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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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RELATÓRIO FINAL 

 

MIOTOXINAS COM ESTRUTURAS DE FOSFOLIPASES A2 ISOLADAS DO 

VENENO DA SERPENTE Bothrops moojeni: ASPECTOS FUNCIONAIS E 

BIOTECNOLÓGICOS 

 

                                                                                      Orientador: Andreimar Martins Soares 
                                                                                      Bolsista: Aleff Ferreira Francisco 
 
 

RESUMO: Os acidentes ofídicos constituem-se em um grave problema de 

saúde pública, causando mutilações graves e mortes. Os envenenamentos 

provocados por serpentes viperídicas são caracterizados por uma acentuada 

lesão local. As lesões induzidas pelas peçonhas desta família de serpentes 

estão associadas principalmente às miotoxinas com estrutura de fosfolipases 

A2. Neste trabalho, as fosfolipases A2 homólogas (PLA2s-K49) presentes no 

veneno de Bothrops moojeni foram isoladas por meio dos processos 

cromatográficos de troca catiônica (CM-Sepharose) e fase reversa (C18-

Discovery). As frações referentes as miotoxinas foram submetidas a SDS-

PAGE 1D e 2D para a determinação da massa relativa e do ponto isoelétrico 

(pI), onde F8 teve pI = 8,97 e massa molecular =13,8 Da, e F9 com massa = 14 

Da e pI = 8,95. O perfil cromatográfico, juntamente com os dados de massa e 

pI das proteínas isoladas, confirmaram as suas respectivas identidades, como: 

F8 = MjTX-I e F9 = MjTX-II. Posteriormente, foram realizados estudos de 

interação molecular in silico, das macromoléculas: MjTX-I e MjTX-II, quanto a 

probabilidade das duas miotoxinas atuarem em conjunto na formação de 

complexos proteicos, onde foi realizado um docking proteína/proteína, que 

resultou na formação de um complexo estável com um ∆G na interface de 

interação = - 14,3 Kcal/mol.  Na busca de possíveis inibidores dessas 

miotoxinas, as mesmas foram submetidas a um virtual screnning contra uma 

série de ligantes, dentre os quais o ácido gálico (C7H6O5), apresentou os 

melhores resultados, se ligando a MjTX-I e MjTX-II com interações dipolo-

dipolo, formação de pontes de hidrogênio e energia mínima de ligação de – 

6,02 Kcal/mol para MjTX-I e – 5,4 Kcal/mol para MjTX-II. Com os resultados 

alcançados neste trabalho, se realiza a prospecção de novos modelos 
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farmacológicos que poderão auxiliar na formulação de novas drogas para o 

tratamento desses acometimentos negligenciados que vitimam milhares de 

pessoas ao redor do mundo. 

Palavras-chave: Veneno; Bothops moojeni; Fosfolipases A2; Miotoxina; 

Interação molecular. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 ACIDENTES OFÍDICOS 

Serpentes peçonhentas habitam várias regiões em todo o mundo, tendo 

uma maior prevalência nas áreas localizadas nos trópicos. São mais de 3000 

espécies de serpentes em todo o globo, onde cerca de 600 são peçonhentas 

(Figura 1) e aproximadamente 200 apresentam importância médica (WHO, 

2010). 

 

Figura 1: Distribuição global de serpentes peçonhentas 

 

Países com dados e registros notificados sobre casos envolvendo acidente ofídico. Fonte: 

(WHO, 2010). 

 

O envenenamento por serpentes é uma ameaça global à saúde pública 

e devido a magnitude dos problemas gerados nas regiões endêmicas, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) inseriu o envenenamento ofídico nos 

programas e projetos de doenças tropicais negligenciadas. De acordo com a 

OMS, em todo o mundo, mais de cinco milhões de pessoas são mordidas por 

serpentes a cada ano, e em aproximadamente metade das vítimas ocorre o 

envenenamento que, por ter como características um alto índice morbidade e 

mortalidade, resulta em uma média de 109.500 óbitos por ano e 400.000 
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amputações, entre outras sequelas, tais como: infecção, tétano, cicatrizes e 

danos ao psicológico das vítimas (WHO, 2013). 

No Brasil, as serpentes são a principal causa de acidentes por animais 

peçonhentos (SANTANA et al., 2003), já foram catalogadas mais de 260 

espécies de serpentes em território nacional, as quais ocorrem dentro das 

dezenove famílias propostas por McDowell (CARDOSO, J. L.C. et al., 2003). 

As serpentes peçonhentas que podem ser encontradas no Brasil 

pertencem às seguintes famílias:  

 

 Elapidae onde o único gênero desta família no Brasil é o 

Micrurus, cujas espécies são conhecidas por corais;  

 Viperidae que é representada pelos gêneros Crotalus (cascavel, 

bocininga), Lachesis (surucucu, surucutinga) e as serpentes do grupo 

botrópico que são distribuídas em dois gêneros: Bothrops e 

Bothrocophias (jararacas)  (CARRASCO et al., 2012). 

  

A incidência anual de acidentes ofídicos (Figura 2) desde os trabalhos 

de Vital Brazil permanece constante (~20.000 ocorrências), com um perfil que 

se mantém minimamente alterado nos últimos 100 anos. 

 

Figura 1 Casos de acidentes por serpentes. Brasil, Grandes Regiões e Unidades 

Federadas  

 

Ocorrência de acidentes ofídicos registrados no banco SINAN, onde é possível notar a alta 

incidência na Região Norte devido principalmente aos fatores ambientais da localidade, que 

acabam por aumentar a exposição da população (BRASIL, 2015). 
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http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/20/1-Casos-Ofidismo-2000-2015.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/20/1-Casos-Ofidismo-2000-2015.pdf
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Quanto a periodicidade desses acidentes, é observado um aumento na 

incidência de acidentes ofídicos especialmente nos meses de novembro a abril, 

durante o dia, atingindo em sua maioria vítimas do sexo masculino (Figura 3), 

principalmente trabalhadores rurais, na faixa etária de 15 a 49 anos. A maioria 

dos acidentes registrados (90,5%), são por serpentes do gênero Bothrops, com 

letalidade de 0,31%, seguido dos crotálicos 7,7% (1,87% de letalidade), 

laquéticos 1,4% (0,95% de letalidade) e elapídicos 0,4% (letalidade de 0,52%) 

(ARAÚJO, F. A. et al., 2003).  

Estas estimativas, entretanto, encontram-se subestimadas pelas 

dificuldades no registro dos acidentes nas regiões mais remotas do país, em 

especial no Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país, onde ocorre 

subnotificação em muitos casos (BRASIL, 2001). 

 

Figura 2 Ocorrência de acidente ofídico de acordo com gênero  

 

Proporção individual de acidentes ofídicos com homens, e mulheres, em um total de 144.060 

casos. Adaptado (SILVA, 2015). 

A variância em relação aos períodos do ano em que os acidentes 

ocorrem com maior ou menor frequência está relacionada às condições 

climáticas e ao aumento da atividade no campo  (BOCHNER; STRUCHINER, 

2003). No entanto, na região Norte onde ocorre a maior incidência de acidentes 

ofídicos do país, não se observa um período crítico, de forma que os acidentes 

ocorrem uniformemente durante todas as estações do ano (BRASIL, 2001). 

As principais serpentes com potencial tóxico encontradas na região norte 

pertencem ao gênero Bothriopsis, Bothrocophias, Bothrops, Lachesis, Crotalus 
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e Micrurus, todas com representação no Estado de Rondônia (DOS SANTOS 

et al., 1995). 

O envenenamento por serpentes no geral tem uma maior incidência em 

áreas rurais e isoladas, onde o atendimento e tratamento são prejudicados por 

adversidades (grandes distâncias, falta de suporte, estrutura precária e 

escassez de recursos) que acabam se tornando em uns dos principais 

agravantes da situação. Evidenciando este quadro, dados disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde mostram que 60% das vítimas de acidentes botrópicos que 

evoluíram para óbito foram atendidos em 6 ou mais horas após a inoculação do 

veneno (FRANÇA e MÁLAQUE, 2003). 

 

1.2.VENENOS DE SERPENTES: COMPOSIÇÃO E EFEITOS 

FISIOPATOLÓGICOS 

Venenos de serpentes são uma mistura complexa de compostos 

orgânicos e inorgânicos com uma vasta gama de possíveis aplicações 

biotecnológicas. Mais de 90% do peso seco de venenos ofídicos é composto 

por peptídeos/proteínas (proteases, aminotransferases, catalases, 

fosfoesterases, hialuroniases, NAD nucleosidases, acetilcolinesterases, 

fosfolipases A2, L-aminoácido oxidases, dentre outras) (FERNÁNDEZ et al., 

2010; WARRELL, 2010). E outros componentes como fosfolipídios, aminas 

biogênicas, nucleotídeos, aminoácidos, citrato, carboidrato (KARALLIEDDE, 

1995), e diferentes íons (Ca2+, Cu2+, Fe2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, Zn2+, entre 

outros) (RAMOS; SELISTRE-DE-ARAUJO, 2006). 

Os venenos Viperídeos contém componentes com poderosa ação 

enzimática, e não-enzimática, tais como proteases, fosfolipases A2, e 

desintegrinas. Que quando em contato com o organismo afetam diretamente as 

funções homeostáticas (SANTOS-FILHO et al., 2008). 

A quantidade, integridade e concentração dessas moléculas no veneno 

podem variar de acordo com fatores de distribuição geográfica, de idade do 

animal, sexo, hábitos alimentares, sazonalidade e caráter individual 

(CARDOSO, J. L.C. et al., 2003). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inibidores_da_acetilcolinesterase
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1.3. FOSFOLIPASES A2 

Umas das mais importantes famílias de proteínas que já foram 

purificadas e caracterizadas nos venenos de serpentes são as fosfolipases A2 

(PLA2s). As PLA2s são enzimas relativamente pequenas (120 – 135 resíduos 

de aminoácidos), com massa molecular aproximada a 14 kDa, estrutura 

estável, dependentes de cálcio e ricas em pontes de dissulfeto (SALVADOR et 

al., 2013a). 

As PLA2s são enzimas que agem na hidrólise de fosfolipídios de 

membrana na posição sn-2, no processo de clivagem dessas moléculas, são 

liberados como produtos: lisofosfolipídeos e ácidos graxos (como ácido 

araquidônico, fosfatidato e diacilglicerol), que desempenham papel fundamental 

nas funções celulares (homeostasia da membrana incluindo a manutenção da 

estrutura fosfolipídica, reparação através das reações de desacilação-

reacilação, proliferação celular e na apoptose) (DENNIS, 1994).  

O ácido araquidônico é precursor da biossíntese de prostaglandinas e 

leucotrienos, portanto está diretamente ligado a resposta inflamatória, atuando 

no aumento da permeabilidade microvascular, formação de edema, 

recrutamento de leucócitos, algesia e liberação de vários mediadores 

inflamatórios (SIVARAMAKRISHNAN et al., 2015). 

Até o momento, 15 grupos de fosfolipases A2 foram identificadas e 

classificadas em cinco categorias principais: fosfolipases A2 secretadas 

(sPLA2), fosfolipases A2 dependentes de Ca2+ , fosfolipases A2 citosólicas 

(cPLA2), fosfolipases A2  independentes de Ca2+ (iPLA2), fosfolipases A2 

acetilhidrolase ativadoras de fator plaquetário (PAF-AH) e as fosfolipases A2 

lisossomais (TEIXEIRA et al., 2011). 

As PLA2s são caracterizadas como o principal componente em venenos 

de serpentes, sendo responsáveis por vários efeitos fisiopatológicos, tais como: 

neurotóxico, cardiotóxico, miotóxico, hemolítico, citotóxico, hipotensivo, anti-

coagulante, hemorrágico, agregação plaquetária e indução de edema 

(KORDIS; GUBENSEK, 2000; RODRIGUES et al., 2004). 

A miotoxicidade pode ocorrer devido a uma ação indireta, consequência 

da degeneração e isquemia causada por metaloproteases, ou por efeito direto 

das PLA2 sobre a membrana plasmática das células musculares, gerando 

sérias sequelas, visto que, pode levar a perda permanente de tecido, 
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disfunção, e amputação do membro afetado. Frente a esse quadro, durante os 

últimos 15-20 anos houve um crescimento no interesse em estudos dos 

componentes mionecróticos de venenos, resultando no isolamento e 

caracterização estrutural e funcional de várias PLA2s miotóxicas de venenos. 

