogênicos 

e miogênicos Kulekcioglu et al (2003), aplicou  em 45 pacientes , sendo 20 considerado como 

tratamento ativo e 15 como controle, laser AsGa – 904 nm, 3 J/cm², juntamente com um programa 

de exercícios diários, em quinze sessões. Avaliação da dor foi mediante a EVA. A redução da dor foi 

observada em ambos os grupos e manteve-se assim por mais trinta dias e conclui que a LLLT pode ser 

considerada como uma modalidade física alternativa na abordagem da DTM. 

Contudo para alguns pesquisadores muitos experimentos têm demonstrado diminuição da 

dor com LLLT, mas ainda a mesma não é uma terapia bem estabelecida. A comparação de ensaios 

clínicos controlados é rara e existem problemas quanto a padronização do tratamento (Feine et al, 

1997; Gray et al, 1994; Kulekcioglu et al, 2003; Mcneill, 1997) . 

Segundo Basford (1986) o interesse pela LLLT é provavelmente devido ao seu custo 

relativamente baixo e de fácil utilização em comparando-se aos relatos de efeitos positivos no alívio 

da dor, o que faz com que discordemos do referido autor devido nosso estudo ter encontrado 

relevância na eficácia da LLLT na diminuição da dor. 
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Acreditamos que as pesquisas com LLLT com protocolos bem delineados e que comprovem a 

resposta de diminuição da dor nas DTM possam se integrar à prática diária da fisioterapia, sendo um 

método de tratamento eficaz na redução rápida da dor miofascial crônica. 

6.3 ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO SANGUÍNEA DE CORTISOL  

O cortisol é sintetizado, armazenado e liberado pelo córtex adrenal e sua liberação é 

controlada pelo ACTH que se liga aos receptores de superfície, sendo mediada por alterações no 

AMPc intracelular. Ele exerce efeitos diretos proporcionais sobre as células do fígado, da musculatura 

esquelética e tecido adiposo, que estabelecem a disponibilidade metabólica de glicose durante o 

estresse. (Melo, 2005) . 

A elevação dos níveis sangüíneos de cortisol é paralela ao aumento do ACTH, e os valores 

máximos surgem após 4 a 12 horas. Quando a lesão é de extensão limitada, os níveis de cortisol 

voltam rapidamente ao normal. Entretanto, quando existem componentes de lesão tecidual que 

permanecem ativos por muito tempo, os níveis sangüíneos e urinários permanecem elevados 

durante semanas ou meses. (Melo, 2005) . 

Esse hormônio é produzido pela ativação do eixo HPA (Korszun et al, 1998). Manfredi 

(2005) afirma que essa ativação é o centro da reação endócrina do estresse, que promove múltiplas 

interações com outros elementos cerebrais envolvidos na regulação das emoções, funções cognitivas 

e do comportamento. Há também uma interação com eixos responsáveis pela reprodução, 

crescimento e imunidade, cada qual profundamente influenciada pelos efeitos da resposta ao 

estresse. O desajuste do eixo HPA tem sido observado em diversas doenças psiquiátricas 

relacionadas ao estresse, como a ansiedade, depressão e a disfunção pós-traumática, ambas com 

alta prevalência em pacientes com DTM (Ferrier, 1994). E é ainda considerado um marcador biológico 

que pode encontrar-se alterado na dor crônica (Tennant,  Herman, 2002) 

Jones et al (1997) obtiveram como resultados da resposta do cortisol ao estresse de um 

estudo piloto com portadores de DTM em tratamento, uma tendência de alguns indivíduos ter níveis 

elevados de cortisol enquanto outros pareceram ter níveis mais baixos. Como resultados dessa 

observação examinaram a freqüência de distribuição da média dos níveis de cortisol no final do 

experimento. A distribuição mostrou alguns pacientes com distribuição de níveis médios de cortisol 

similares ao do grupo controle, e outros pacientes com níveis muito mais altos nos valores médios do 

cortisol. Concluíram no estudo que pode haver dois subgrupos entre os portadores de DTM: o grupo 

que secreta mais cortisol em resposta ao estresse ainda que os resultados mostraram que esses  
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pacientes são psicologicamente indistinguíveis do grupo controle normal. O hipercortisolismo nesse 

grupo pode possibilitar refletir uma disfunção biológica a qual propicia a predisposição para 

desordens como a DTM. Eles sugerem que a baixa resposta ao cortisol e sua relação inversa com os 

próprios relatos de ansiedade e depressão, deveriam indicar que os links entre fatores biológicos e 

psicológicos são diferentes para esses pacientes.  

Outro conjunto de pesquisadores considera a análise da concentração plasmática de cortisol 

um marcador objetivo do estresse crônico induzido pela atividade do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (Kirschbaum et al, 1990; Kirschbaum et al, 1995).  

Este estudo é corroborado por inúmeros estudos como os de Crofford et al. (1994) , 

Demitrack et al. (1991) , Kirschbaum et al. (1990) ; Kraychete et al. (2006) , onde observamos que os 

níveis de cortisol sangüíneo das voluntárias com DTM miofascial crônica foram diferentes no pré e 

pós-tratamento com terapia por laser de baixa potência, demonstrando que a diminuição da dor nas 

voluntárias e conseqüentemente estresse, alterou a condição de baixos níveis de cortisol inicial 

aumentando os níveis de cortisol após a diminuição da dor, mas a mesma resposta não ocorreu com 

o grupo dos homens onde os níveis não se alteraram significantemente após a terapia por laser de 

baixa potência. O grupo de voluntários apresentava-se com dor crônica, acreditamos que a regulação 

para baixo (feedback negativo) era uma condição presente antes da terapia por laser de baixa 

potência. Este achado vem de encontro com Chaudieu et al. (2008) , que cita em seu trabalho que em 

estudos experimentais relacionam-se alterações no eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal de adultos 

jovens resultantes de anormalidade de resposta ao estresse agudo (hipercortisolismo), mas não 

consistentemente 

Nossos achados em mulheres são diferentes dos achados de Korzu et al (2002) que cita em 

seu trabalho, níveis elevados de cortisol em mulheres com DTM indicando um ativação central do 

eixo HHP, uma explicação hipotetizada para pacientes com mais síndromes de dor crônica e explica 

ainda que uma das razões para os níveis elevados de cortisol seria uma possível interrupção no ritmo 

circadiano (distúrbios do sono). 

6.4 DOR, ATIVIDADE SIMPÁTICA E VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

Tennant e Herman (2002)  citam em seu trabalho que dor forte é um potente estressor o 

qual pode induzir um excesso de estimulação do eixo HHA causando concentrações elevadas de 

cortisol sérico, e se a reserva adrenal ou outro componente do HHA diminui acima de um tempo 

devido ao excesso de estimulação, as concentrações de cortisol sérico podem estar diminuídas.  
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Segundo Al'Absi,   Petersen (2003) , as associações negativas entre concentrações de cortisol 

e subseqüente percepção da dor sugerem a possibilidade que a ativação do eixo hipotalâmico-

pituitário-adrenocortical (HPA) pode contribuir para atenuar a percepção da dor semelhante aos 

eventos agudos de estresse.  

O sistema nervoso autônomo é um importante componente da resposta humana ao estresse 

e trabalha conjuntamente com HHA (Ozgocmen et al, 2006). 

O coração é um órgão central na manutenção da homeostasia e para alcançá-la recebe 

influências autonômicas. Nesse sentido, uma de suas principais características consiste na constante 

modificação da freqüência de seus batimentos. Através de vias aferentes medulares e vagais, a 

informação atinge o sistema nervoso central (núcleo trato solitário), é modulada e volta ao coração 

através de fibras eferentes vagais rápidas (podendo se manifestar no primeiro batimento 

subseqüente) e eferentes simpáticas lentas (podendo ocorrer intervalo de até 20  segundos). O 

efeito resultante dessas influências autonômicas é a variabilidade batimento a batimento da 

freqüência cardíaca instantânea (Kawaguchi et al, 2007). 

As variações dos intervalos R-R estão na dependência de moduladores biológicos, como o 

SNA, através da atividade dos sistemas simpático e parassimpático. Essas variações constituem a 

variabilidade da freqüência cardíaca (VFC), em que o objetivo é medir a variação entre cada 

batimento sinusal sucessivo (Kawaguchi et al, 2007). 

Diferentes estímulos, como respiração, contração muscular e graus variáveis de estimulação de 

barorreceptores arteriais (aórticos, carotídeos e pulmonares) entre outros, são responsáveis por este 

padrão dinâmico da atividade autonômica (Hainsworth, 1991; Hainsworth et al, 1970). O sistema 

nervoso simpático atua aumentando o ritmo cardíaco e respiratório, por exemplo, e o sistema 

nervoso parassimpático atua no sentido contrário, diminuindo esses ritmos.  

Em indivíduos saudáveis, a estimulação dos nervos parassimpáticos está associada com a 

redução da FC e maior variabilidade da freqüência cardíaca, enquanto que a do simpático contribui 

para o seu aumento associado à diminuição de sua variabilidade (Longo et al, 1995; Task, 1996) .  