As miotoxinas isoladas desses venenos pertencem ao grupo IIA das PLA2 que 

pode ser subdivido em dois subgrupos: (I) D49 são miotoxinas com um 

aspartato na posição 49 com atividade catalítica relativamente baixa ou 

moderada e, (II) K49 (lisina na posição 49) miotoxinas com praticamente 

nenhuma atividade hidrolítica (STÁBELI et al., 2006). 

Um grupo de PLA2s miotóxicas homologas presente nos venenos de 

serpentes de algumas espécies tem como característica a substituição de 

resíduo D por K na posição 49. A coordenação do íon Ca2+ na malha de ligação 

da PLA2 inclui um aspartato na posição 49 que desempenha um papel crucial 

na estabilização da transição tetraédrica no estado intermediário da atividade 

catalítica da fosfolipase A2. Portanto a substituição do D49 para K49 afeta 

drasticamente a capacidade de ligação com o cálcio dessas PLA2-K49, que 

como consequência deixam de apresentar atividade catalítica. No entanto, 

mesmo sem atividade catalítica, as PLA2-K49 (Figura, 4)  induzem efeitos 

miotóxicos e retêm a habilidade de romper membranas através de um 

mecanismo de ação ainda pouco conhecido (WATANABE et al., 2003). 
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Figura 3: Fosfolipases A2 - K49 

 

PLA2s miotóxicas na forma dimérica, evidenciando a superfície eletrônica do monômero A e as 

pontes de hidrogênio (tracejados na cor verde) formadas nesta interação, presente na 

composição do veneno da serpente Bothrops moojeni. Estruturas tridimensionais resolvidas por 

difração de raios-x, código PDB: 4KF3 

 

1.4. APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS DAS FOSFOLIPASES 

Por serem uma das integrantes principais das vias metabólicas e 

participarem ativamente no desenvolvimento dos processos inflamatórios as 

fosfolipases detém grande potencial para aplicação biotecnológica. No campo 

da engenharia industrial, as fosfolipases são utilizadas há décadas, na 

produção de gêneros alimentícios (maionese, queijos, óleos, entre outros) (DE 

MARIA et al., 2007). Nas aplicações farmacológicas há uma variedade de 

estudos recentes indicando que as fosfolipases podem ser utilizadas na 

formulação de fármacos para tratamento de doenças inflamatórias, como: 

artrite e reumatismo (SINGH et al., 2004). No tratamento de neoplasias, o uso 

da crotoxina (PLA2 do grupo II) como agente anti-tumoral teve início na década 

de 1970. Na época, foi feita a aplicação peritumoral de um fármaco 
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denominado VRCTC-310, que é composto por uma associação da crotoxina 

com cardiotoxina, proveniente do veneno das serpentes da espécie Naja naja 

atra. Nos casos houve resposta positiva em relação a diminuição do volume 

tumoral (COSTA et al., 1998). As PLA2s também apresentam aplicações 

microbicida e bactericida. Uma fosfolipase A2-homóloga miotóxica do veneno 

de Bothrops moojeni, denominada MjTX-II, foi caracterizada e exibiu efeito anti-

parasitário contra Schistosoma mansoni e Leishmania spp., portanto 

demonstrando potencial para futuras aplicações terapêuticas (STÁBELI et al., 

2006). Castillo e colaboradores (2012) descreveram as PLA2s purificadas do 

veneno de Bothrops asper, as quais exibiam efeito antiplasmodial. Zieler e 

colaboradores (2001) demonstraram que uma fosfolipase A2 do veneno de 

Crotalus adamanteus reduzia significativamente a eficiência da formação de 

oocistos do parasita da malária, bloqueando o desenvolvimento do Plasmodium 

falciparum. A fosfolipase A2 (BnSP-7) cataliticamente inativa, isolada do veneno 

de Bothrops pauloensis, apresentou atividade inibitória contra o parasita 

Leishmania amazonensis (DE OLIVEIRA NUNES, 2011). Estudos realizados 

por Páramo e colaboradores (1998) revelaram que a região C-terminal 

(resíduos 115-129) de PLA2s - K49 isoladas do veneno de serpentes da família 

Viperidae exibe uma importante função no efeito bactericida apresentado por 

estas miotoxinas, tanto sobre bactérias gram-negativas quanto gram-positivas. 

A proteína BthTX-l (Bothropstoxina l) apresenta atividade bactericida contra 

linhagem Gram-negativa (Escherichia coli) (ARAGÃO, 2005). A BmooTX – I 

(fosfolipase A2 ácida isolada da peçonha de Bothrops moojeni) apresenta 

moderada atividade microbicida, inibindo o crescimento de E. coli, S. aureus, P. 

aeruginosa e C. albicans (SANTOS-FILHO, 2009). A fosfolipase A2 do veneno 

de Bothrops moojeni apresentou capacidade de inibir a proliferação da bactéria 

Streptococcus mutans causadora da cárie dental através do mecanismo 

desmineralização do esmalte dentário por liberação de toxinas (MOSCA, 2008). 

 

1.5. GÊNERO Bothrops 

Estando distribuído por todo território nacional, o gênero Bothrops é 

conhecido popularmente por jararaca, jararacuçu, urutu-cruzeiro, caiçara, entre 

outras denominações. Habitam principalmente zonas rurais, com preferência à 

ambientes úmidos e locais de proliferação de roedores. Têm hábito 
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predominantemente noturno ou crepusculares. Podem apresentar 

comportamento agressivo quando se sentem ameaçadas, desferindo botes 

sem produzir ruídos (BRASIL, 2001).  

No envenenamento botrópico, os efeitos são mais acentuados no local 

da picada causando forte lesão proteolítica, esta é a principal característica 

desse tipo de acidente, dor e edema local estão presentes em quase todos os 

casos, podendo haver também esquimoses, bolhas, necroses e formação de 

abscessos. O veneno botrópico possui também ação nefrotóxica, ocasionando 

manifestações clínicas e sistêmicas (CASTRO, 2006). 

As principais complicações locais são as infecções secundárias e 

gangrena. Do ponto de vista sistêmico, podem ocorrer grandes hemorragias, 

choque circulatório e insuficiência renal aguda (RIBEIRO; JORGE, 1997; 

SCHRIER; WANG, 2004). 

 

1.5.1.Bothrops moojeni 

A B.moojeni (Figura 5), pertence à família dos Viperídeos e possui ampla 

distribuição na América do Sul (Figura 6). Tem como habitat áreas de cerrado 

estando geralmente relacionada às matas de galeria e, ocasionalmente, a 

áreas secas de savanas interfluviais (PAULO; STUGINSKI, 2009). 

 

Figura 4 Exemplar de serpente Bothrops moojeni. 

 

                    Espécime adulta em cativeiro, fêmea, 110 cm, procedente de Pirassununga-SP Fonte: 

(PAULO; STUGINSKI, 2009). 

Podendo atingir 2,30 metros de comprimento, apresentam dimorfismo 

sexual no tamanho, sendo as fêmeas maiores que os machos. A Bothrops 
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moojeni tem como dieta roedores, lagartos e anfíbios. Tal qual a maioria das 

Bothrops apresentam hábitos noturnos (PAULO; STUGINSKI, 2009). 

 

Figura 5 Distribuição geográfica da serpente Bothrops moojeni 

 

                        A predominância do espécime se dá claramente em território brasileiro, mas com registros em 

outros países latinos, tais como: Paraguai, Bolívia e Argentina. Fonte: (PAULO; STUGINSKI, 

2009). 

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

O presente trabalho tem como objetivo a avaliação dos aspectos 

funcionais e estruturais, bem como identificar possíveis aplicações 

biotecnológicas de miotoxinas com estrutura de PLA2
 isoladas do veneno da 

serpente B. moojeni. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Isolar PLA2s-K49 homólogas do veneno de Bothrops moojeni por meio de 

cromatografia de troca iônica; 

- Caracterizar PLA2s-K49 isolada via SDS-PAGE monodimensional e 

bidimensional; 

- Avaliar a capacidade de interação molecular in silico das miotoxinas com 

possíveis inibidores. 
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3. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

O envenenamento por serpentes é uma ameaça à saúde pública de 

nível global, sendo motivo de altas taxas de morbidade e mortalidade nas 

regiões endêmicas, principalmente em países subdesenvolvidos. Os acidentes 

botrópicos tem como característica, uma acentuada lesão tecidual no local da 

mordida.  

O surgimento de danos musculares induzidos pelas peçonhas das 

serpentes do gênero Bothrops estão associados principalmente as PLA2s-K49, 

quando em contato com organismo humano essas moléculas desencadeiam 

uma série de efeitos fisiopatológicos.  

Dessa forma, a prospecção de possíveis inibidores de PLA2s-K49 é 

promissora, e de grande valia para futuras aplicações biotecnológicas, bem 

como para a confecção de modelos para protótipos de novas drogas. Por outro 

ponto de vista, PLA2s-K49 detêm potencial para formulação de fármacos como 

alternativa no tratamento de doenças inflamatórias, como: artrite e reumatismo 

(SINGH et al., 2004), e no tratamento de neoplasias, como agente antitumoral 

(COSTA et al., 1998). Portando o direcionamento e integração de ferramentas 

que possibilitem a realização de testes in silico, in vitro e in vivo tendo como 

alvo o mapeamento e seleção das estruturas secundárias dessas miotoxinas, 

que detenham alguma atividade farmacológica aplicável, abre um leque de 

possibilidades para aplicações biotecnológicas e funcionais. Dessa maneira em 

vista do supracitado, a produção de resultados relacionados aos mecanismos 

de ação das miotoxinas estudadas neste trabalho servirão como suporte no 

futuro desenvolvimento de novos fármacos. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O veneno da espécie Bothrops moojeni foi adquirido do Serpentário 

Proteínas Bioativas Ltda, Batatais-SP e mantido refrigerado (8ºC) no Banco de 

Venenos Amazônicos no Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à 

Saúde, CEBio-UNIR-FIOCRUZ-RO, (autorização: CGEN/CNPq 010627/2011-1 

e IBAMA 27131-2). 
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4.1. CROMATOGRAFIA DE TROCA IÔNICA 

Para o isolamento das miotoxinas 50 mg do veneno da serpente 

Bothrops moojeni foram solubilizados em 1 mL de tampão bicarbonato de 

amônio [NH4HCO3 – (AMBIC) 50 mM pH 8,0] e centrifugado à 3.000 xg por 5 

minutos, para retirada do material insolúvel e aplicados em coluna CM-

Sepharose FF® (10mm x 30cm) previamente equilibrada com o mesmo tampão 

usado para solubilizar o veneno.  As amostras foram eluídas sob gradiente 

linear de 0 a 100% de AMBIC 500 mM pH 8,0, em 5 volumes de coluna, sob 

fluxo de 1 mL/minuto, em sistema de cromatografia Akta Purifier (GE®). A 

eluição foi monitorada em 280 nm e as frações coletadas manualmente. 

 

4.2. DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS 

A quantificação proteica foi realizada por meio de uma abordagem de 

aproximação, com base na área dos picos gerados pelas frações coletadas, na 

cromatografia de troca cátionica. Esta quantificação foi feita com o uso da 

relação diretamente proporcional entre: a área total do perfil cromatográfico 

obtido, e a quantidade de veneno injetado na coluna. Os cálculos foram 

realizados utilizando-se o software Unicorn ®, integrante do sistema de 

cromatografia Akta Purifier (GE).  

 

4.3. ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA 

O grau de pureza e a homogeneidade das amostras foram avaliadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE). Para 

tanto, as proteínas isoladas e marcador de massa molecular foram submetidos 

à separação eletroforética realizadas em sistema descontínuo de pH, em 

condições redutoras e não redutoras, de acordo com descrição de (LAEMMLI, 

1970). O gel foi fixado em solução aquosa de metanol 40 % (v/v) e ácido 

acético 7 % (v/v) por 30 minutos. As bandas de proteínas foram evidenciadas 

através da imersão em solução contendo Comassiei Brilhante Blue G-250® 

0,08 % (m/v), sulfato de alumínio 8,0 % (m/v), ácido o-fosfórico 1,6 % (m/v) e 

metanol 20,0 % (v/v) pelo período de 2 horas. O excesso de corantes foi 

retirado por imersão em solução descorante contendo etanol 4,0 % e ácido 
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acético 7,0 % (v/v) em água. Várias trocas desta solução foram realizadas até a 

obtenção de gel com coloração adequada. A massa molecular aparente foi 

determinada comparando-se a distância de migração das amostras com o dos 

padrões de massa molecular. 

 

4.4. ELIMINAÇÃO DE CONTAMINANTES 

 Para eliminação de contaminantes, as frações advindas da 

cromatografia de troca iônica contendo as proteínas de interesse foram 

solubilizadas em TFA 0,1% (Solução A) e submetidas à cromatografia líquida 

de alta performance (HPLC), em coluna C18 (25 cm x 4.6 mm - Supelco) 

previamente equilibrada com a solução A e eluídas sob gradiente de 0 a 70% 

de solução B (acetonitrila 99,9% e TFA 0,1%) em 5 volumes de coluna, sob 

fluxo de 1 mL/min. A eluição foi monitorada em 280 nm. 

 

4.5. ELETROFORESE BIDIMENSIONAL  

A eletroforese bidimensional (SDS-PAGE 2D) foi realizada conforme 

descrito por da Silva (2012). As miotoxinas foram solubilizadas em solução de 

reidratação contendo uréia 7 M, tioureia 2 M, CHAPS 2,0 % (m/v), immobilized 

pH gradient buffer (IPG buffer®) 0,5 % (v/v) e azul de bromofenol 1,0 % (m/v), e 

aplicadas sobre tiras de poliacrilamida de 7cm com gradiente de pH de 7,0 a 

13,0 imobilizadas de forma não linear (Immobiline DryStrip®). A focalização 

isoelétrica foi realizada no IPGphor III System (GE Healthcare Life Scienc.), de 

acordo com as instruções do fabricante. Após a focalização isoelétrica, as 

miotoxinas foram reduzidas e alquiladas e as tiras posicionadas na porção 

superior dos géis de SDS-PAGE 12,5 % (m/v), para realização da segunda 

dimensão (15 mA, 90 minutos). O gel foi fixado, corado e descorado conforme 

descrito anteriormente. 

 

4.6. SIMULAÇÕES VIRTUAIS POR DOCKING MOLECULAR 

Na primeira etapa, foi realizada uma interação proteína/proteína por 

similaridade estrutural entre as miotoxinas MjTX-I e MjTX-II com as suas 
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respectivas estruturas tridimensionais resolvidas por difração de raios-x, 

disponíveis em formato .pdb no banco de dados RCSB PDB (Protein Data 

Bank), onde as mesmas são identificadas pelos códigos: 3T0R (MjTX-I) e 4KF3 

(MjTX-II), foi utilizando a ferramenta online Prism-Webserver (BASPINAR et al., 

2014; TUNCBAG et al., 2011) para a realização do docking proteína/proteína, o 

cálculo da energia livre de Gibbs (∆G) do complexo formado foi mensurado 

com o uso da ferramenta oline PDBePISA (EVGENY, 2010; HYDE, 2007; 

KRISSINEL et al., 2005; MELOROSE; PERROY; CAREAS, 2007). 

 Posteriormente, a MjTX-I e MjTX-II foram submetidas cada uma, a um 

virtual screening, onde diversos ligantes foram selecionados para a realização 

das simulações executadas por meio da ferramenta AutoDock Vina (TROTT; 

OLSON, 2010).  

Após a realização do virtual screening com as duas miotoxinas, os 

ligantes que apresentaram menor afinidade foram descartados, permanecendo 

apenas os ligantes que interagiram de forma específica com as miotoxinas. 

Com a seleção dos ligantes mais promissores, foi dado início a segunda etapa 

de simulações, onde foi executado o virtual docking desses ligantes com as 

miotoxinas no software AutoDock 4.2 (MORRIS; HUEY, 2009), o qual permite a 

configuração de parâmetros com um maior critério de análise.  

Todo o processamento computacional foi executado em uma workstation 

equipada com um processador AMD Bulldozer FX – 8150 BLACK EDITION, 

com os oito núcleos habilitados em um clock de 3,9 Ghz, 8192 MB de RAM 

DDR3, tendo como OS, Windows 10 PRO 64 bits. 

 

5. RESULTADOS 
 
5.1. ISOLAMENTO DAS MOLÉCULAS ALVO 
 

O passo cromatográfico de troca catiônica utilizado para purificação, 
resultou no isolamento das duas PLA2 - K49: MjTX-I e MjTX-II. 

 
 

Figura 6. Perfil cromatográfico do veneno de Bothrops moojeni em cromatografia de 

troca catiônica 
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O veneno de B. moojeni foi injetado na coluna CM-Sepharose FF® (1 x 40 cm) previamente 
equilibrada com AMBIC 0,5 mM pH 8.0, e as frações eluídas sob gradiente de 0% a 100% de 
AMBIC 500 mM pH 8,0 em fluxo constante de 1,0 mL por minuto. 

 

  A área do cromatograma é mensurada em mAU/min (unidades de 

absorvancia por minuto), então, a partir do valor da área total do perfil 

cromatográfico (33.102,233 mAU/min), que equivale aos 50 mg de veneno 

injetados na coluna, foram calculadas as áreas individuais dos picos e a 

quantidade aproximada de proteína obtida em cada fração (Tabela 1). 

Observando-se uma recuperação proteica estimada de 87,89%. 

Tabela 1. Quantificação proteica por meio do cálculo da área do cromatograma 

Frações Area em 
mAU/min 

Quantidade de 
proteína em mg 

F1 231,8229 0,35 

F2 19656,6189 29,69 

F3 1962,9638 2,96 

F4 353,3561 0,53 

F5 1318,2562 1,99 

F6 412,8764 0,62 

F7 463,3107 0,69 

F8 1729,5240 2,61 

F9 2974,5179 4,49 

TOTAL 33.102,233 43,94 

F1 

F2 

F3 F4 F5 
F6 F7 

F8 F9 

MjTX

-I 

MjTX-

II 
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5.2. DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLECULAR RELATIVA (SDS-PAGE) 

Para avaliação preliminar do nível de pureza atingido no isolamento das 

moléculas alvo, através do passo cromatográfico de troca catiônica, foi feito 

uso da técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida, na presença de dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE), através da qual foi possível detectar a presença 

de agentes contaminantes nas frações referentes as moléculas alvo.  

Figura 8. Eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5%: 

 

As frações referentes as moléculas alvo (MjTX - I e MjTX – II), estão identificadas nas colunas 
9 e 10, apresentando massa aparente de aproximadamente 14 kDa característica de PLA2s.  
 
 

5.3. ELIMINAÇÃO DE CONTAMINANTES 
 

Nesta etapa, somente as frações contendo as proteínas alvo do estudo, 

foram submetidas a cromatografia em fase reversa. Os perfis cromatográficos 

gerados evidenciaram a presença de contaminantes que, caso não fossem 

eliminados nesse passo cromatográfico, possivelmente causariam 

interferências nas análises posteriores. 

 
Figura 9. Cromatografia em fase reversa 

MjTX-

I 
MjTX-

II 

MjTX-I 

MjTX-II 
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As proteínas alvo do estudo (MjTX-I e MjTX-II) foram submetidas a cromatografia em fase 
reversa em coluna C18 para obtenção do grau de pureza adequado. 
 
 
 

5.4. SDS-PAGE 2D 
 

Por meio da realização da eletroforese bidimensional foi possível aferir 

tanto o pI das moléculas estudadas, quanto a ausência de isoformas.  

 
Figura 10. Focalização isoelétrica das moléculas MjTX-I e MjTX-II 

 
 

 
   

Géis bidimensionais das respectivas miotoxinas: MjTX-I e MjTX-II, isoladas do veneno de 
Bothrops moojeni. 
 

5.5. SIMULAÇÃO DE INTERAÇÃO MOLECULAR EM MEIO VIRTUAL 
 

As simulações virtuais apresentaram resultados expressivos, onde o 

docking proteína/proteína, resultou em uma interação sólida com um ∆G = -

14,3 Kcal/mol e vários resíduos de contato na interface de interação das 

miotoxinas. 

225 

3,2 4,9 5,7 7,3 10,3 
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Figura 11: Interação proteína/proteína entre MjTX-I e MjTX-II 

 

Acima o complexo formado na interação entre MjTX-I (verde) e MjTX-II (ciano). 

 

Dentre as micromoléculas testadas no virtual scrennig, o melhor 

candidato a inibidor foi o ácido gálico (C7H6O5), se ligando a MjTX-I com uma 

energia de ligação mínima de - 6,02 Kcal/mol, e a MjTX-II com - 5,4 kcal/mol. 

 

  Figura 12. Docking molecular entre: MjTX-I e C7H6O5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Acoplamento da MjTX-I e C7H6O5 com destaque para interações eletroestáticas; (B) 

Complexo formado pela interação entre MjTX-I e C7H6O5 com pontes de hidrogênio 

evidenciadas; (C) Estrutura atômica do complexo MjTX-I e C7H6O5 evidenciada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B C 
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6. DISCUSSÃO  

 

6.1. CROMATOGRAFIA DE TROCA CATIÔNICA 

 

Os componentes presentes no veneno de serpentes, quando isolados 

com elevado grau de pureza, detém grande potencial para serem utilizados na 

compreensão do papel que estes compostos desempenham nos processos 

fisiopatológicos desencadeados em acidentes ofídicos, bem como, para 

possíveis aplicações biotecnológicas. Por conta disto, diferentes grupos de 

pesquisa tem caracterizado um grande número de PLA2s, assim como os 

epítopos destas moléculas, vem sendo purificados e mapeados, a fim de 

identificar suas caracteristicas químicas, e mecanismos de ação (STÁBELI et 

al., 2012). 

A seleção do método adequado para purificação de determinada 

molécula, deve ter como base a identidade física, química, biológica e funcional 

da mesma, para que resultados satisfatórios sejam atingidos. As informações 

referentes, à estrutura das proteínas, bem como a similaridade com outras que 

foram purificadas, devem ser levadas em consideração por facilitar os 

processos de purificação (STÁBELI et al., 2012). 

Figura 13: Docking molecular entre MjTX-II e C7H6O5 
 

(A) Acoplamento da MjTX-II e C7H6O5 com destaque para interações eletroestáticas; (B) Complexo 
formado pela interação entre MjTX-II e C7H6O5 com pontes de hidrogênio evidenciadas; (C) Estrutura 
atômica do complexo MjTX-II e C7H6O5 evidenciada. 

 

A B C 
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O procedimento ultilizado na purificação das moléculas alvo deste 

estudo, já descrito por Soares e colaboradores (1998), foi selecionado devido a 

sua eficácia e simplicidade na reprodução do método. E por evitar o uso de 

altas concentrações nos tampões de eluição, ao mesmo tempo, que dispensa a 

necessidade da realização de diálise para retirada de resíduos de sais e um 

segundo passo cromatográfico. Tomando como base os dados de (LOMONTE 

et al., 1990) que isolou as mesmas miotoxinas do mesmo veneno, usando 0.75 

M Tris-HCl a pH = 7.0 em coluna CM-Sephadex C-25. O perfil cromatográfico 

obtido (Figura 6),demonstrou caracteristicas esperadas de acordo com o 

descrito na literatura, e um grau de resolução satisfatório.    

A partir do perfil cromatográfico gerado, se tornou possível realizar uma 

comparação entre: os resultados alcançados no cromatograma do presente 

estudo (Figura 7), e dos resultados encontrados originalmente com a utilização 

do mesmo método (SOARES et al., 1998). Dessa maneira se tornou possível 

assimilar através do cruzamento de dados com estudos posteriores (SOARES 

et al., 2000; STÁBELI et al., 2006; WATANABE et al., 2003) e constatar com 

uma razoável segurança, que as duas moléculas alvos deste trabalho, se 

tratam respectivamente das préviamente relatadas na literatura: MjTX-I e MjTX-

II. 

6.2. DOSAGEM DE PROTEÍNAS 

 

A quantificação aproximada de proteínas foi calculada através da área 

em mAU/min (Tabela 1), dos picos gerados no cromatograma, tendo como 

finalidade, a criação de uma estimativa, da quantidade de amostra referente a 

cada fração coletada, necessária para análise do perfil proteico. Este metodo 

foi selecionado devido a não haver a necessidade de uma dosagem com um 

gral de sensibilidade elevado para realização de experimentos posteriores. 