É importante ressaltar que a magnitude dos componentes do espectro de potência reflete a 

modulação autonômica (maior diferença entre ativação e inibição fisiológica) e não o grau de 

atividade tônica do sistema nervoso autônomo (média da atividade flutuante que existe entre a 

ativação e inibição). Por exemplo, uma diminuição da densidade do componente de alta freqüência,  
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que ocorre durante a mudança da posição de decúbito para a ortostática, significa diminuição da 

modulação parassimpática com diminuição concomitante da atividade tônica vagal. (DOS REIS et al, 

1998). 

A capacidade de variar a freqüência cardíaca em função de estímulos externos parece 

representar um importante papel fisiológico na vida diária, mesmo em situações simples de 

mudanças posturais. 

A diminuição da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) constitui um importante fator 

prognóstico para o aparecimento de eventos cardíacos em indivíduos previamente sadios (DOS REIS 

et al, 1998). 

Em um estudo realizado por Ribeiro et al (1992) em adolescentes e adultos jovens sadios 

durante os testes de inclinação, observaram importante elevação dos componentes de baixa 

freqüência e discreto decréscimo nos componentes de freqüência mais alta. Esses dados sugeriram 

que o aumento da FC observado com a inclinação é mediado tanto para a retirada da influênica vagal 

como pelo aumento da atividade simpática.  

 

7 CONCLUSÕES 

Os resultados de nosso trabalho nos permitiram concluir que:  

 LLLT (3 J) aplicada no quadro álgico de ambos os grupos com DTM miofascial crônica foi 

eficiente na redução do quadro de dor; 

 LLLT aumentou os níveis de cortisol sangüíneo, alterando o estado de níveis baixos de 

cortisol apenas no grupo de mulheres com DTM miofascial crônica; 

 LLLT aplicada no quadro álgico em ambos os grupos com DTM miofascial crônica reduziu o 

incremento da atividade nervosa simpática sobre o coração, espectro de baixa freqüência 

(LF), de deitado para em pé, apenas em mulheres; 

Existe tendência a uma correlação inversa entre cortisol sangüíneo (valores dentro da faixa de 

normalidade) e espectro de baixa freqüência (LF) da variabilidade da freqüência cardíaca, 

relacionando níveis baixos de cortisol e maior incremento simpático sobre o coração apenas em 

mulheres com disfunção temporomandibular miofascial crônica. 
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 Apoio  
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ANEXO C  

 
Questionário para Índice e Diagnóstico (Fonseca et al, 1992). 
 
O questionário e composto por dez perguntas para as quais são possíveis as 
respostas ÀS VEZES, SIM e NÃO. Para cada pergunta, você deve assinalar somente 
uma resposta. 
 
 
1 – Sente dificuldade para abrir bem a boca 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 
2- Voce sente dificuldade para movimentar a mandíbula para os lados 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 
3 – Tem cansaço;dor muscular quando mastiga 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 
4 – Sente dores de cabeça com freqüência 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 
5 – Sente dor na nuca ou torcicolo 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 
6 – Tem dor no ouvido ou nas articulações (ATMs) 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 
7 – Já  notou se sente ruídos nas ATMs quando mastiga ou quando abre a boca 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 
8 – Você já observou se tem algum habito como apertar ou ranger os dentes 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 
9 – Sente que seus dentes não articulam bem 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃO 
10 – Você se considera uma pessoa tensa (nervosa) 
(   ) ÀS VEZES (   ) SIM  (   ) NÃON 
 
 
 
ANEXO D RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria / Temporomandibular Disorders) 
 
 
1. Você tem dor no lado direito da sua face, lado esquerdo com ambos os lados? 
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Nenhum 0 
Direito  1 
Esquerdo 2 
Ambos  3 
 
2. Você poderia apontar as áreas aonde você sente dor? 
 

Direito Esquerdo 

Nenhuma 0 Nenhuma 0 

Articulação 1 Articulação 1 

Músculos 2 Músculos 2 

Ambos 3 Ambos 3 

 
Examinador apalpa a área apontada pelo paciente, caso não esteja claro se é dor 
muscular ou articular. 
 
3. Padrão de Abertura 
 
Reto      0 
Desvio lateral direito (não corrigido)  1 
Desvio lateral direito corrigido (“S”)  2 
Desvio lateral esquerdo (não corrigido)  3 
Desvio lateral corrigido (“S”)   4 
Outro      5 
Tipo: ______________________ 
                   (especifique) 
 
4. Extensão de movimento vertical incisivos maxilares utilizados 11 e 12 
 a. Abertura passiva sem dor __ __mm 
 b. Abertura máxima passiva __ __mm 
 c. Abertura máxima ativa __ __mm 
 d. Transpasse incisal vertical __ __mm 
 
Tabela Abaixo: Para os itens “b” e “c” somente 

 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 
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0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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5. Ruídos articulares (palpação) 

a. abertura 

                                            Direito           Esquerdo 
Nenhum   0  0 
Estalido   1  1 
Crepitação grosseira  2  2 
Crepitação fina   3  3 
 
Medida  do estalido na abertura __ __mm __ __mm 
  
b. Fechamento 
                                          Direito           Esquerdo 
Nenhum  0  0 
Estalido  1  1 
Crepitação grosseira 2  2 
Crepitação fina  3  3 
 
Medida  do estalido na abertura __ __mm __ __mm 
  
 
 
 
 
 
 
c. Estalido recíproco eliminado durante abertura protrusiva 

 
                                         Direito           Esquerdo 
Sim     0  0 
NÃO    1  1 
NA    8  8 
 
6. Excursões 
 
 a. Excursão lateral direita  __ __mm 
 b. Excursão lateral esquerda  __ __mm 
 c. Protrusão    __ __mm 
 
Tabela abaixo: Para os itens “a”, “b” e “c” 
 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 
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a o d
o 

a o d
o 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 
d. Desvio de linha média  __ __mm 
 
 

Direito Esquerdo NA 

1 2 8 

 
 
 
7. Ruídos articulares nas excursões 
 

Ruídos direito 
 Nenhum Estalido Crepitação 

grosseira 
Crepitação 

leve 

Excursão 
Direita 

0 1 2 3 

Excursão 
Esquerda 

0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 
Ruídos esquerdo 
 

 Nenhum Estalido Crepitação 
grosseira 

Crepitação 
leve 

Excursão 
Direita 

0 1 2 3 

Excursão 
Esquerda 

0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 
INSTRUÇÕES, ITENS 8-10 
 
O examinador  irá palpar (tocando) diferentes áreas da sua face, cabeça e pescoço. 
Nós gostaríamos que você indicasse se você não sente dor ou apenas não sente 
pressão (0), ou dor  (1-3). Por favor, classifique o quanto de dor você sente para cada 
uma das palpações de acordo com a escala abaixo. Circule o número que 
corresponde a quantidade de dor que vocÊ sente. Nós gostaríamos que você fizesse 
uma classificação separada para as palpações direita e esquerda. 
 
0 = Sem dor / somente pressão 
1 = dor leve 
2 = dor moderada 
3 = dor severa 
 
8. Dor muscular extra-oral com palpação 
 

           DIREITO               ESQUERDO 
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 a. Temporal (posterior)           0  1  2  3 
  0  1  2  3 
“parte de trás da têmpora”     
b. Temporal (médio)   0  1  2  3   0  1  2  3 
“meio da têmpora” 
c. Temporal (anterior)   0  1  2  3   0  1  2  3 
“parte anterior da têmpora” 
d. Masseter (superior)   0  1  2  3   0  1  2  3 
“bochecha/abaixo do zigoma” 
e. Masseter (médio)   0  1  2  3   0  1  2  3 
“bochecha/lado da face”  
f. Masseter (inferior)   0  1  2  3   0  1  2  3 
“bochecha/ linha da mandíbula” 
g. Região madibular posterior  0  1  2  3   0  1  2  3 
(estilo-hióide/região posterior do digástrico) 
“mandúbula/região da garganta” 
h. Região submandibular  0  1  2  3   0  1  2  3 
(pterigóide medial/supra-hióide/região anterior 
Do diagnóstico) “abaixo do queixo” 
9. Dor articular com palpação 
 

  DIREITO   ESQUERDO 
a. Pólo lateral    0  1  2  3       0  1  2  3 
“por fora” 
 
b. Ligamento posterior    0  1  2  3       0  1  2  3 
“dentro do ouvido” 
 
 
 
10. Dor muscular intra-oral com palpação 
 

  DIREITO   ESQUERDO 
a. Área do pterigóide lateral               0  1  2  3       0  1  2  3 
“atrás dos molares superiores” 
 
b. Tendão do temporal                       0  1  2  3       0  1  2  3 

 
 
 
 
ANEXO E 
 
 
ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE DOR 
 
 

 |                            | 

 sem dor                                                            dor insuportável 

 

Dor 
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A RELAÇÃO DOS FATORES ESTRESSORES/SOCIOECONÔMICOS E ANTROPOMÉTRICOS COM 

A PRESSÃO ARTERIAL, VARIABLIDADE DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA  EM CRIANÇAS  DA 

POPULAÇÃO URBANA E  COMUNIDADES RIBEIRINHAS  DE RONDÔNIA 

 