Além do que, essa abordagem possibilita economia tanto de reagentes que 

seriam utilizados para dosagens convencionas, quanto do tempo hábil na 

execução do projeto como um todo.   

6.3. ELETROFORESE EM SDS-PAGE 
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Estão disponíveis vários suportes pelos quais a eletroforese pode ser 

realizada, tais como: papel, acetato de celulose, sílica, alumina ou celulose, 

além de gel de agrose e poliacrilamida. Dentre os quais destaca-se, a 

eltroforese em gel de poliacrilamida (PAGE, do ingles, Polyacrylamide Gel 

Electroforesis), por ser um material quimicamente inerte, transparente e estável 

sobre uma ampla faixa de pH, temperatura e força-iônica. Este gel é formado 

pela copolimerização entre acrilamida de N,N’-Metilenobisacrilamida, na 

presença de persulfato de amônio e tetrametiletilenodiamina (TEMED). A 

densidade da malha formada no gel, depende da concentração de 

bisacrilamida (BOCHNER; STRUCHINER, 2003; DE SOUZA et al., 2001; 

GOMEZ-ARIZA et al., 2005; SZPUNAR, 2004). 

Na eletroforese em uma dimensão (1D), a proteína pode ser analisada 

na forma nativa ou desnaturada. Esse sistema é denominado não dissociante 

ou nativo. A eletroforese 1D em gel de poliacrilamida (Figura 8), foi realizada de 

forma desnaturante, devido as condições empregadas durante o isolamento 

das frações, e teve como objetivo, a verificação, da composição proteica, das 

frações cromatográficas (coletadas na cromatografia de troca catiônica). Sendo 

evidenciada, a presença de proteínas com massa molecular compatível com 

PLA2s, nas frações referentes as moléculas alvo. 

6.4. CFR EM C18  

 

A cromatografia em fase reversa tem como princípio, a separação de 

moléculas por meio de suas diferenças de hidrofobicidade, através da CFR 

pode-se alcançar isolamentos com alta resolução, separando componentes 

que têm apenas pequenas diferenças na hidrofobicidade. As purificações 

podem ser realizadas utilizando uma eluição isocrática. Entretanto, é usado 

com maior frequência, um gradiente de eluição, de modo que, a hidrofobicidade 

aumenta gradativamente, com isso, obtém-se uma maior simetria nos picos 

cromatográficos, melhor resolução e detectibilidade em um menor tempo de 

análise (WILLIAMS; FRASCA, 2001). 

A realização de um segundo passo cromatografico em CRF, teve como 

objetivos: a obtenção de uma resolução mais alta nos perfis cromatográficos 

das moléculas de interesse, e um maior grau de pureza no isolamento das 

mesmas.  
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Na análise dos cromatogramas gerados, foi possível notar a pesença de 

agentes contaminantes nas duas frações. Portanto, no decorrer do processo de 

eluição das moléculas de interesse, as contaminações foram separadas na 

coleta, de forma que, tanto um alto grau de pureza, quanto uma maior 

resolução dos perfis, foram obtidos no final do processo (Figura 9). 

6.5. 2D SDS-PAGE 

 

Devido ao fato, de as estruturas e sequências das moléculas estudadas 

no presente trabalho, já terem sido depositadas anteriormente  (SALVADOR et 

al., 2013) no banco de dados RCSB PDB (Protein Data Bank), foi executado o 

aferimento do pI teórico das miotoxinas, por meio da ferramenta virtual 

Compute pI/Mw tool , que se encontra disponível no ExPASy Bioinformatics 

Resorces Portal (http://web.expasy.org/compute_pi/), onde foi possível 

computar o pI das duas miotoxinas, por meio de suas sequencias: 

MjTX-I 

SLVELGKMILQETGKNPAKSYGAYGCNCGVLGRGKPKDATDRCCYVHKCCYKKLTNCDPKKD

RYSYDWKNKTIVCGEENPCLKQLCECDKAVAICLRENKGTYNKKRDVYLKPFCDKGRDC 

pI: 8.97 

 

MjTX-II 

SLFELGKMILQETGKNPAKSYGVYGCNCGVGGRGKPKDATDRCCYVHKCCYKKLTGCDPKKD

RYSYSWKDKTIVCGENNSCLKELCECDKAVAICLRENLDTYNKKYRYNYLKPFCKKADPC 

pI: 8.95 

 

Portanto, a realização da eletroforese em duas dimensões, teve como 

principal objetivo, a confirmação da identidade das miotoxinas, visto que, o pI 

teórico calculado através das sequencias, confirmou o pI aferido no gel 2D 

(Figura 10), constatando a identidade das moléculas isoladas nos passos 

cromatográficos. 

Visando assegurar a qualidade da purificação e para que não haja 

interferência nos resultados dos ensaios posteriores, a avaliação da presença 

ou ausência de isoformas nas frações analisadas foi essencial. É possível notar 

http://web.expasy.org/compute_pi/
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(Figura 12) que as duas miotoxinas se encontram em elevado grau de pureza, 

com ausência de isoformas.    

6.6. DOCKING MOLECULAR 

 

Docking molecular é um procedimento computacional, que tem com 

finalidade, a criação de modelos preditivos de interações não covalentes entre 

um receptor e um ligante. De forma que, através desses modelos seja possível 

elucidar a conformação dos complexos receptor/ligante, a afinidade de ligação 

entre as duas moléculas, e os mecanismos pelos quais os mesmos interagiram 

(TROTT; OLSON, 2010). 

Portanto, foi realizada uma interação proteína/proteína entre as duas 

miotoxinas aqui estudadas, tendo como finalidade, a obtenção de um maior 

entendimento acerca dos mecanismos de ação dessas mitoxinas quando em 

conjunto, visto que, as mesmas coexistem na composição da peçonha de 

Bothrops moojeni. 

 Dessa forma, levando em consideração a existência de um alto grau de 

similaridade entre os resíduos de aminoácidos que formam a MjTX-I e MjTX-II, 

e que essas duas miotoxinas se agrupam em dímeros e até mesmo tetrâmeros 

em condições fisiológicas, é provável que também ocorra a formação de 

complexos entre essas duas miotoxinas, resultando em uma ação sinérgica, na 

qual pode haver a potencialização dos seus efeitos miotóxicos.   

Foram então selecionados apenas monômeros das miotoxinas (MjTX-I e 

MjTX-II), sendo o monômero A selecionado arbitrariamente nas duas 

estruturas, disponíveis no banco de dados RCSB PDB (Protein Data Bank), 

referente às miotoxinas, com os respectivos códigos de identificação: MjTX-I = 

3T0R e MjTX-II = 4KF3, esses monômeros foram então tratados para 

posteriormente, serem submetidos no servidor online PRISM para realização 

do docking.  

A interação resultante das duas miotoxinas, apresentou a formação de 

um complexo estável (Figura 12) com um ∆G de – 14,3 Kcal/mol, e 

apresentando contatos entre uma série de resíduos na interface 

proteína/proteína (Tabela 3). 
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Tabela 3: Aminoácidos de contato na interação proteína/proteína 

RESIDUOS DE CONTATOS NA INTERFACE DE 

INTERAÇÃO MjTX-I/MjTX-II 

Valina 31 Leucina 2 

Lisina 70 Arginina 34 

Leucina 2 Valina 31 

Leucina 2 Leucina 32 

Prolina 125 Lisina 69 

Arginina 34 Lisina 70 

Alanina 19 Valina 119 

Fenilalanina 3 Cisteína 126 

Fenilalanina 3 Fenilalanina 125 

Prolina 125 Serina 1 

Lisina 70 Glicina 130 

Tirosina 121 Leucina 2 

Tirosina 121 Valina 3 

Aspartato 71 Lisina 129 

Tirosina 121 Glicina 6 

Asparagina 17 Valina 119 

Lisina 69 Leucina 32 

Lisina 69 Glicina 33 

Aspartato 67 Arginina 34 

Valina 31 Leucina 32 

Glicina 32 Lisina 69 

Arginina 72 Cisteina 126 

Prolina 125 Lisina 70 

Glicina 30 Leucina 32 

Glicina 33 Lisina 70 

Lisisna 70 Lisina 129 

Arginina 72 Lisina 129 

Arginina 72 Aspartato 127 

Alanina 19 Alanina 24 

 

Na coluna em ciano os aminoácidos componentes da MjTX-II, na coluna verde os resíduos 

referentes a MjTX-I. 
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Figura 14: Complexo formado na interação entre MjTX-I e MjTX-II 

 

MjTX-I em verde e MjTX-II em ciano, as duas macromoléculas interagiram unicamente por 

meio de forças intermoleculares, com a ausência da formação de pontes de hidrogênio. 

 

Para efeitos comparativos, foi utilizado como controle positivo a estrutura 

tretrâmica da MjTX-I e a estrutura dímerica da MjTX-II, ambas postadas no 

Protein Data Bank, as quais foram submetidas ao cálculo do ∆G na plataforma 

online PDBePISA, que resultou na menor energia de - 7 kcal/mol para interface 

de interação de monômeros da MjTX-I, e - 10 kcal/mol na interface dimérica da 

MjTX-II. Estes resultados evidenciam a total possibilidade de que haja a 

formação do complexo MjTX-I/MjTX-II na composição do veneno. A formação 

desse complexo, propõe uma considerável mudança no arranjo final da 

superfície molecular, levando a formação de uma nova estrutura, que pode 

atuar com a potencialização dos efeitos das duas miotoxinas componentes do 

complexo, ou até mesmo exibir outros efeitos não descritos até o momento.   

 Para realização dos dockings envolvendo micromoléculas, a MjTX-I foi 

selecionada como modelo nas simulações iniciais. O resultado mais promissor 

extraído do virtual screnning, realizado com um pool de moléculas aleatórias, 

foi o composto bioativo C7H6O5 (ácido gálico). O arquivo estrutural do composto 

C7H6O5 no formato .sdf, foi extraído do banco de dados PubChem/NCBI, onde 

pode ser rastreado pelo CID: 370.  

O composto C7H6O5, foi submetido a uma minimização de energia 

usando um algoritmo de gradiente conjugado e aplicados 1000 passos de 

minimização em UFF (Universal Force Field), através do software PyRx 

(TROTT; OLSON, 2010) 
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As miotoxinas (MjTX-I e MjTX-II), foram minimizadas e preparadas, para 

a realização dos cálculos de mapeamento da grade, executados pelo software 

Auto Grid 4.2, os mapas foram projetados com as seguintes dimensões: 

60x60x60 para MjTX-I nas coordenadas X: 22 Y: 4 Z: 7, e 68x59x57 para MjTX-

II, centralizado nas coordenadas X: 34 Y: 65 Z: 31. Com o ligante (C7H6O5) e as 

macromoléculas (MjTX-I e MjTX-II) preparadas, as simulações de interação 

foram executadas usando o Algoritmo Genético Lamarquiano (LGA) com uma 

população inicial de aleatória de 150 projeções, com 200 rodadas no algoritmo 

genético, 2,5x106 avaliações energéticas, com um nível de mutação de 0,02, 

uma taxa de crossover de 0,08 e 1 como parâmetro de elitismo. 

Os dados e complexos estruturais obtidos a partir dos resultados 

gerados no docking, foram analisados no software UCSF Chimera 

(PETTERSEN et al., 2004), onde foi possível a realização da avaliação 

estrutural dos complexos formado nas interações, de acordo com as 

características de ligações entre ligante e macromolécula.  

Dessa forma, as análises das simulações evidenciaram uma interação 

baseada em forças intermoleculares, onde se observou a formação de pontes 

de hidrogênio e ligações dipolo. A energia mínima de ligação foi de - 6,02 

Kcal/mol para MjTX-I e - 5,4 Kcal/mol para MjTX-II, demonstrando uma alta 

afinidade nas interações.  

 

Figura 15 Interação MjTX-I / C7H6O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Na ligação entre C7H6O5 e MjTX-I observou-se que, a interação se deu entre C7H6O5 e os 

respectivos aminoácidos: K, G e R, com a formação de 5 pontes de hidrogênio. 

 

G 33 

R 34 

K 49 
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7. CONCLUSÃO 

As toxinas MjTX-I e MjTX-II, alvos deste trabalho, foram purificadas no 

decorrer das etapas cromatográficas (troca cátionica e fase reversa), com grau 

de resolução e rendimento satisfatórios. Possibilitando dessa forma, a 

realização de uma análise, SDS-PAGE 1D e 2D para caracterização de acordo 

com a massa relativa e pI das miotoxinas. Foram realizados estudos in silico, 

que tornaram possível a analise dos processos de interação entre as 

miotoxinas e da inibição das toxinas, proporcionando dessa forma, um maior 

entendimento dos mecanismos de ação dessas miotoxinas. 

8. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  

Com os resultados gerados, será possível um melhor entendimento 

acerca do papel destas toxinas no processo de envenenamento, principalmente 

na fisiopatologia das lesões no local da mordida, bem como, realizar a 

prospecção de novos modelos farmacológicos, que poderão auxiliar no 

desenvolvimento de drogas para o tratamento do acidente ofídico. Além disso, 

tem-se a expectativa, de que os resultados obtidos neste trabalho, venham a 

compor trabalho de conclusão de curso, bem como, apresentação em 

congresso da área. 

Figura 16: Interação MjTX-II / C7H6O5 

 

Na ligação entre C7H6O5 e MjTX-II observou-se que, a interação se deu entre C7H6O5 e 

os respectivos aminoácidos: K, G e R, com a formação de 3 pontes de hidrogênio. 
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9. AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR 

           As etapas de isolamento de mais toxinas para os novos ensaios, foram 

realizadas com sucesso, desta forma, foi possível avaliar o ponto isoelétrico e a 

possível presença de isoformas, através da eletroforese bidimensional, 

conforme demonstrado neste relatório parcial. A proposta inicial foi atualizada, 

sendo incluídos novos objetivos aos já existentes, como estudos de 

bioinformática, visando a busca de ligantes naturais a toxina em estudo. Tal 

objetivo, visa substituir o objetivo referente a ensaios de ligação ao ligante 

catepsina, visto que, houve dificuldades experimentais para sua execução. 

Observa-se que as miotoxinas (MjTX-I e MjTX-II) foram isoladas em bom grau 

de pureza, permitindo a continuidade do projeto. O acadêmico apresentou um 

bom desempenho escolar durante todo o período como bolsista de IC, 

participando ativamente de atividades extracurriculares, tais como, seminários 

do grupo CEBio e participação no XIII Congresso da Sociedade Brasileira de 

Toxinologia, em novembro de 2015, em Campos do Jordão – SP, onde 

apresentou resumo e banner de seu trabalho. E ainda demonstrou 

responsabilidade, compromisso e interesse em seu aprimoramento técnico-

científico, bom trabalho em equipe, auxiliando nos projetos de outros colegas e 

participando ativamente na organização do laboratório. O aluno realizou uma 

breve revisão atualizada do assunto e os resultados obtidos, serão utilizados 

para elaboração de seu TCC e manuscrito científico (que já se encontra em 

processo de redação) a ser submetido para publicação em revista indexada. 
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RESUMO: Os microrganismos e seus metabólicos são descritos no tratamento 

de enfermidades em várias partes do mundo. Da diversidade microbiana com 

potencial para o desenvolvimento de novos fármacos, as bactérias do gênero 

Actinomyces têm sido utilizadas na indústria farmacêutica por apresentarem a 

capacidade de produzir metabólitos secundários com características químicas 

com potencial biotecnológico. Este estudo buscou levantar e identificar os 

microrganismos e seus metabólicos obtidos em associações mutualísticas com 

vespas sociais e seus ninhos, que possam sinalizar no desenvolvimento de 

novos fármacos. Os isolados microbianos foram obtidos das vespas e ninhos 

previamente coletados por busca ativa. Os lavados foram cultivados em meio 

LB e os isolados bacterianos foram armazenamento a - 80º C. Posteriormente, 

foram realizados ensaios com a padronização da extração de metabólicos das 

cepas bacterianas. Os resultados mostraram a identificação morfológica 

associada a coloração de Gram de 30 isolados. Os dados representam um 

passo inicial na identificação da fauna bacteriana, bem como a obtenção e 

avaliação extratos com potencial antimicrobiano obtido a partir de vespas 

sociais presente em Rondônia, Brasil. 

 

Palavras-chaves: Biomoléculas; microrganismos simbiontes; vespas; novos 

fármacos. 

 
1 INTRODUÇÃO 

A biodiversidade da Amazônia Legal pode ser fonte inestimável de 

informação e matéria-prima que suporta sistemas de saúde tradicionais em 

diferentes culturas humanas (ALVES; ROSA, 2007). A extensão amazônica e a 

sua biodiversidade podem apresentar diversos substratos com potencial 

biotecnológico. Destes, as vespas sociais são organismos notáveis por sua 

organização, arquitetura elaborada dos ninhos e por seu papel em 
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ecossistemas terrestres. Além disso, estudos sobre relações mutualísticas 

desses insetos no Brasil são escasso, bem como a determinação de protocolos 

de coleta, identificação e comparações entre grupos e de formas de pesquisas 

(SILVA; SILVEIRA, 2009). 

Dentre os microrganismos citados e que prevalecem com potencial 

destacam-se as bactérias do gênero actinomicetes, conhecidos por sua 

capacidade de produzir antibióticos, clinicamente úteis (NOLAN; CROSS, 1998; 

BALTZ, 2006; BARKE et. al., 2010). Além disso, são bactérias quimio-

heterotróficas que podem utiliza-se de uma ampla variedade de fontes de 

energia, inclusive polímeros complexos (FRANCO, 2009). 

A análise das associações mutualísticas na biodiversidade pode 

representar um novo recurso com potencial na identificação de biomoléculas. 

Segundo Zmitrowicz (2001), no caso das vespas, alguns fatores relacionados 

às associações mutualísticas estão na atenção e cuidados com as larvas, pois, 

algumas espécies de vespas constroem os ninhos com substâncias repelentes 

de formigas e com organização formando camadas de ar termo-isolantes que 

duram um ano.  

Os ninhos ou cartão são constituídos por detritos vegetais e fungos, e a 

sua flexibilidade depende da quantidade de secreção glandular misturada às 

partículas vegetais que são depositadas. Ademais, as vespas desenvolveram 

um mecanismo de domesticação das bactérias do gênero Streptomyces em 

que utilizam o esfregaço de bactérias nas células dos ninhos apertando a 

glândulas das cavidades das antenas objetivando proteger as ninfas de outros 

microrganismos (BOOMSMA; AANEN, 2005). 

Outro dado observado nas associações refere-se às ao comportamento 

das fêmeas de vespas com o esfregar de seus gásteres (segmentos 

abdominais) contra a parede das células dos ninhos espalhando a “secreção 

antimicrobiana” para proteger a prole e o ninho contra a invasão de parasitas, 

como observado para Vespula pennsylvanica e Vespula vulgaris, a saliva da 

larva mostra propriedades antibióticas (GAMBINO, 1993). Portanto, a 

relevância deste estudo está no levantamento e identificação dos 

microrganismos simbiontes e seus metabólicos presentes em ninhos e vespas 

em Rondônia que possam subsidiar em pesquisas de bioativos de importância 
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à saúde, auxiliar no desenvolvimento sustentável e na valorização da 

biodiversidade da Região Amazônica. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Levantar e identificar os microrganismos simbiontes e extratos 

metabólicos de vespas sociais que apresentem atividades antimicrobianas em 

Rondônia, Amazônia Ocidental, Brasil. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 Caracterização morfológica e molecular dos isolados microbianos 

presentes em vespas que foram depositados na Fiocruz Rondônia, Porto 

Velho-RO; 

 Avaliação antimicrobiana dos extratos de cepas e metabólicos 

bacterianos; 

 Isolamento e caracterização química e funcional dos extratos 

metabólicos com potenciais antimicrobianos.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Cultivo e identificação microbiana 

O cultivo e identificação dos microrganismos foram realizados a partir do 

processo de difusão em placas com meio sólido Luria Bertani. O método de 

difusão em Agar segue as recomendações do National Committee for Clinical 

Laboratory Standart (NCCLS, 2002). A identificação foi realizada por meio de 

análise morfológica e pela coloração de Christian Gram-1884 (BRASIL, 2001), 

com adaptações. 

Inicialmente, os microrganismos, previamente isolados, foram semeados 

emplacas de Petri com meio ágar Luria Bertani (LB) (15 mL) (composição por 

g/L: hidrolisado enzimático de caseína: 10; extrato de levedura: 5; cloreto de 

sódio: 10; ágar: 15 e com pH final de 7.5 ± 0.2) para crescimento e visualização 

da microbiota de interesse. As placas foram identificadas e cultivadas em 

estufa a 37ºC por 24 horas. 
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Posteriormente, as identificações prévias dos isolados foram pela 

técnica de coloração de Gram (BRASIL, 2001), com adaptações. Inicialmente, 

nas lâminas foscas foi adicionada uma gota (por lâmina) de PB’s (tampão 

fosfato-salino/phosphate buffered saline, que contém cloreto de sódio e 

potássio, fosfato de sódio e potássio) que teve como reagente o cristal violeta o 

qual reagiu por 1 minuto na superfície da lâmina. Posteriormente, lavou-se com 

água corrente, cobriu-se com Lugol com o mesmo tempo. Em seguida, foram 

passadas rapidamente álcool-acetona (15 segundos) e terminando com a 

fucsina (30 segundos). Após secagem, realizaram-se as identificações por 

microscopia 10/100, com óleo de imersão analisando os aspectos morfológicos 

e arranjos. 

 

3.2 Identificação molecular dos isolados por reação em cadeia da 

polimerase–PCR 

A extração de material genético foi realizada a partir da extração de DNA 

pelo método fenol/clorofórmio descrito por Isola e colaboradores (1994) com 

adaptações. No procedimento foram utilizadas alíquotas de 1,5mL das culturas 

transferidas para os microtubos de 2mL e centrifugados a 14.000 rpm por 2 

minutos. Ao descartar a parte líquida, ressuspendeu-se o pellet em 300µL de 

Tampão TEN (Tris 0,05M; EDTA 0,05M; NaCl 0,10M) e 30µL de Lisozima (20 

mg/mL), homogeneizado e incubado por 30 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente, adicionou-se 50µL de Triton x-100 10% e 20µL de NaCl 

3M e homogeneizou-se, aquecendo no banho seco a 60ºC por 5 minutos, e 

deixando resfriar a temperatura ambiente por 2 minutos. 

Em seguida, foi adicionado 3µL de RNAse 10 mg/mL homogeneizado e 

incubado a 37ºC por 30 minutos. Após esse processo, foi acrescentado 50µL 

de SDS 10% e 3µL de Proteinase K 10mg/mL, misturado e guardado 

novamente a 37ºC por 30 minutos. Adicionando-se 400µL de Fenol, agitando 

por 5 minutos sem vortex e centrifugado por 10 minutos a 12.000 rpm a 4ºC. 

Foi recuperado a fase aquosa (sobrenadante) e colocado em outro tubo 

eppendorf estéreo. Acrescentando então 400µL de Clorofórmio, agitando 

novamente por 5 minutos sem vórtex e centrifugando por 10 minutos a 12.000 

rpm a 4ºC. Recuperando-se então a fase aquosa e trocando novamente o tubo 

eppendorf. 
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Por fim, foi adicionado 40µL de NaCl 3M e vagarosamente adicionando 

1000 µL de Etanol 100%, sendo guardado no freezer de -80ºC para o momento 

da extração do DNA com o Kit de “DNA polimerase”, seguindo protocolo do 

fabricante. 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 Cultivo e identificação morfológica e de Gram dos isolados 

bacterianos 

 Foram isoladas 30 cepas microbianas sendo 13 identificados como 

bacilos Gram positivos, 3 Gram negativos, 4 são cocos Gram negativos e 8 

cocos Gram positivos (Tabela 1; Figura 1). 

 
Tabela 1. Identificação microbiana por coloração de Gram e aspectos 

morfológicos observados em isolados de vespas e de ninhos 
coletados em Rondônia-RO em 2013. 