Orientador: Prof. PhD. Marcelo Custódio Rubira 

Bolsista: Izaac Rodrigues Mendes 

RESUMO 

A correlação da Hipertensão Arterial com Sobrepeso e Obesidade estão associados  ao estilo de vida 

e níveis de estresse. Com o objetivo de relacionar a influência dos fatores estressores com o 

aumento dos níveis de Pressão Arterial em crianças, foi realizado estudo transversal com 155 

crianças, de 7 a 10 anos, da rede de ensino público e privado da zona urbana e crianças ribeirinhas 

das margens do Rio Madeira, todas do município de Porto Velho-RO. A Hipertensão Arterial foi 

classificada de acordo com valores de PAS ou PAD maior ou igual ao percentil 95. Sobrepeso e 

Obesidade foram definidos como índice de massa corpórea, com percentis 85 e 95 para idade e sexo, 

respectivamente. Foi observado que as condições socioeconômicas, hábitos alimentares e estilo de 

vida influenciam na Hipertensão e Obesidade. As crianças da escola particular apresentaram o maior 

índice de sobrepeso e obesidade, seguidas das crianças da escola pública e por último as ribeirinhas 

que apresentaram somente um caso. Os maiores índices de Hipertensão foram encontrados nas 

crianças ribeirinhas, seguidas das de escola pública, sendo que na escola particular não foi 

identificado nenhum caso. As respostas de porcentagem das bandas de LF são estatisticamente 

significante nas condições de supino para posição  em pé nos dois grupos, demonstrando o 

incremento do sistema nervoso simpático nesta condição fisiológica, podemos observar que a 

resposta de incremento simpático foi maior nas crianças da escola pública , com um aumento médio 

de 12,89% , enquanto as crianças de escola particular apresentaram 8,32%. As respostas a manobra 

de supino para em pé foi significativa nos dois grupos, porém mais significativa no grupo de crianças 

da escola pública.  Nesse estudo conclui-se que a Hipertensão sofre influência direta de fatores 

estressores. No grupo ribeirinho a hipertensão não teve como causa a obesidade, no entanto, esta 

pode ter influenciado na hipertensão das crianças da escola pública, as quais possuem uma vida mais 

sedentária.  

Instituição de fomento: CNPq  

Trabalho de Iniciação Científica 

Palavras-chave: Crianças , Pressão Arterial ,  , variabilidade freqüência cardíaca, Amazônia 

Ocidental 
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1-INTRODUÇÃO 

 

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)1. 

A prevalência de hipertensão arterial sistêmica em crianças é estimada em 6% (III Consenso 

Brasileiro de HAS,1998), entretanto as variações de prevalência publicadas são bastante amplas, de 1,2 a 

13% 2.  

Está bem estabelecido que a saúde depende de circunstâncias sócio-econômicas, mas esta 

relação ainda não foi bem descrita. Fatores psico-sociais que atuam precocemente no curso da vida 

influenciam grande número de variáveis biológicas. Uma criança com desvantagens sociais significa que ela 

já tem o primeiro antecedente de estresse3. De forma indireta, as variáveis sociais na infância influenciam 

no desenvolvimento de padrões de personalidade ligados ao estresse mental associado à hipertensão4. 

Nos últimos anos, vem-se observando importante aumento na prevalência da obesidade em 

diversos países e em variadas faixas etárias, inclusive a pediátrica. Nos Estados Unidos, a obesidade afeta 

entre 20 e 27% das crianças e adolescentes. 5  

Serdula et al. encontraram um risco no mínimo duas vezes maior de obesidade na idade adulta 

para as crianças obesas em relação às não obesas. Cerca de um terço dos pré-escolares e metade dos 

escolares obesos tornam-se adultos obesos. 6 

Este trabalho terá como objetivos relacionar a influência dos fatores estressores socioeconômicos e 

antropométricos com o aumento dos níveis de pressão arterial, variabilidade da freqüência cardíaca. Além 

de identificar a obesidade e a desnutrição nas crianças, observar a relação dos níveis  pressóricos nas 

crianças da zona urbana e ribeirinhos,  detectar e comparar a incidência da hipertensão arterial em 

escolares de diferentes classes econômicas e sociais da região amazônica.   

A população de estudo será constituída de aproximadamente 150 escolares da rede pública e 

particular, e da zona urbana e ribeirinha do baixo madeira, matriculados de primeira a quarta série do 

ensino fundamental, com idade entre sete e dez anos, escolhidos de forma aleatória. A realização das 

etapas e experimentos terão início em Agosto de 2008 e com prazo de execução de 12 meses, sendo 

realizados com as crianças do município de Porto velho e viagens as comunidades ribeirinhas do baixo 

madeira em Rondônia.  

O estudo da hipertensão arterial em crianças é importante, pois existe um considerável aumento 

na prevalência de um dos fatores de hipertensão arterial infantil, associados ou não a obesidade.  

http://www.sbh.org.br/documento/documento.htm
http://www.sbh.org.br/documento/documento.htm
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Além disso, outros fatores como condição sócio-econômica, prematuridade e estresse na infância 

podem também aumentar o nível de pressão arterial na infância. 

O nível socioeconômico interfere na prevalência de sobrepeso e obesidade na medida em que 

determina a disponibilidade de alimentos e o acesso à informação. Nos países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos, onde a disponibilidade de alimentos é um problema importante. Nos países 

desenvolvidos, nos quais mesmo os indivíduos de baixa renda têm acesso ao alimento, pode-se encontrar 

uma menor prevalência de obesidade infantil, devido ao maior acesso à informação acerca de padrões 

dietéticos e de atividade física mais saudável. 2 

Torna-se importante que as crianças sejam orientadas para a prevenção dos fatores de risco, como 

a obesidade, excessiva ingestão de sal e sedentarismo, que parecem associados à elevação dos valores da 

pressão arterial com a idade. 7 

1.1 Objetivos  

Geral 

 Relacionar a influência dos fatores estressores socioeconômicos e antropométricos  com o aumento 

dos níveis de pressão arterial, variabilidade da frequência cardíaca  de crianças da zona urbana e 

ribeirinhos de Rondônia. 

 

Específicos 

 Identificar o índice de obesidade em crianças da população urbana e ribeirinha; 

 observar a relação dos níveis tensionais com a variabilidade da frequência cardíaca  nas crianças da 

população urbana e ribeirinha; 

 Detectar a incidência da hipertensão arterial em crianças urbanas de diferentes classes econômicas 

e sociais e crianças ribeirinhas. 

 

2-REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Saúde e Circunstância Socioeconômica 

Está bem estabelecido que a saúde depende de circunstâncias socioeconômicas, mas a biologia 

desta relação ainda não foi bem descrita. Fatores psicossociais que atuam precocemente no curso  
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da vida influenciam grande número de variáveis biológicas. Uma criança com desvantagens sociais significa 

que ela já tem o primeiro antecedente de estresse3. De forma indireta, as variáveis sociais na infância 

influenciam no desenvolvimento de padrões de personalidade ligados ao estresse mental associado à 

hipertensão4.  

Influências psicossociais como a auto-estima se relacionam com a distribuição social das condutas 

de risco. Os estressores crônicos associados a um baixo posicionamento social podem produzir 

modificações neuroendócrinas e no funcionamento fisiológico, com conseqüências posteriores na 

suscetibilidade a várias doenças.  

A ativação freqüente e prolongada de reação de luta poderia produzir falha de adaptação e seria 

fundamental na compreensão da distribuição social das doenças cardiovasculares dentre outras.  

A instância principal da atividade neuroendócrina, o sistema simpático, o eixo hipotálamo-hipófise-

pituitária coordenam qualquer mudança metabólica e fisiológica. 

A rápida liberação de adrenalina a partir da medula adrenal e da noradrenalina a partir das sinapses 

simpáticas são capazes de produzir hemoconcentração, aumento da vigilância sensorial, aumento da 

pressão arterial, bronco dilatação e otimização das funções cognitivas.  

Em uma segunda fase, mais demorada, ocorre a liberação de cortisol o que também estaria 

relacionado a fatores psicossociais. Uma resposta de liberação de cortisol exagerada seria característica da 

incapacidade de resolução da causa do estresse.  

A síndrome metabólica que associa obesidade à hipertensão, intolerância à glicose, subseqüente à 

má função do eixo hipotálamo-hipófise, poderia representar os efeitos de um ambiente psicossocial com 

risco coronário aumentado. 3 

O sistema nervoso autônomo é o encarregado de acomodar o corpo a cada mudança decorrente de 

circunstâncias ambientais e sociais. Dessa forma, sua atividade é, até certo ponto, um reflexo da ação 

sócio-cultural sobre as pessoas.8 Por isso, também poder-se-ia esperar que normas e circunstâncias sociais 

conflitivas e estressantes refletissem-se no desenvolvimento de funcionamentos contraditórios dos 

diversos sistemas do corpo. Esses acarretariam em disfunções fisiológicas, como é o caso da hipertensão 

crônica. 9 

Segundo Cacioppo199410, existe a importância de algumas variáveis ambientais sobre a ativação 

psicobiológica. Particularmente, esses autores sugerem que com uma diminuição no controle  
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fisiológico, em função da redução da internalização de fontes de reforço (ou apoio social), o sistema 

parassimpático diminui sua ativação cronicamente e o simpático tem a maior possibilidade de expandir-se 

através de barreiras cognitivas. Nesse sentido, é bem conhecido o papel do sistema simpático na 

manutenção da hipertensão. Esses fatores nos permitem hipotetizar que variáveis relacionadas a barreiras 

sociais podem podem estar diretamente associada à hipertensão. 11 

 

2.2 Hipertensão Arterial  

 

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. 