 Nº  Amostras Gram Formas B.S.* 

 01  2B - Bacilos  
 02  5B - Bacilos  
 03  6B + Bacilos X 
 04  7B - Bacilos  
 05  8B - Cocos  
 06  9B - Cocos  
 07  10B - Cocos  
 08  11B - Cocos  
 09  12B + Bacilos X 
 10  14B + Bacilos X 
 11  15B + Bacilos X 
 12  16B + Cocos  
 13  18B + Bacilos X 
 14  20B + Cocos  
 15  21B + Cocos  
 16  23B + Cocos  
 17  24B + Bacilos X 
 18  25B + Bacilos  
 19  26B + Bacilos X 
 20  27B + Bacilos X 
 21  28B + Bacilos X 
 22  29B + Bacilos X 
 23  30B + Cocos  
 24  31B + Cocos  
 25  33B + Cocos  
 26  35B + Bacilos X 
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 27  37B + Cocos  
 28  38B + Cocos  
 29  43B + Bacilos X 
 30  45B + Bacilos X 

*Bactérias similares aos actinomicetos, espécie Streptomyces sp. 

 

Figura 1. Amostras de cepas bacterianas evidenciando formas básicas e 

coloração de Gram obtidas nas identificações. 

  

  

 

 

4.2 .Identificação microbiana por reação em cadeia da polimerase - PCR 

As extrações de material genético (DNA), em realização com o método 

fenol/clorofórmio, das 30 amostras foram realizadas e armazenadas em etanol 

no freezer de -80ºC. Posteriormente, será realizada a identificação conforme o 

protocolo do Kit de “DNA polimerase” (dados em andamento e não 

apresentados). 
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5 DISCUSSÃO 

A avaliação mostra a presença de diferentes microrganismos em ninhos 

e em vespas. Os dados, embora preliminares, identificaram bactérias em 

ambientes, formas e coloração similares aos observados em outros estudos, 

representando um passo para a identificação de microrganismo com potencial 

na produção de bioativos. Dados observados por Kumar e colaboradores 

(2014), a partir de isolados de vespas solitárias, mostram a presença de 

compostos com atividade sobre cândida, Poulsen e colaboradores (2011) com 

identificação de moléculas com potencial antimicrobiano e Maden e 

colaboradores (2013) com isolamento de Actinomicetoscom atividade 

antimicrobianaIsolados de ninhos de vespa (Hymenoptera: Vespidae: 

Polistinae). Adicionalmente, segundo Previati e colaboradores (2012), os 

Actinomicetos atuam na microbiota influenciando a conservação das áreas 

florestais e a recuperação de locais possivelmente degradadas, sendo um 

potencial indicador da qualidade na recuperação em áreas degradadas.   

 

6 CONSIDERAÇÕES E DIFICULDADES  

Neste estudo, a avaliação preliminar mostra a presença de diferentes 

cepas microbianas identificadas e caracterizadas quanto à forma e coloração 

de Gram. O sequenciamento, a partir da extração de DNA, por reação de 

polimerase em cadeia (PCR) e amplificação total do gene será, posteriormente, 

realizado (ainda aguardando a chegada do kit de DNA polimerase). Os dados 

iniciais auxiliam na identificação na biodiversidade microbiológica das espécies 

de interesse e, adicionalmente, a partir dos extratos e da realização dos 

ensaios antimicrobianos poderá corroborar na escolha de frações para o 

isolamento, identificação e a realização bioquímica de frações ou moléculas 

com potenciais biotecnológicos. 
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AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DA INFECÇÃO POR LEISHMANIA SP. E DA 

RESPOSTA IMUNOLÓGICA TH2 EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS EM 

UNIDADE HOSPITALAR DE PORTO VELHO 

 

    Orientador: Camila Maciel de Sousa 
                                                                                               Bolsista: Tainah do Amaral Lins 
 

RESUMO: A leishmaniose é uma doença infecciosa, não contaminosa, 

causada pelo protozoário do gênero Leishmania. É transmitida ao homem pela 

picada de fêmeas de insetos dípteros flebotomíneos, que compreendem o 

gênero Lutzomyia e Phlebotomus. A maior incidência encontra-se nas regiões 

nordeste e norte do Brasil seguidos posteriormente pela região centro-oeste. 

Nos últimos 20 anos cerca de 523.975 casos de leishmaniose foram 

constatados.   Acredita-se que no Brasil existam cerca de 7 espécies de 

parasitas de Leishmania responsáveis pela proliferação da doença humana. Na 

cidade de Porto Velho, cerca de 712 casos (2002-2009) foram notificados 

segundo o SINAN/DVEA/SEMUSA, no entanto não foram relatados de quais 

espécies esses casos se tratavam.   Com base nisso, o objetivo desse estudo 

é avaliar a relação da infecção por Leishmania sp. e da resposta imunológica 

Th2 em pacientes diagnosticados em unidade hospitalar de Porto Velho. A 

partir do estudo realizado, pôde-se perceber uma real relação da infecção por 

Leishmania sp. e da resposta imunológica Th2. Foram identificados e 

estudados oito pacientes com diagnóstico comprovado de leishmaniose. A 

análise qualitativa e quantitativa das variáveis questionadas no inquérito 

epidemiológico, nos mostrou que mais da metade dos pacientes são oriundos 

da zona rural, do sexo masculino e possuem animais domésticos, apontando 

vulnerabilidade a adquirir a doença. Além disso, foram feitas a dosagem de IgE 

total sérico, isótipo característico da resposta Th2, que apresentou como 

resultados, níveis elevados em sete pacientes (87,5%), mostrando que ocorre 

uma forte relação entre essa reposta e a leishmaniose. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia. Leishmaniose. Leishmania. Th2. 
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1. INTRODUÇÃO 

As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande 

problema de saúde pública, representando um complexo de doenças com 

importante espectro clínico e epidemiologia diversificada (BRASIL, 2010). As 

doenças são causadas por protozoários flagelados do gênero Leishmania, 

pertencentes à família Trypanosomatidae (FIOCRUZ, 2013).  

A leishmaniose é uma doença de tal relevância que atualmente se 

encontra entre as seis endemias consideradas prioritárias no mundo (WHO, 

2012). Estima-se que 900.000 – 1.300.000 novos casos e 20.000 a 30.000 

mortes ocorrem anualmente (WHO, 2016). E que 90% desses casos se limitam 

a países da Índia, Bangladesh, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Brasil (ALVAR 

et al., 2012), ou seja, países tropicais onde essa doença é facilmente 

negligenciada. No Brasil, a leishmaniose apresenta todos os espectros clínicos: 

leishmaniose tegumentar americana (cutânea, mucocutânea e cutânea difusa), 

que acometem a pele e as mucosas, e leishmaniose visceral (ou calazar), que 

atinge órgãos internos (FIOCRUZ, 2013), distribuídas por todo território 

nacional, tendo certo preditivo para as regiões mais quentes como nordeste, 

centro-oeste, norte e sudeste (SBMT, 2013). 

No estado de Rondônia, a doença é considerada endêmica, sendo o 

território que possui a terceira maior incidência da moléstia no país, 144/100 mil 

habitantes (BRASIL, 2005). Segundo o Portal do Governo de Rondônia, nas 

regiões de Candeias do Jamari, Porto Velho e em diversos assentamentos 

rurais ocorrem, anualmente, 1,2 mil casos dessa enfermidade (PORTAL RO, 

2015). 

A Leishmania pode ser transmitida por dípteros fêmeas do gênero 

Lutztomia durante o repasto sanguíneo, possuindo como reservatórios naturais 

os mamíferos sinantrópicos, acomentendo o homem como hospedeiro 

acidental na cadeia de transmissão silvestre e peridomiciliar.  Após a infecção 

por Leishmania, ocorre a formação de granuloma com sintomatologia de febre, 

mialgias, hepatoesplenomegalia, perda ponderal, podendo apresentar na forma 

tegumentar lesões na pele do tipo ulcerativas (FIOCRUZ, 2013). 

Na fisiopatogenia das infecções por Leishmania, a interação parasito-

hospedeiro possui um papel primordial na ativação da resposta imunológica 

específica por parte do hospedeiro. Os macrófagos, além de albergues e 
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células apresentadoras de antígenos, parecem conduzir a resposta para o 

“paradigma Th1/Th2”. Células Th1 produzem IL-2, IFN- γ e IL-12, ativando os 

macrófagos e, consequentemente, levando a destruição dos parasitos. Logo, o 

perfil de resposta Th1 está associado à proteção contra patógenos 

intracelulares, como as leishmânias e, quanto mais intensa a resposta Th1, 

maior a eficiência na eliminação do parasito. Já as células Th2 produzem IL-4, 

IL-5 e IL-10, que inibem a ativação macrofágica e, consequentemente, ocorre a 

agravamento das formas clínícas (ALEXANDER e BRYSON, 2005; SHARMA e 

SINGH, 2009). A Leishmania é capaz de direcionar a diferenciação de células 

T para uma resposta do tipo Th2, caracterizada pela persistência da infecção e 

sobrevivência do protozoário (MOUGNEAU et al., 2011; HURDAYAL, R. e 

BROMBACHER, 2014). 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a relação da infecção por Leishmania sp. e da resposta 

imunológica Th2 em pacientes diagnosticados em unidade hospitalar de Porto 

Velho. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar os pacientes com clínica suspeita de leishmaniose; 

• Analisar qualitativa e quantitativamente as variáveis dos pacientes com 

leishmaniose; 

• Relacionar a infecção pela Leishmania sp. e uma resposta imunológica 

Th2; 

• Publicar para o meio científico os resultados obtidos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. LOCAL DO ESTUDO 

Os dados clínicos dos pacientes foram obtidos no Centro de Medicina 

Tropical de Rondônia (CEMETRON) que fica localizado na Avenida Guaporé, 

415, Bairro Lagoa, Porto Velho, RO. 

O sangue coletado no Hospital foi devidamente armazenado e 

encaminhado para o Laboratório Escola São Lucas, localizado na Rua Joaquim 

Nabuco, 1310, Areal, Porto Velho, RO. O laboratório possui ampla estrutura 

para atender aos seus clientes, possui 2 pisos, sendo o primeiro para 

atendimento aos pacientes, e execução da rotina laboratorial e, o segundo piso 

voltado exclusivamente para o Laboratório Escola. 

 

3.2. PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

Foram estudados todos os pacientes com diagnóstico e/ou suspeita 

clínica de leishmaniose no CEMETRON, que concordaram em participar do 

estudo e, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Obedecendo aos preceitos éticos de pesquisa que envolve seres 

humanos, foi tomado o cuidado de orientá-los que a sua participação é 

espontânea e com garantia de confidencialidade e privacidade às informações 

coletadas bem como, preservação de anonimato dos participantes do estudo 

quando da sua divulgação. 

 Riscos: ao participar do estudo o paciente se expõe a risco mínimo. No 

momento da entrevista o paciente ou responsável legal pode se sentir 

constrangido ao ter que informar dados pessoais ou por saber que está com 

leishmaniose. 

Benefícios: o participante do estudo se beneficia com explicações 

particulares sobre a patologia e palestras ministradas pela equipe de pesquisa 

no Hospital onde realiza seu tratamento. 

 

3.3. PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Após a aprovação deste projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Centro de Ensino São Lucas, o qual foi submetido juntamente com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os demais formulários 
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que foram utilizados na pesquisa, visando assegurar sua realização dentro dos 

padrões éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e 

das diretrizes éticas internacionais. 

Toda vez que ocorreu um paciente com clínica suspeita ou confirmada 

de leishmaniose, os pesquisadores foram, em um ambiente reservado, expor 

os objetivos e explicar a metodologia da pesquisa ao paciente. Neste momento 

o paciente foi convidado a participar da pesquisa e, somente após da 

assinatura do TCLE foi iniciada a coleta de dados. 

Foram coletadas informações tais como: local de moradia, saneamento 

básico, tipo de moradia, presença de animais de estimação, presença de 

outros animais no convívio do paciente, idade, sexo, estado civil, nível de 

alfabetização, imunizações, tempo de evolução da ferida, evolução da doença, 

acesso ao atendimento, tratamento, espécie do protozoário que acomete o 

paciente, histórico de alergia, asma, rinite, outras comorbidades associadas, 

qualquer outro dado clínico e/ou laboratorial relevante (em anexo). 

Todas as anotações foram feitas em papel no interior do Hospital, na 

sequência, foram transferidas para uma planilhas sem identificação do 

paciente, somente as variáveis foram transcritas e, os papeis foram destruídos 

por máquina picotadora de papel. 