A prevalência de hipertensão arterial sistêmica em crianças é estimada em 6% (III Consenso 

Brasileiro de HAS,1998)2, entretanto as variações de prevalência publicadas são bastante amplas, de 1,2 a 

13%7.  

 

2.3 Pressão Arterial Normal em Crianças 

 

A pressão arterial em crianças é definida por percentis, enquanto se consideram variações do peso 

corporal, da estatura, idade e de outros parâmetros do desenvolvimento. As tabelas atualizadas de pressão 

arterial, baseadas nos dados de 1999-2000 do NHANES, agora incluem o 50º, 90º, 95º e 99º 

percentis.(anexo 1). O 50º percentil foi acrescentado para proporcionar ao clínico o ponto médio da 

variação normal da pressão arterial. O 99º percentil foi acrescentado para permitir estadiamento mais 

preciso da hipertensão, o que se indica no 95º percentil.12 

 

Classificação da pressão arterial segundo a IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. 

Pressão arterial Normal Pressão arterial sistólica e/ou diastólica menor que 

o percentil 90 para idade e sexo. 

Pressão arterial normal alta Pressão arterial sistólica e/ou diastólica entre os 

percentis 90 e 95 para idade e sexo. 

http://www.sbh.org.br/documento/documento.htm
http://www.sbh.org.br/documento/documento.htm
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Hipertensão Arterial Pressão arterial sistólica e/ou diastólica maior ou 

igual ao percentil 95 para idade e sexo. 

  

Estudo realizado pelo Doutor Carlos Pereira, 2004 mostra que crianças nascidas com baixo peso 

apresentam valores mais altos da pressão arterial sistólica, independentemente de outros fatores como a 

idade, o sexo, o estado socioeconômico, a história materna de hipertensão arterial, o consumo de tabaco 

pela mãe durante a gravidez e a duração das semanas de gestação.13  

2.4 Obesidade Infantil 

Alguns fatores que contribuem para o aumento do número de casos de obesidade na infância, 

assim como no adulto, são claramente estabelecidos, como o aumento da ingestão de alimentos ricos em 

gordura, falta de incentivo à prática de atividade física, aumento do uso de computador e televisão, dentre 

outros, isto mostra a influência do meio ambiente imediato no comportamento alimentar das crianças, 

trazendo uma idéia de “ambiente predisponente à obesidade”, contribuindo para o ganho de peso na 

infância e adolescência. 14 

Na faixa etária escolar os computadores e vídeo games, são opções de lazer com menor gasto 

energético, mais acessíveis às crianças de alta renda. Por outro lado, observa-se a dificuldade de pessoas de 

baixa renda se engajar em atividades físicas, o que decorre da falta de informações no tocante aos 

benefícios que o exercício traz à saúde. 15 

Segundo Rocchini et al 16, a hipótese mais provável para explicar a patogênese da hipertensão 

arterial na criança e adolescente obesos relaciona-se, primariamente, a resistência seletiva à insulina.   

 2.5 Função Simpática na Obesidade 

A obesidade não é uma desordem homogênea. Em animais e homens, evidências de hipofunção e 

hiperfunção simpática já foram demonstradas16,17. Coletivamente, a literatura sugere fortemente a 

hiperativação simpática em um subgrupo substancial de indivíduos. Vários estudos fornecem pistas na 

patogênese e conseqüências da hiperatividade simpática na obesidade.  

Em um subgrupo de indivíduos obesos, o tônus simpático está aumentado em órgãos-chave na 

obesidade, incluindo rim, músculo esquelético e vasos periféricos18,19. Ativação simpática em vários locais-

alvo parece ter importante papel na patogênese da resistência a insulina relacionada com obesidade20,21, 

hipertensão22,23, ativação do sistema renina-angiotensina24 e morte súbita25.  
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Em modelos animais de obesidade já foram demonstradas evidências de hipofunção e hiperfunção 

simpática16. De fato, hipofunção simpática parece estar relacionada com baixa taxa metabólica que 

contribui para a obesidade em roedores26. Em animais saudáveis, obesidade induzida pelo excesso de 

alimento está associada com ativação simpática e hipertensão27. A ativação simpática é induzida 

precocemente pela superalimentação e revertida com a perda de peso. O aparecimento das modificações 

do simpático induzidas pela alimentação parece preceder e desencadear alterações na atividade do sistema 

renina-angiotensina 25. 

Vários estudos identificaram catecolaminas plasmáticas aumentadas em indivíduos obesos, 

particularmente àqueles com pressão arterial elevada28. Além disso, a perda de peso está associada com a 

redução relativamente rápida de norepinefrina plasmática, a qual correlaciona com a queda na pressão 

arterial que acompanha o balanço negativo de calorias25. 

Embora a patogênese da ativação simpática não esteja totalmente elucidada, estudo em pacientes 

hipertensos identificou o aumento do turnover de norepinefrina no cérebro, o que pode explicar o 

aumento do tônus simpático para coração e rins27. 

A atividade do nervo simpático muscular (ASNM) é mais alta em obesos normotensos e obesos 

hipertensos do que normotensos não-obesos28. Grassi e cols. mostraram que a perda de peso em obesos 

normotensos reduziu a ASNM, reduziu a norepinefrina plasmática, melhorou a sensibilidade barorreflexa e 

o consumo de glicose29. 

Obesidade e hipertensão têm efeitos separados e adicionais na ASNM28. Em hipertensos obesos, 

ASNM foi quase o dobro que os normotensos magros, sugerindo que os efeitos da obesidade e hipertensão 

na ASNM fossem aproximadamente aditivos. Os defeitos no barorreflexo mediados por alterações na 

ASNM foram maiores nos hipertensos obesos do que nos obesos normotensos. 

Perda de peso resultante de restrição calórica melhora o tônus parassimpático para o coração 

durante a noite e reduz a relação do tônus simpático/parassimpático do coração durante o dia sem 

modificar a freqüência cardíaca de repouso30. Contudo, a obesidade está associada com anormalidades da 

função do parassimpático que pode ser clinicamente relevante. 

 2.6 Análise Espectral 

A análise da variabilidade da freqüência cardíaca realizada por computador trouxe possibilidades 

reais de observação e compreensão dos mecanismos extrínsecos do controle do ritmo cardíaco em 

situações fisiológicas e patológicas. 



 

 

346 

 

  

A modulação da freqüência cardíaca está na dependência da integração dos componentes 

simpático e parassimpático, que determinam de maneira variável as oscilações de seus batimentos. Essas 

oscilações temporais entre duas contrações ventriculares consecutivas correspondem aos intervalos R-R 

(iR-R) do eletrocardiograma (ECG), que designamos por variabilidade da freqüência cardíaca 

Nesse sentido, a variabilidade da freqüência cardíaca pode ser analisada no domínio do tempo pelo 

índice da raiz quadrada da somatória do quadrado da diferença entre os iRR consecutivos no registro do 

ECG, dividido pelo número de iRR em um tempo determinado menos um (RMSSD) e pela percentagem de 

intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50 ms (pNN50) e no domínio da freqüência, 

através da decomposição do espectro de potência em bandas de baixa freqüência, entre 0,04 e 0,15 Hz, e 

alta freqüência, entre 0,15 e 0,4 Hz, tem sido considerada como uma importante ferramenta para avaliar a 

modulação autonômica da freqüência cardíaca31. 

O emprego da análise espectral a sinais biológicos tem permitido inferir quanto aos mecanismos 

fisiológicos moduladores das oscilações hemodinâmicas e as alterações fisiopatológicas encontradas nas 

doenças cardiovasculares. Evidências experimentais sugerem que o componente oscilatório de baixa 

freqüência da pressão arterial é modulado pela atividade simpática32. 

 

3-CASUÍSTICA 

3.1 Seleção da População 

A população de estudo será constituída de aproximadamente 150 escolares da rede pública e 

particular e da zona urbana e ribeirinha do baixo madeira, matriculados de primeira a quarta série do 

ensino fundamental, com idade entre sete e dez anos, escolhidos de forma aleatória. A realização das 

etapas e experimentos terão início em agosto de 2008 e com prazo de execução de 12 meses, sendo 

realizados com as crianças do município de Porto Velho e viagens as comunidades ribeirinhas do baixo 

madeira em Rondônia.  

Todos serão informados a respeito da natureza do estudo e os pais ou responsáveis assinarão o 

termo de consentimento livre e esclarecido para a realização do mesmo.  

Os critérios de inclusão foram definidos por crianças que possuam entre sete e dez anos de idade e 

que estejam matriculadas na escola onde será realizado o estudo. 