 

3.4. DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E TOTAL 

 Para a verificação de uma resposta imunológica Th2 se faz necessário a 

dosagem da Imunoglobulina E (IgE), um isotipo de anticorpo característico da 

resposta Th2. O paciente, após a assinatura do TCLE, foi convidado para uma 

punção venosa. A punção Foi realizada por técnico treinado do próprio 

Hospital, utilizando agulha e seringa descartáveis. Antes da punção foi 

realizada assepsia do local com algodão embebido em álcool 70%. O sangue 

foi coletado em tubo seco, específico para coleta de soro. Após a coleta o tubo 

foi adequadamente armazenado em uma caixa térmica e encaminhado ao 

Laboratório Escola de Análises Clínicas do Centro de Ensino São Lucas. Após 

a liberação do resultado pelo Laboratório, a sorologia foi anotada na planilha da 

pesquisa e a mesma foi entregue ao paciente ou anexada ao seu prontuário. 

Cabe lembrar que as agulhas, seringas, tubos de coleta entre outros 

materiais utilizados nos procedimentos foram devidamente descartados em lixo 
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hospitalar do CEMETRON e do Laboratório. Afirmamos que não é objetivo 

deste trabalho a retenção de amostras biológicas e, que todas as amostras, 

após a utilização descrita foram devidamente descartadas. 

 

3.5. ANÁLISE DE DADOS  

O processamento dos dados foi realizado de forma computadorizada, 

com formatação de tabelas, gráficos, comparações entre os casos e as 

ocorrências clinicas de leishmaniose, com utilização do programa Microsoft 

Office Excel 2007. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ensino São Lucas foi iniciado nosso trabalho. As visitas ao CEMETRON e as 

coletas de dados foram realizadas de 7 de Abril à 18 de Junho de 2016. 

Durante esse período foram diagnosticados 8 pacientes com Leishmaniose 

Tegumentar Americana (LTA). Durante o período estudado não foi encontrado 

nenhum caso de leishmaniose visceral. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS COM LTA QUANTO AO 

GÊNERO 

A leishmaniose tegumentar americana é uma zoonose com importante 

incidência em áreas de desmatamento e recentes colonizações humanas. O 

principal agente presente nessas ocupações florestais é o indivíduo do gênero 

masculino, principalmente em suas atividades de trabalho. Os dados desta 

pesquisa corroboram com tal afirmação. Dentre os oito casos estudados 

observou-se uma maior prevalência em indivíduos do sexo masculino (87,5%) 

em relação ao sexo feminino (12,5%) (Figura 1). Os resultados divulgados por 

França et al. (2009), reafirmam os nossos achados. O grupo de pesquisa 

analisou 458 casos notificados de Leishmaniose Tegumentar Americana 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juína no 

período de 2004 a 2006. Destes, 89,10% dos casos eram indivíduos do sexo 

masculino. 
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Figura 7: Frequência dos casos diagnosticados com LTA quanto ao gênero. 

 

DESCRIÇÃO DOS CASOS CONFIRMADOS DE LTA QUANTO A IDADE 

Com relação à faixa etária dos pacientes diagnosticados com LTA 

atendidos no CEMETRON, observou-se a média de idade de 48,4 anos e a 

mediana de 50 anos; a idade mínima foi de 18 anos e a máxima, de 82 anos 

(Figura 2).  Os dados sugerem uma associação entre a infecção pelo 

protozoário da leishmaniose e a idade produtiva dos enfermos. Silveira et al. 

(1999) encontrou resultados similares ao trabalhar com 1418 pacientes 

suspeitos de leishmaniose tegumentar em 83 municípios do Estado do Paraná. 

O grupo da Universidade Estadual de Maringá observou que 665 pacientes 

(69,6%) tinham entre 15 a 49 anos de idade. 

 

 

Figura 8: Distribuição da idade dos pacientes com LTA quanto á idade. 
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DESCRIÇÃO DOS CASOS CONFIRMADOS DE LTA QUANTO A REGIÃO DE 

PROCEDÊNCIA DOS PACIENTES 

 Ao verificar os locais apontados como fonte de infecções por 

Leishmania, a grande maioria dos pacientes é proveniente ou estiveram em 

contato com a zona rural. O estudo apontou que 62,5% são oriundos da zona 

rural (n=5) (Figura 3). Os dados encontrados estão de acordo com os 

publicados por Oliart-Guzmán et al. (2012). O grupo analisou 579 casos 

notificados de Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Assis 

Brasil, Acre, entre 2003 a 2010. Os dados divulgados demonstram que 72,3% 

das notificações eram de moradores oriundos da zona rural e 52,5% dos casos 

eram de pacientes que possuíam ocupação relacionada ao meio ambiente. 

 

 

Figura 9: Distribuição da região de procedência dos pacientes diagnosticados 

com LTA. 

 

DESCRIÇÃO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM LTA QUANTO À 

PRESENÇA OU NÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E HISTÓRICO DE 

ALERGIA 

Os animais domésticos e peridomiciliares apresentam importante papel 

epidemiológico na cadeia de transmissão das leishmanioses. Em razão da 

relevância dos reservatórios animais, como os cães domésticos, os pacientes 

foram indagados quanto á presença ou não de animais domésticos em seu 

cotidiano. Os dados apontam 62,5% possuem animais domésticos (n=5) 

(Figura 4). Outro questionamento incluso no inquérito foi o histórico de alergia, 
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já que os quadros atópicos estão associados ao perfil Th2. Segundo 

informações colhidas, nenhum paciente relatou alergia. 

 

Figura 10: Frequência dos pacientes diagnosticados com LTA quanto á 

presença ou não de animais domésticos e histórico de alergia. 

 

CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE IgE TOTAL  DOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS COM LTA 

Os dados indicam uma real relação entre os níveis séricos elevados de 

IgE total e pacientes diagnosticados com LTA, visto que 87,5% do pacientes 

(n=7), apresentaram aumento significativo nos níveis de IgE total séricos, 

oscilando as dosagens entre 154,0 KU/L à valores superiores a 2000 KU/L. 

Tais informações sugerem uma possível relação entre pacientes do sexo 

masculino e níveis elevados de IgE. Souza et al. (2005), também demonstrou 

altos níveis sérios de anticorpos IgE em um importante trabalho realizado com 

o soro de 37 pacientes com diagnóstico confirmado de leishmaniose 

tegumentar americana. Os pacientes atendidos no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia apresentaram 97 % de dosagem IgE por 

ELISA. 
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Figura 11: Concentração sérica de IgE total  dos pacientes diagnosticados com 

LTA. 

As pesquisas realizadas com camundongos revelam que os 

mecanismos de resistência à infecção por Leishmania sp estão diretamente 

relacionados a uma resposta imunológica do tipo Th1 (linfócito T-helper 1), ao 

passo que o perfil de predisposição está relacionado a uma resposta 

imunológica do tipo Th2 (linfócito T-helper 2), que por sua vez produz citocinas 

como a interleucina 4 (IL-4). Estudos mostram que tal citocina inibe o 

desenvolvimento da resposta imune do tipo Th1 e, assim sendo, a resistência à 

infecção por Leishmania. A resposta Th2 é caracterizada pela aparecimento de 

lesões progressivas e infecção disseminada. Compreender o tipo de resposta 

imunológica causada pela infecção, possui grande relevância no curso da 

doença, levando à apresentação de variados sintomas clínicos. 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A dosagem de IgE total sérico, isótipo de imunoglobulina característico 

da resposta Th2, mostrou uma real relação da infecção por Leishmania sp. e 

dessa resposta imunológica. A análise qualitativa e quantitativa das variáveis 

questionadas no inquérito epidemiológico, nos mostrou também a 

vulnerabilidade a adquirir a doença. A partir deste estudo, foi possível obter o 

perfil socioambiental e imunológico de pacientes portadores de leishmaniose 

em Porto Velho. Tal doença contribui para o aumento da mortalidade e 

morbidade nas regiões norte e nordeste do país, onde há uma predominância 

maior de casos, tornando-se um problema de saúde pública. A relação da 

resposta imunológica predominante Th2 e a infecção por Leishmania sp. 
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propõe futuramente a alteração dos quimioterápicos utilizados nesta patologia, 

para uma melhor modulação da resposta imunológica e consequentemente um 

tratamento mais abreviado para o paciente. 

 

APENDICE A – Informações extracurriculares da produção científica do 

acadêmico 

 A aluna Tainah do Amaral Lins, devidamente matriculada no quarto 

período de do curso de Medicina não participou de nenhum encontro ou 

reunião científica durante o semestre letivo. Entretanto a aluna faz parte como 

membro de 3 ligas acadêmicas onde participa de reuniões frequentes, são 

elas: Liga Acadêmica de Alergia e Imunologia de Rondônia, Liga Acadêmica de 

Endocrinologia de Rondônia e Grupo de Estudos de Medicina Aplicado a 

Casos Clínicos. 

 Vale salientar que o presente trabalho foi aceito no 52 Congresso da 

Sociedade de Medicina Tropical, que ocorrerá de 21 a 24 de Agosto de 2016 

em Maceió. 

 

APENDICE B – Avaliação do mérito do projeto/relatório e desempenho 

acadêmico/científico do bolsista 

 

O tema Leishmaniose X Resposta Imunológica é extremamente 

relevante para nossa região pelo número de casos e, se faz necessário para 

um melhor entendimento do processo do desenvolvimento da patologia e seu 

tratamento. Além disso, o tema está dentro de um projeto maior que estuda 

outras patologias envolvendo a mesma resposta imunológica. 

O presente trabalho se iniciou com um outro aluno bolsista que não 

respondeu as expectativas do PIBIC e da orientadora, dessa forma, foi pedido 

o desligamento do discente. Foi nesse momento que a aluna Tainah do Amaral 

Lins ingressou no programa de Iniciação Científica. Contudo houve um grande 

atraso no cronograma da pesquisa e, as coletas de dados só foram liberadas 

pelo CEP em Abril. Por isso o número de pacientes está muito longe do 

previsto inicialmente e o trabalho deverá ter continuidade nos próximos meses. 

Quanto ao mérito da acadêmica, a bolsista irá ingressar no quinto 

período do curso de Medicina, é extremamente estudiosa, não tem atrasos de 
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disciplinas e nem exames no currículo. Responde aos chamados da 

orientadora, está sempre atenta, trabalha em grupo e aceita críticas. Não falta 

a reuniões, é pontual, sempre muito prestativa, criativa, inteligente e educada. 

 

 

ANEXO - Variáveis do estudo 

DADOS PESSOAIS 

IDENTIFICAÇÃO: 

_____________________________________________________ 

IDADE: 

_____________________________________________________________ 

GÊNERO: (_____) FEMININO  (_____) MASCULINO 

ESTADO CIVIL: 

______________________________________________________ 

NÍVEL DE ALFABETIZAÇÃO: 

___________________________________________ 

BAIRO OU REGIAO ONDE RESIDE:  

_______________________________________________________________ 

TIPO DE OCUPAÇÃO:  

_______________________________________________________________ 

TIPO DE MORADIA:  

_______________________________________________________________ 

SANEAMENTO BÁSICO: (_____) SIM  (_____) NÃO 

PRESENÇA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO: (_____) SIM  (_____) NÃO 

QUAL: 

______________________________________________________________ 

OUTROS ANIMAIS NO CONVÍVIO: (_____) SIM  (_____) NÃO 

QUAL(IS): 

___________________________________________________________ 

 

DADOS CLÍNICOS 

TEMPO DE EVOLUÇÃO DA FERIDA:  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

EVOLUÇÃO DA DOENÇA:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ACESSO AO ATENDIMENTO:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

TRATAMENTO:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ESPÉCIE DE Leishmania: 

______________________________________________ 

HISTÓRICO DE ALERGIA, ASMA, RINITE OU ALGUM SINTOMA 

RELACIONADO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

OUTRAS COMORBIDADES ASSOCIADAS: (___) NÃO (___) SIM

 QUAL(IS): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

HEMOGRAMA:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PRESENCA DE EOSINÓFILO: (___) NÃO (___) SIM QTDADE.  

PRESENCA DE BASÓFILO: (___) NÃO (___) SIM QTDADE.  

EXAME DE FEZES (presença de helmintos): (___) NÃO (___) SIM 
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QUAL? 

_____________________________________________________________ 

DOSAGEM DE IgE: (___) NÃO (___) SIM QTDADE. 