Foram considerados critérios de exclusão: 

Portadores de doenças respiratórias; 

Portadores de doenças cardíacas; 

Portadores de doenças renais; 

Utilização de medicamentos que alterem a composição corporal como diuréticos e corticóides; 
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 Não consentimento dos pais ou responsáveis e  

Não aceitação por parte da criança 

 

3.2 Métodos 

Na fase inicial deste estudo, será realizada a identificação através do uso de questionário e 

aplicação de questionário biológico, socioeconômico atual e sócio-familiar na infância, a ser respondido 

pela mãe ou responsável. No segundo momento, será avaliado as medidas antropométricas incluindo, 

peso, altura, perimetria e dobras cutâneas. Posteriormente realizar-se-á aferição de pressão arterial para 

realização de MAPA pressórico realizado com medidas diárias durante uma semana e o eletrocardiograma 

na posição supino e em pé e freqüência cardíaca para análise espectral da freqüência cardíaca.  

 

3.3 Pressão Arterial 

A pressão arterial será medida preferencialmente com a criança calma e tranqüila, em ambiente 

agradável, após cinco a dez minutos de repouso, na posição sentada e com o braço direito estendido na 

altura do coração.  O aparelho que será utilizado é um esfiguimomanômetro do tipo coluna de mercúrio 

portátil Para ausculta dos ruídos de Korotkoff, padronizou-se o primeiro som (aparecimento do som) como 

pressão sistólica e o quinto (desaparecimento dos sons) para a pressão diastólica. 

Serão necessárias três medidas, com intervalo de três minutos aproximadamente entre cada 

aferição, em ocasiões diferentes para classificar a pressão arterial em crianças durante uma semana. A 

pressão arterial em crianças é definida por percentis. As tabelas atualizadas de pressão arterial são 

baseadas nos dados de 1999-2000 da NHANES. 

Para usar essas tabelas, calcula-se o percentil de altura do paciente segundo os graficos do CDC – 

Center for disease control and prevention (anexo 2 A e 2 B ). A pressão arterial medida e o percentil de 

altura especificos para a idade são comparados aos valores em tabelas específicas para cada sexo (anexo 1 

A e 1 B).  

 

3.4 Exame de Eletrocardiograma 

Será realizado em sala de aula preparada com divã, computador e eletrocardiógrafo portátil  

As crianças permanecerão em descansado por 10 minutos antes do exame. 

As crianças ficarão em decúbito dorsal, palmas viradas para cima, será determinado a posição da 

derivação II, em seguida é colocado o gel de condução nos locais pré-determinados, como sendo a zona 

precordial, e conectados os eletrodos do eletrocardiógrafo. É então registrado o eletrocardiograma de 

repouso por 5 minutos e posteriormente em pé por mais 5 minutos. 
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 3.5 Técnica da Análise Espectral 

Para realizar a análise espectral será utilizado um aparelho chamado NeXus-10 que oferece alta 

resolução  em  24 bits assim como ate 2048 amostras por segundo. Será analisado os dados da coleta de 

ECG em repouso e em pé das crianças. 

Essas oscilações temporais entre duas contrações ventriculares consecutivas correspondem aos 

intervalos R-R (iR-R) do eletrocardiograma (ECG), que designamos por variabilidade da freqüência cardíaca. 

3.6 Técnica Antropométrica 

Peso Corporal 

Será utilizada uma balança eletrônica digital da marca Glicomed para medir o peso corporal.   

Estatura (altura em pé) 

Um estadiômetro da marca Sanny com uma haste móvel será utilizado para medir a altura em pé. 

3.7 Tratamento dos Dados e Estatística  

Os dados foram armazenados num banco de dados e submetidos a procedimentos de análise 

estatística através do Software SIGMA STAT 3.1. 

Foi realizada uma estatística descritiva das variáveis: Idade, peso, altura, FC, PAS e PAD e aplicado o 

teste t student para comparação da variabilidade da freqüência cardíaca. 

Realizamos a distribuição de freqüência por percentil nas variáveis peso, altura, PAS, PAD e sua 

comparação pelo teste de Qui-square. 

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

4-RESULTADOS 

A população estudada foi composta de aproximadamente 155 crianças, com idade entre 06 à 09 

anos, sendo 36 crianças de escola particular, 43 crianças de escola pública e 30 crianças ribeirinhas para 

medidas de PAS e PAD e 46 para avaliação da variabilidade da freqüência cardíaca de escola particular e 

pública. A amostra foi escolhida de forma aleatória, apresentando diversos gêneros.  

4.1 Instrumentos e Procedimentos 

Na etapa inicial deste estudo, foi feito uma seleção das crianças urbanas, a partir de duas 

instituições de ensino, uma instituição pública e outra privada na cidade de Porto Velho-RO. A partir disto, 

foi enviado para os pais ou responsável um comunicado por escrito sobre o objetivo do estudo, pedindo o 

consentimento para a inclusão de seu filho (a) no desenvolvimento do trabalho. Estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas (FSL). 

Uma ficha de cadastro para a identificação das crianças foi utilizada. Nessa ficha, foram anotadas as 

medidas antropométricas, incluindo peso, altura, freqüência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA) (Anexo 4) 

e questionário socioeconômico entregue as famílias para preenchimento (anexo 5). 
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Para a obtenção do peso corporal, foi utilizada uma balança eletrônica digital da marca Glicomed, 

sendo que durante a aferição as crianças trajavam roupas leves e estavam descalças, bem como o seu peso 

ficou distribuído uniformemente sobre os membros inferiores. 

A estatura dos infantes foi medida através de um estadiômetro da marca Sanny, o qual possui uma 

haste móvel que serve para verificar a altura na posição em pé. A aferição foi realizada com as crianças 

descalças em uma superfície plana, paralela à haste vertical do equipamento.  

A pressão arterial de cada criança, foi aferida em três dias distinto, a fim de se obter resultado mais 

fidedigno. Para a verificação da PA foi utilizado um esfigmomanômetro de coluna de mercúrio da marca 

Premium Mercurial e um estetoscópio da marca Premium . Antes da verificação da pressão arterial, as 

crianças mantiveram-se em repouso durante dez minutos, logo após, ficaram sentadas com o braço direito 

estendido na altura do coração, para a colocação do manguito de 2 à 3 cm acima da fossa antecúbital. A 

pressão arterial sistólica foi determinada a partir da ausculta do primeiro som e a pressão arterial diastólica 

foi determinada a partir do desaparecimento do som.  

A pressão arterial das crianças foi definida através de percentis. O percentil de altura das crianças 

foi calculado de acordo com os gráficos do Center for Disease Control and Prevention (CDC, 2000), 

conforme gráficos do Anexo 3A e 3B. 

A partir da pressão arterial verificada e o percentil de altura específicos para a idade, foram 

comparados os valores em tabelas especificas para ambos os sexos, masculino e feminino, de acordo com o 

Anexo 1A e 1B.   

Na avaliação da variabilidade da freqüência cardíaca, foi utilizado o NEXUS -10, a coleta do  ECG na 

derivação III  das criança foi realizada em repouso e em pé por cinco minutos. 

4.2 Característica Hemodinâmicas e Antropométricas das Crianças 

De acordo com análise dos dados obtidos na pesquisa, as crianças tiveram a seguinte idade média: 

escola particular = 7,5 anos, escola pública = 7,3 anos e as crianças ribeirinhas = 7,6 anos. Não houve 

diferença estatística significante (p< 0,4) 

Quanto à Pressão Arterial Sistólica (PAS), as crianças da escola particular, pública e ribeirinhas 

apresentaram a média, respectivamente, de 93,3 mmHg, 104,1 mmHg e 102,8 mmHg. 

De acordo com a Pressão Arterial Diastólica (PAD), as crianças da escola particular, pública e 

ribeirinhas apresentaram a seguinte média, 63,6 mmHg, 70,9 mmHg e 66,8 mmHg. 
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Em relação ao peso, as crianças da escola particular apresentaram a média de 28,6 Kg, as da escola 

pública de 24,6 Kg e as crianças ribeirinhas 22,7 Kg. 

Com relação a altura, as crianças da escola particular, pública e ribeirinhas apresentaram a média 

de 1,23cm, 1,25cm e 1,23 cm.  

Todos os dados acima estão referenciados na tabela 1,  abaixo. 

Tabela 1. Característica hemodinâmicas e antropométricas das crianças da Escola Particular Pública e 

Ribeirinhos.  

 Partic. Púb Ribeir. Partic. Púb Ribeir. Partic. Púb Ribeir. 

 

Mínimo 
Mínim

o 

Mínim

o 

Máxim

o 

Máxim

o 
Máximo 

Média e 

Desvio 

padrão 

Média e 

Desvio 

padrão 

Média e 

Desvio 

padrão 

IDADE  

PAS 

PAD 

PESO 

ALTURA 

7,00 

79,30 

50,00 

19,00 

1,00 

7,00 

96,70 

58,00 

18,00 

1,14 

6,00 

80,00 

20,00 

11,20 

101,00 

9,00 

110,00 

80,00 

42,00 

1,38 

9,00 

134,00 

90,00 

35,00 

1,38 

9,00 

120,00 

84,00 

34,40 

139,00 

7,50±0,60 

93,36±7,07 

63,64±7,32 

28,63±5,95 

1,23±0,11 

7,34±0,61 

104,10±6,8

5 

70,90±6,78 

24,63±3,55 

1,25±0,05 

7,60±1,19 

102,86±9,19 

66,83±13,75 

22,74±4,23 

123,00±7,22 

 

Na avaliação do peso corpóreo das crianças, com base na tabela de percentil (Anexo 3A e 3B), 

observamos que se enquadraram no percentil 90 e 95, 20 crianças da escola particular, 10 crianças da 

escola pública e apenas 1 criança ribeirinha. 

No percentil 5 e 10, as crianças da escola particular apresentaram somente 1 caso, na escola 

pública observamos 4 casos e nas crianças ribeirinhas 9 casos. 

Os dados acima são referentes à tabela 2. 

Tabela 2. Percentil de peso de peso corpóreo da crianças da escola particular, escola pública e crianças 

ribeirinhas. 
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ALUNOS 

PERCENTIL DE. PESO 

5,00 10,00 25,00 50,00 75,00 90,00 95,00 TOTAL 

 

Particular 

Pública 

Ribeirinhos 

 

 

 

1 

5 

 

 

1 

3 

4 

 

 

2 

6 

3 

 

 

5 

16 

13 

 

 

8 

7 

4 

 

 

7 

6 

1 

 

 

13 

4 

 

 

 

36 

43 

30 

 

Na avaliação da altura das crianças, com base na tabela de percentil (Anexo 3A e 3B), observamos 

que se enquadraram no percentil 90 e 95,18 crianças da escola particular, 9 crianças da escola pública e 

apenas 3 crianças ribeirinhas. 

No percentil 5 e 10, as crianças da escola particular apresentaram somente 1 caso, na escola 

pública observamos 4 e dentre as crianças ribeirinhas 6 casos. 

Os dados acima são referentes à tabela 3. 

Tabela 3. Percentil de altura das crianças da escola particular, escola pública e crianças ribeirinhas. 

 

 

ALUNOS 

PERCENTIL DE ALTURA  

5,00 10,00 25,00 50,00 75,00 90,00 95,00 TOTAL 

 

Particular 

Pública 

Ribeirinhos 

 

 

 

2 

2 

 

 

1 

2 

4 

 

 

4 

7 

6 

 

 

5 

12 

9 

 

 

8 

11 

6 

 

 

6 

4 

3 

 

 

12 

5 

 

 

 

36 

43 

30 
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Na avaliação da Pressão Arterial observamos que a Pressão Arterial Sistólica (PAS) no percentil 50 

foi de 100% nas crianças da escola particular, de 86% nas crianças de escola publica e de 53,3% nas crianças 

ribeirinhas. Ainda, 4,7% das crianças da escola pública e 40% das crianças ribeirinhas apresentaram 

percentil 90. No percentil 95, enquadraram-se 7% das crianças da escola pública e no percentil 99 o índice 

foi de 2,3% nas crianças da escola pública e de 6,6% nas crianças ribeirinhas. 

Os dados acima são referentes às tabelas 4 

Tabela 4. Percentil de Pressão Arterial Sistólica das crianças da escola particular 

Percentil Frequência 

Particular 

Percentil 

Válido 

Frequência 

Pública 

Percentil 

Válido 

Frequência 

Ribeirinhos 

Percentil 

Válido 

50,00 

90,00 

95,00 

99,00 

36 

 

100,0 37 

2 

3 

1 

86,0 

4,7 

7,0 

2,3 

16 

12 

 

2 

53,3 

40,0 

 

6,6 

 

Na avaliação da Pressão Arterial observamos que a Pressão Arterial Diastólica (PAD) no percentil 50 

foi de 83,3% nas crianças da escola particular, de 60,5% nas crianças de escola pública e de 30% nas 

crianças ribeirinhas. Ainda, 8,3% das crianças da escola particular, 18,6% da escola pública e 40% das 

crianças ribeirinhas apresentaram percentil 90. No percentil 95, enquadraram-se 8,3% das crianças da 

escola particular, 14% das crianças da escola pública e 13,3% das crianças ribeirinhas.  No percentil 99 o 

índice foi de 7% nas crianças da escola pública e de 18,6% nas crianças ribeirinhas. 

Os dados acima são referentes às tabelas 5. 

Tabela  5.  Percentil de Pressão Arterial Diastólica das crianças da escola particular 

Percentil Frequência 

Particular 

Percentil 

Válido 

Frequência 

Pública 

Percentil 

Válido 

Frequência 

Ribeirinhos 

Percentil 

Válido 
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50,00 

90,00 

95,00 

99,00 

30 

3 

3 

 

83,3 

8,3 

8,3 

26 

8 

6 

3 

60,5 

18,6 

14,0 

7,0 

13 

18 

4 

5 

32,5 

45,0 

10,0 

12,5 

 

Na distribuição de freqüência da PAS pelos percentis observamos uma diferença estatística 

significante, sendo p< 0,001 (teste Chi-Square) com valores de PAS aumentados nas crianças da escola 

pública e ribeirinhas. 

Com relação a freqüência da PAD pelos percentis observamos diferença estatística significante, 

sendo p< 0,001 (teste Chi-Square) com valores de PAD aumentados nas crianças da escola publica e 

ribeirinhos. 

O dados acima são referentes à tabela 6. 

Tabela 6.  Distribuição de freqüência da Pressão Arterial Sistólica das crianças da escola particular, escola 

pública e crianças ribeirinhas. 

 

Alunos 

50,00 

PAS 

50,00 

PAD 

90,00 

PAS 

90,00 

PAD 

95,00 

PAS 

95,00 

PAD 

99,00 

PAS 

99,00 

PAD 

Total 

PAS/PAD 

Particular 

Pública 

Ribeirinhos 

36 

37 

16 

30 

26 

9 

 

 

2 

12 

3 

8 

12 

 

 

3 

 

3 

6 

4 

 

 

1 

2 

 

3 

5 

 

36 

43 

30 

 

Com relação ao questionário socioeconômico  podemos observar que a adesão foi baixa, assim 

como na maioria dos questionários, com uma devolução de 35% nas escolas particulares e públicas. Nas 

populações ribeirinhas onde foi realizado visita in loco conseguimos obter um maior número de 

questionários.  Observamos que com relação à renda os moradores ribeirinhos desenvolvem 

principalmente uma cultura de subsistência, i.e., menor que o salário mínimo, na escola pública foi de 1,5 e 
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 na particular de 14 salários. Outro aspecto relevante foi o número de filhos 

das famílias ribeirinhas 5,65±2,67, pública de 3±1,4 e particular de 2,2±0,93 e de moradores na mesma casa 

dos ribeirinhos 8,21±2.85, pública 4,58±1,92 e particular 4,22±0,97.  

7.3 Respostas da variabilidade de freqüência cardíaca no domínio da freqüência 

Nesta análise procuramos quantificar os diferentes componentes de freqüência cardíaca.  

Analisamos no estudo a variabilidade da freqüência cardíaca de três bandas de freqüência classificadas 

como espectro de muito baixa freqüência entre 0,0033 e 0,04 Hz (very low frequency-VLF), espectro de 

baixa freqüência entre 0,04 a 0,15 Hz (low frequency-LF), espectro de alta freqüência entre 0,15 e 0,40 Hz 

(high frequency-HF) e a relação LF/HF para classificação da variabilidade da freqüência cardíaca. 

As Tabelas 7 e 8 apresentam, respectivamente, os valores das crianças de escola particular e 

pública  quando em repouso (supino) e quando em pé. 

Tabela  7 - Descrição e comparação dos índices de variabilidade de freqüência cardíaca (VFC) das crianças 

de escola particular e pública  quando em repouso (supino)  

Tabela  8- Descrição e comparação dos índices de variabilidade de freqüência cardíaca (VFC) das crianças de 

escola particular e pública quando em pé 

Repouso (supino) Grupo 1 – Crianças escola 

Particular 

Grupo 2 -  Crianças escola 

Pública 

P<0,05 

VLF % 20,02±11,19 20,97±14,71 0,82 

LF % 37,77±9,26 34,59±8,83 0,25 

HF % 42,19±11,98 44,43±12,88 0,56 

LF/HF 0,7±0,6 0,8±0,57 0,54 

em Pé 

 

Grupo 1 – Crianças escola 

Particular 

Grupo 2 -  Crianças escola 

Pública 

P<0,05 

VLF % 34,65±11,87 27,25±15,12 0,09 

LF % 46,09±10,68 47,48±13,34 0,71 

HF % 18,94±11,13 18,35±12,15 0,24 



 

 

355 

 

 

  

Na tabela 7 observa-se que não houve diferença estatisticamente significante na banda LF em 

repouso quando os 2 grupos são comparados, sendo este índice maior no grupo 1 quando comparado ao 

grupo 2.  

A tabela 8 mostra o aumento das médias das bandas LF e VLF e a diminuição da banda HF após a 

mudança de supino para em pé. Essas alterações eram esperadas devido à resposta fisiológica do 

organismo. Além disso, não foi possível observar nenhuma diferença estatisticamente significante quando 

foram comparados os índices de VFC dos 2 grupos. Todavia, a média da banda VLF apresentou-se maior no 

grupo 1 que no grupo 2.  

As respostas de porcentagem das bandas de LF são estatisticamente significante nas condições de 

supino e em pé nos dois grupos, demonstrando o incremento do sistema nervoso simpático nesta condição 

fisiológica, podemos observar que a resposta de incremento simpático foi maior nas crianças da escola 

pública , com um aumento médio de 12,89% , enquanto as crianças de escola particular apresentaram 

8,32%. As respostas a manobra de supino para em pé foi significativa nos dois grupos, porém mais 

significativa no grupo de crianças da escola pública, conforme gráfico-1 abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5-DISCUSSÃO 

Em decorrência da tecnologia, as pessoas passaram a se movimentar menos e se alimentar mais de 

comidas enlatadas, pré-preparadas, congeladas e artificialmente enriquecidas. Em função disso, ocorreram 

mudanças significativas no ritmo e hábitos das pessoas, que passaram a ter um estilo de vida mais 

sedentário, e que, acoplado às mudanças alimentares, podem levar ao surgimento de muitos problemas 

chamados de doenças hipocinéticas. Destacam-se dentre essas a obesidade, hipertensão arterial, doenças  
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coronarianas, diabetes, vícios posturais, problemas de coluna como dorsalgias e lombalgias e, o 

conseqüente envelhecimento precoce. 33 

De acordo com o levantamento dos dados dessa pesquisa, foram verificadas uma prevalência 

elevada de sobrepeso e obesidade nas crianças da escola particular e uma elevada taxa de desnutrição, 

sobrepeso e obesidade, nas crianças da escola pública, já as crianças ribeirinhas apresentaram um alto 

índice de desnutrição. Observa-se que 23,2 % das crianças da escola pública, 8,3% das crianças da escola 

particular e 40% das crianças ribeirinhas, encontram-se até o percentil 25 para peso, que significa quadro 

de desnutrição. Mostra ainda que 55,5% das crianças da escola particular, 23,2% das crianças da escola 

pública e 3,3% das crianças ribeirinhas encontram-se no percentil 90/95 para peso, que significa 

obesidade.   

Segundo Martinez et. al. (1999, p. 131), a obesidade é um problema crescente na infância podendo 

atingir entre 25 a 30 % da população infantil dos países desenvolvidos e sua etiologia pode estar 

relacionada a comprometimentos genéticos, ambientas, comportamental e sócio culturais.34   

Martorell (1998, p.1464), descreveu que na América Latina a obesidade infantil tende a ser mais 

prevalente em famílias com nível sócio econômico mais elevado35 . Segundo Campos (2004), na questão 

de adiposidade infantil na nossa cultura, a relação binômio mãe e filho, as mães com maior poder 

aquisitivo e educacional tendem a relacionar um elevado peso com bons tratos das crianças, ou seja, 

quanto mais “gordinhas” melhor a valorização da imagem da mãe no contexto familiar e social. 36   

Segundo Costa (2005), alguns fatores que contribuem para o aumento do número de casos de 

obesidade na infância, assim como no adulto, são claramente estabelecidos, como o aumento da ingestão 

de alimentos ricos em gordura, falta de incentivo à prática de atividade física, aumento do uso de 

computador, televisão e similares. Isto mostra a influência do meio ambiente imediato no comportamento 

alimentar das crianças, trazendo uma idéia de “ambiente predisponente à obesidade”, contribuindo para 

o ganho de peso na infância e adolescência. 14 

Conforme pesquisas realizadas por PATE, LONG & HEATH (1994, p.434) em classes favorecidas 

economicamente, algumas informações demonstram que assistir à televisão consome uma maior porção 

do tempo de lazer das crianças e adolescentes. Entretanto, é importante notar que os estudos não têm 

levado em conta o tempo dispensado ao jogo de videogame e computadores. Parece lógico assumir que as 

somas destas atividades passivas no tempo de lazer, ocupam um tempo disponível que poderia ser 

empregado na participação em atividades físicas. 37   
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Na faixa etária escolar os computadores e vídeo games, são opções de lazer com menor gasto 

energético, mais acessível às crianças de alta renda. Por outro lado, observa-se a dificuldade de pessoas de 

baixa renda se engajar em atividades físicas, o que decorre da falta de informações no tocante aos 

benefícios que o exercício traz à saúde (AGUIRRE, 2000, p. 11). 15  

Segundo Rolland (1986, p. 779) o nível sócio-econômico interfere na prevalência de sobrepeso e 

obesidade na medida em que determina a disponibilidade de alimentos e o acesso à informação. 38 Nos 

países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, a disponibilidade de alimentos é um problema 

importante, devido ao menor poder de compra ocasionado pela baixa renda familiar, podendo gerar um 

quadro de desnutrição. 

Para MALINA (1991, p.46), a nutrição é o principal fator da realidade social, a qual influencia 

diretamente nos diferentes estágios do crescimento entre crianças de diferentes níveis socioeconômicos. 39 

Outros autores (FORBES, 1987; LOPES, 1999), também apontam o fator nutricional como um dos principais 

influenciadores do crescimento e desenvolvimento na ontogênese humana. 40 41 

Segundo a análise realizada por PELTO et al (1991, p. 1135), crianças oriundas de famílias 

numerosas eram mais baixas e mais leves, por consumirem dieta de qualidade calórico-protéica inferior, 

quando comparada com crianças de famílias menores.  42 

 Segundo MALINA (1991, p.76), na infância, o nível socioeconômico é um fator com grande 

influência na atividade da criança e presumivelmente no desenvolvimento motor. Em geral, os dados 

sugerem que nas classes economicamente baixas, as crianças têm mais liberdade de se movimentarem pela 

zona onde se habitam, tendo oportunidade para a prática de atividades motoras, enquanto as crianças de 

classes mais favorecidas muitas vezes são privadas de tais experiências. 39 

Diferente da população urbana que está mais próxima das mudanças do estilo de vida causadas 

pela evolução tecnológica, estão as diversas populações ribeirinhas, nas quais o principal alimento em sua 

dieta são os pescados e a farinha de mandioca. As crianças são alimentadas nos primeiros meses de vida, 

como um complemento à amamentação, com um mingau tendo a farinha como ingrediente básico.43 

Produtos como o arroz, a carne de gado, as massas e o feijão, desempenham papéis cada vez mais 

relevantes no consumo das unidades domésticas ribeirinhas, no entanto sua alimentação ainda gira em 

torno dos pescados e farinha de mandioca. O almoço, e o jantar, são as principais refeições do dia e é 

quando grande parte do consumo acontece. Lanches e merendas, normalmente se resumem a café com 

açúcar e bolachas. 43 
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 Para RICHMOND (1995), não resta a menor dúvida de que a obesidade infantil, a dieta 

desbalanceada e o estilo de vida sedentário são condições que contribuem para aumentar o número de 

mortes causadas por doenças coronarianas em crianças e jovens. 44 

 Segundo Cacioppo, (1994, p.113) 45 existe a importância de algumas variáveis ambientais sobre a 

ativação psicobiológica. Particularmente, esses autores, sugerem que com uma diminuição no controle 

fisiológico, em função da redução da internalização de fontes de reforço (ou apoio social), o sistema 

parassimpático diminui sua ativação cronicamente e o simpático tem a maior possibilidade de expandir-

se através de barreiras cognitivas. Nesse sentido, é bem conhecido o papel do sistema simpático na 

manutenção da hipertensão. Esses fatores nos permitem hipotetizar que variáveis relacionadas a 

barreiras sociais podem estar diretamente associadas à hipertensão, verificado em pesquisa realizada por 

Colombo (CONSOLIM, 2000, p. 86).46 

Esses estudos vêm para confirmar os dados encontrados nas crianças pesquisadas. Observa-se que 

4,7% das crianças da escola pública se encontram até o percentil 90 (pressão normal para altura, idade e 

sexo) para PAS e 18,6% até o percentil 90 para PAD. Dentre as crianças da escola particular, não houve 

nenhum caso até o percentil 90 para PAS, já para PAD foi observado 8,3% até o percentil 90. Das crianças 

ribeirinhas 40% se encontram até o percentil 90 para PAS e 45% até o percentil 90 para PAD. 9,3% das 

crianças da escola pública se encontram nos percentis acima de 90 (pressão normal alta e hipertensão 

arterial para idade, altura e sexo) para PAS e 21% acima do percentil 90 para PAD. Entretanto, nas 

crianças da escola particular não foi encontrado nenhum caso acima do percentil 90 para PAS, mas para 

PAD, 8,3 % das crianças encontraram-se acima do percentil 90, as crianças ribeirinhas, 6,6% se 

encontram acima do percentil 90 para PAS e 22,5% acima do percentil 90 para PAD. 

Em nosso estudo as respostas de porcentagem das bandas de LF são estatisticamente significante 

nas condições de supino para a posição  em pé nos  grupos de crianças de escola particular e Pública, 

demonstrando o incremento do sistema nervoso simpático nesta condição fisiológica, podemos observar 

que a resposta de incremento simpático foi maior nas crianças da escola pública , com um aumento 

médio de 12,89% , enquanto as crianças de escola particular apresentaram 8,32%. As respostas a 

manobra de supino para em pé foi significativa, esperado fisiologicamente,  nos dois grupos, porém mais 

significativa no grupo de crianças da escola pública com p< 0,001 e nas crianças de escola particular  

p<0,02. 

Ebbeling et al ( 2002, p. 473) afirmam que famílias com renda mensal diminuída tem um menor 

acesso a alimentos saudáveis, incluindo peixes, carne magras, vegetais e frutas frescas, levando a maior  
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apelo comercial pelos produtos ricos em carboidratos simples, maior facilidade de fazer preparações 

ricas em gorduras e calorias e a procura de produtos de padaria com menor custo.47 

Como já mencionado anteriormente, pesquisas sugeriram benefício para populações com estilo de 

vida mais ativo e alto consumo de peixes, propiciando menor ocorrência de eventos cardiovasculares, 

melhor perfil lipídico, diminuição da pressão arterial e do risco trombótico (BATLOUNI e GIBSON citados por 

FEIO et al, 2003, p. 592).48 

Estudos realizados, em população ribeirinha do baixo Rio Madeira, determinaram que essa 

população apresenta uma vida muito ativa, na qual não se faz distinção entre o tempo de trabalho e o 

lazer. Nos momentos em que não estão trabalhando, crianças e adultos lêem, jogam futebol, dançam, 

visitam um amigo ou parente, vão à missa, brincam, ouvem o futebol no rádio, descansam, entre outras 

atividades corriqueiras que podem proporcionar prazer.49  

Para ilustrar a problemática apontamos que no Brasil, dados epidemiológicos do Ministério da 

Saúde para a cidade de Belém, revelaram que a mortalidade por doença cardiovascular foi a principal causa 

de morte nessa cidade, apesar da proximidade de rios, florestas e alto consumo de peixes e frutas típicas 

daquela região (FEIO et al, 2003, p. 592). 48 

Segundo uma pesquisa realizada por Moura e Peres (1999), em populações ribeirinhas da região de 

Médio Solimões-Amazonas, essa população passa por periódicos níveis de estresse, devidos intermitentes 

épocas de cheias, seguida por sofridas épocas de seca.50 

Fatores psico-sociais que atuam precocemente no curso da vida influenciam grande número de 

variáveis biológicas. Uma criança com desvantagens sociais, significa que ela já tem o primeiro antecedente 

de estresse (REYLLY e DOROSTY, 1999, p.1874). 4 De forma indireta, as variáveis sociais na infância 

influenciam no desenvolvimento de padrões de personalidade ligados ao estresse mental associado à 

hipertensão (WILSON OLIVEIRA, 2000). 51 

6-CONCLUSÃO 

De acordo com o estudo realizado, a prevalência de sobrepeso e obesidade apresenta-se mais 

elevada nas crianças da escola particular, provavelmente por adotarem uma dieta desbalanceada e estilo 

de vida sedentário.  
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A hipertensão está associada à obesidade, porém, em nosso estudo, este único aspecto não foi 

significativo na relação com níveis tensionais pressóricos altos e apesar de obesas, apresentaram pressão 

arterial normal.   

As crianças ribeirinhas, apesar de uma vida ativa, apresentaram os maiores índices de desnutrição, 

hipertensão e de pressão normal alta, possivelmente relacionados a fatores alimentares, tais como dieta 

rica em sal e estressantes sociais.  

Por último, as crianças da escola pública mostraram níveis de desnutrição e obesidade 

significativos, os quais associados ao estilo de vida sedentário, com estressantes sociais, resultaram níveis 

tensionais pressóricos elevados. 

Houve um maior incremento da atividade simpática na mudança de supino para em pé no grupo 

das crianças de escola pública, representando um maior risco cardíaco deste grupo. 

Apoio 

Este projeto está sendo financiado pelo CNPq. 
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Anexo 1 

Níveis de Pressão Arterial para os percentis 90 e 95 para meninas de 7 a 10 anos por percentil de altura 

IDADE 

(anos) 

PA 

(perc.) 

PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (mmhg) por 

percentil de altura 

PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (mmhg) por 

percentil de altura 

 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

7 50 93 93 95 96 97 99 99 55 56 56 57 58 58 59 

 90 106 107 108 109 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73 

 95 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77 

 99 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84 

8 50 95 95 96 98 99 100 101 57 57 57 58 59 60 60 

http://www.efdeportes.com/
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 90 108 109 110 111 113 114 114 71 71 71 72 73 74 74 

 95 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78 

 99 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86 

9 50 96 97 98 100 101 102 103 58 58 58 59 60 61 61 

 90 110 110 112 113 114 116 116 72 72 72 73 74 75 75 

 95 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79 

 99 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87 

10 50 98 99 100 102 103 104 105 59 59 59 60 61 62 63 

 90 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76 

 95 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80 

 99 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88 

 

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial  (2002) 

Anexo 2 

Níveis de Pressão Arterial para os percentis 90 e 95 para meninos de 7 a 10 anos por percentil de altura 

IDADE 

(anos) 

PA 

(perc.) 

PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (mmhg) por 

percentil de altura 

PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (mmhg) por 

percentil de altura 

 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

7 50 92 94 95 97 99 100 101 55 55 56 57 58 59 59 

 90 106 107 109 111 113 114 115 70 70 71 72 73 74 74 

 95 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78 

 99 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86 
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8 50 94 95 97 99 100 102 102 56 57 58 59 60 60 61 

 90 107 109 110 112 114 115 116 71 72 72 73 74 75 76 

 95 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80 

 99 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88 

9 50 95 96 98 100 102 103 104 57 58 59 60 61 61 62 

 90 109 110 112 114 115 117 118 72 73 74 75 76 76 77 

 95 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 81 81 

 99 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 89 88 89 

10 50 97 98 100 102 103 105 106 58 59 60 61 61 62 63 

 90 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78 

 95 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82 

 99 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90 

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial  (2002) 

ANEXO 3A - GRÁFICO DE MENINOS DE 02 A 20 ANOS DE IDADE, DE ACORDO COM A ESTATURA POR IDADE 

E PESO POR IDADE EM PERCENTIS 
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ANEXO 3B - GRÁFICO DE MENINAS DE 02 A 20 ANOS DE IDADE, DE ACORDO COM A ESTATURA POR IDADE 

E PESO POR IDADE EM PERCENTIS 
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 Anexo 4 

Ficha de Avaliação para Coleta de Dados 

 Data: 

 Escola: 

 Nome: 

 Idade: 

 Data de Nascimento: 

 Sexo: 

 Endereço: 

 Série: 

 Nome do Pai: 

 Nome da Mãe: 

 Doenças pré existentes: 

 Peso/Altura/FC 

 Medida de PA (MAPA) 

 Antropometria 



 

 

  

 

Anexo 5 

 

Questionário Socioeconômico  

 

 Biológico 
 

Data: 

Nome do pai: 

Nome da mãe: 

Idade pai: 

Idade mãe: 

Doenças pré – existentes pai: (      )NÃO    (       ) SIM   Quais?  

(      )Hipertensão      (      )Diabetes      (      )Dislipidemia(colesterol) 

Doenças pré – existentes mãe: (      )NÃO    (       ) SIM   Quais?  

(      )Hipertensão      (      )Diabetes      (      )Dislipidemia(colesterol) 

Doenças pré – existentes avós paternos: (      )NÃO    (       ) SIM                                                                                            

(      )Hipertensão      (      )Diabetes      (      )Dislipidemia(colesterol) 

Doenças pré – existentes avós maternos: (      )NÃO    (       ) SIM                                                                                        

(      )Hipertensão      (      )Diabetes      (      )Dislipidemia(colesterol) 

 

 Socioeconômico Atual 
Estado Civil:  (   ) solteiro    (   ) casado      (   ) viúvo        (   ) divorciado 

Nº. de filhos:   (   ) 1       (   ) 2     (   ) 3      (   ) 4     (   ) 5      (   ) 6        (   ) 7 

Tempo de gestacional: (    ) 28 semanas     (     ) 32 semanas     (     ) 36 semanas 

Procedência (local onde resida anteriormente) : 

Tipo de Trabalho: 

Formas de Lazer: 

N º de pessoas morando em casa:    (   ) 1       (   ) 2     (   ) 3      (   ) 4     (   ) 5      (   ) 6        (   ) 7     (   ) 8 

Renda familiar: 



 

 

  

 

 

Nível de Educação pai: (      ) Ensino Fundamental 

                                      (      ) Ensino Médio 

                                      (      ) Ensino Sup. Incompleto 

                                      (      ) Ensino Sup. Completo 

Nível de Educação mãe: (      ) Ensino Fundamental 

                                        (      ) Ensino Médio 

                                        (      ) Ensino Sup. Incompleto 

                                        (      ) Ensino Sup. Completo 

 

 Sócio – familiares na infância 
 

Nível de afeto com as pessoas e familiares:  (     ) Ruim    (     ) Regular    (     ) Bom    (     )Ótimo 

N º de irmãos pai:  (   ) 1       (   ) 2     (   ) 3      (   ) 4     (   ) 5      (   ) 6        (   ) 7      (   ) 8  

N º de irmãos mãe:  (   ) 1       (   ) 2     (   ) 3      (   ) 4     (   ) 5      (   ) 6        (   ) 7      (   ) 8  

Nível econômico da família durante a infância: (     ) Ruim    (     ) Regular    (     ) Bom    (     )Ótimo 

Proteção dos pais e cuidadores da infância:  (    ) deficiente   (    ) normal     (    ) excessiva 

 