QUALQUER OUTRO DADO CLÍNICO E/OU LABORATORIAL RELEVANTE:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ACIDENTES DE TRÂNSITO EM CONDUTORES DE MOTOCICLETAS E 

MOTONETAS EM PORTO VELHO NO PERÍODO DE 2010 À 2014 

 

                                                                                    Orientador: Heinz Roland Jakobi   
                                                                                  Bolsista: Vanessa de Almeida Cruz 

 

RESUMO: Introdução: Os acidentes de trânsito em condutores de motocicletas 

e motonetas [MOTOS] em Porto Velho representam uma trágica e moderna 

epidemia urbana que afeta a capital do estado de Rondônia. Objetivo: Esse 

trabalho objetivou analisar as Estatísticas dos Anuários de Acidentes de 

Trânsito em Porto Velho, voltados para acidentes com MOTOS no período de 

2010 a 2014. Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa retrospectiva 

documental, na qual foram avaliados os dados dos Anuários Estatísticos do 

DETRAN-RO. Resultados: A Taxa de Incidência de acidentes com MOTOS por 

habitante em Porto Velho teve um acréscimo de 2010 até 2011, chegando a 

taxa de 1082/100 mil hab., diminuindo progressivamente até 710/100 mil no 

ano de 2014. O Coeficiente de Letalidade durante o quinquênio analisado 

permaneceu extremamente elevado variando de 8,2 a 13/100mil hab. O 

coeficiente de mortalidade por habitante atingiu em 2010, o maior patamar 

12,4/100mil hab., regredindo sucessivamente até 2013, quando chegou a 

6,6/100 mil hab. Conclusões: O estudo revelou o expressivo aumento do 

número de MOTOS na cidade e o consequente aumentos de acidentes 

envolvendo estes veículos, com vítimas fatais e não fatais a níveis de uma 

epidemia urbana moderna que agrava a qualidade de vida da população, com 

altos índices de morbidade e mortalidade impactando o SUS, a Previdência 

Social, o Judiciário, revelando a escassez de medidas governamentais que 

promovam e protejam os usuários de MOTOS. 

Palavra-chave: Acidentes de Trânsito, Motocicletas, Morbimortalidade, 

Letalidade, Rondônia, Amazônia Brasileira. 

 

INTRODUÇÃO 

A capital do estado de Rondônia, Porto Velho, está situada na Amazônia 

Ocidental brasileira, à margem direita do rio Madeira. Em 2008, apresentava 

uma população de 378.186 habitantes, distribuídos em 34.082 km², sendo a 
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terceira maior cidade da região norte e a primeira capital brasileira a receber 

um megaempreendimento hidrelétrico em seu território. [1]  

A política de Geoestratégia Brasileira na Integração da Infraestrutura 

Regional de eixos de Integração de Infraestrutura Regional Sul-Americana 

(IIRSA),foi financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 

concebeu por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o 

Projeto do Complexo do rio Madeira na Geração de Energia Elétrica com a 

construção das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau e a Linha de 

Transmissão de Energia Elétrica interligando Porto Velho até Araraquara em 

São Paulo. [2, 3] 

Em junho de 2008, o projeto de implantação do Complexo Hidrelétrico 

rio Madeira iniciou as contratações dos trabalhadores para o Consórcio Santo 

Antonio Civil S/A das obras da Usina Hidroelétrica de Santo Antônio na cidade 

de Porto Velho. Em novembro de 2009 as obras de construção da Usina 

Hidroelétrica de Jirau foram iniciadas há 130 km da capital do estado. [3] 

Todo o processo de desenvolvimento regional traz consigo um aumento 

do sistema de transporte que afeta a todas as pessoas cotidianamente. O 

trânsito faz parte de todas as atividades da sociedade e hoje se constitui num 

dos grandes vilões do desenvolvimento regional acarretando perdas materiais, 

financeiras e perdas de vidas, assim, os acidentes de trânsito se transformaram 

numa epidemia em áreas urbanas. [4] 

Segundo o engenheiro e sociólogo Eduardo Vasconcellos [5], "é difícil 

encontrar na história do Brasil, fora a escravidão, um fenômeno social tão 

destrutivo quanto o uso da motocicleta". Vasconcellos se refere às mortes e 

pedidos de indenização registrados em acidentes de trânsito envolvendo 

MOTOS. Desde a introdução da motocicleta no Brasil, pelo menos 220 mil 

pessoas morreram e 1,6 milhão ficaram permanentemente inválidas devido a 

quedas e colisões com as motos, totalizando 1,8 milhão de acidentes. Este 

autor infere erros na regulamentação e na capacitação na difusão das motos –

agravados pela deficiência de transporte público – que resultaram em "uma 

tragédia que não se justifica". 

Desde 2008, Porto Velho apresentou expressivo crescimento 

populacional decorrente da migração de trabalhadores para as obras de 

construção das usinas hidrelétricas do Madeira, impulsionando o 
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desenvolvimento regional e impactando as medidas geopolíticas e de 

infraestrutura adotas para a população local. [1] 

Este crescimento populacional súbito teve importância significativa no 

aumento da frota de veículos na capital e em especial no incremento do uso de 

motocicletas e motonetas [MOTOS]. [1] 

O presente estudo objetivou analisar os acidentes de trânsito 

envolvendo MOTOS, descrevendo o fenômeno epidêmico urbano que é 

relevante na capital do estado, município de Porto Velho, dos anos de 2010 a 

2014.  

 

MÉTODO  

Trata-se de uma pesquisa quantitativa retrospectiva documental de série 

temporal dos acidentes de motocicletas e de base populacional em Porto 

Velho. Foram analisados os dados de acidentes de trânsito envolvendo 

MOTOS nos Anuários de Estatísticos de Acidentes de Trânsito publicados pelo 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN/RO. 

[1,6-9] Definição de caso [inclusão]: condutores e passageiros de MOTOS 

vítimas de acidentes de trânsito no município de Porto Velho no período de 01 

de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014. Exclusão de caso: condutores e 

passageiros vítimas de acidentes de trânsito que não envolvam MOTOS e 

antes de 2010 e depois de 2014. Variáveis de Estudo: categoria dos acidentes, 

vítimas e óbitos. Análise dos Dados: os dados coletados e extraídos dos 

Anuários Estatísticos de Acidentes de Trânsito em Porto Velho publicados pelo 

DETRAN/RO de 2010 a 2014, que foram analisados e criticados, permitindo a 

descrição do fenômeno de acidentes envolvendo MOTOS em Porto Velho. 

Foram construídas as taxas de incidência, os coeficientes de mortalidade e de 

letalidade da população de cada ano da série estudada por 100 mil habitantes 

(hab.). Foram utilizadas estimativas intercensitárias e o Censo Demográfico 

anuais realizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Aspectos Éticos: por se tratar de dados secundários e de domínio 

público não existe a necessidade de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa 

e teve dispensa de apreciação segundo os padrões éticos da Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e das diretrizes éticas 

internacionais.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a população de Porto Velho teve expressivo crescimento populacional 

decorrente do processo migratório da construção das Usinas Hidrelétricas do 

Madeira, sendo que em 2008 possuía 378 mil hab. e em 2014, 494 mil hab. 

Representando um acréscimo de 116 mil habitantes em seis anos. [9] 

Com o não-planejamento governamental e a falta de infraestrutura 

urbana adequada para suportar a alta migração, ocorreu um crescimento 

desproporcional de MOTOS se comparado a outros veículos [9]. Na última 

década ocorreu uma motorizarão da região urbana e rural de Porto Velho, 

acompanhando o fenômeno observado em países em desenvolvimento da Ásia 

e da América do Sul.  

Antigamente as MOTOS tinham uso quase que exclusivo de laser e 

esportivo, mas passaram a serem utilizadas como meio de transporte no 

percurso para o trabalho e no próprio trabalho, especialmente para entrega de 

produtos e serviços, objetos, documentos e alimentos em trabalho, 

caracterizando casos de acidentes de trabalhos típicos. [10,11]. 

Novas funções e postos de trabalho foram criados na Capital do Estado, 

como mototaxi, motoboy, representante comercial, promotor de vendas etc. No 

trabalho rural a motocicleta substituiu a tração animal e é utilizada até no 

manejo com rebanhos bovinos e transporte de insumos, em especial o leite 

bovino. 

É um meio de transporte rápido, ágil e econômico com a aquisição de 

MOTOS a preços muito acessíveis à população de baixa renda. Tais 

qualidades levaram a uma grande procura e aumento considerável da frota de 

MOTOS no município, mas com alto risco para lesões e morte.  

A evolução da taxa de crescimento da frota de veículos apresentou um 

grande crescimento de 2007-2008 (17,38%) até 2009-2010 (18,79%), quando 

ocorreu uma redução de crescimento atingindo 6,04% em 2013-2014. Em 

2008/2009 ocorreu o maior percentual de crescimento da frota de MOTOS num 

percentual de 29,59%, decrescendo ao longo dos anos, de 23,85%, 20,73%, 

11,46%, 8,2%, chegando ao crescimento de 6,81% em 2013-2014. Em Porto 

Velho a frota de MOTOS cresceu de 59.535 em 2010 para 92.583 em 2014, 

representando 39,35% do percentual da frota segundo o tipo de veículo [9]. 
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Como em diversos estados brasileiros, o número de MOTOS em Porto Velho 

suplantou o número de veículos automotores e nos índices de acidentes, em 

especial os fatais. 

A falta de transporte coletivo em condições mínimas e adequadas 

também favoreceu em grande escala o crescimento das MOTOS. A deficiência 

de infraestrutura viária, a dificuldade de fiscalização quanto à habilitação, ao 

uso de equipamentos de proteção como capacetes, o consumo de bebidas 

alcoólicas por motociclistas e a deficiência de atendimento médico-hospitalar 

elevaram o risco de acidentes de trânsito, e consequentemente as taxas de 

morbidade, mortalidade e letalidade, em especial os acidentes envolvendo as 

MOTOS. [12]  

Segundo dados do DETRAN-RO, em 2010, de uma frota estadual de 

560.520 veículos, 307.556 eram MOTOS, representando o principal meio de 

transporte no estado. A frota de motocicleta, que estava em forte ascensão, 

teve um aumento de 23,85%. Porem esta explosão da frota teve e tem as suas 

consequências. Foram registrados em Porto Velho, nesse período, 7.897 

acidentes, desses 47,6% envolvem motociclistas, com alto grau de morbidade 

e considerável mortalidade. [6] 

Em 2010 foi o ano de maior crescimento motociclísticos e acidentes 

envolvendo as MOTOS. Tendo 59.535 MOTOS para 76.354 automóveis. O 

número alarmante de acidentes com vítimas, tanto fatais como não fatais, 

decorre do aumento considerável de pessoas na cidade de Porto Velho e da 

economia e eficiência das MOTOS. 

A frota de veículos no ano de 2011 em Rondônia apresentou um 

crescimento estimado na ordem de 16,14%, o que representou uma das 

maiores do País, se não a maior. A frota de MOTOS, que estava em ascensão 

teve um aumento de 19,55%, gerando ainda mais acidentes envolvendo tais 

veículos automotores.  

Em 2013, a capital do estado possuía uma frota de 86.683 motos, sendo 

que sua frota total era de 221.908 automóveis. No ano de 2013 teve seu menor 

crescimento anual em relação aos outros anos, apenas 8,2% (4). 

Segundo o Tipo de Acidente, a colisão e abalroamento representa a 

maior causa de acidentes com vítimas representando 75,4% dos acidentes. A 

maioria dos acidentes ocorrem durante o dia, representando 65,5%.  
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A Figura 1 representa os Acidentes de Trânsito segundo o tipo de 

veículo em Porto Velho de 2010 a 2014. O crescimento do número de 

acidentes com vítimas acompanhou o aumento da Frota de Veículos até o 

apogeu em 2011 quando atingiu 5356 acidentes, decaindo sucessivamente até 

o patamar de 3.853 em 2014.  

 

 

Figura 1 - Acidentes de Trânsito segundo o tipo de veículo em Porto Velho de 2010 a 

2014.  

 

A Figura 2 apresenta os Acidentes de Trânsito com vítimas envolvendo 

MOTOS em Porto Velho de 2010 a 2014. Em 2011 ocorreu aumento no 

número de acidentes de trânsito envolvendo vítimas e a diminuição de 

acidentes com vítimas fatais, comparado ao ano anterior. Isso é explicado com 

a melhoria da infraestrutura urbana, das campanhas de fiscalização de trânsito 

na Capital. Já o ano de 2012 foi marcado por diminuição no número de vítimas, 

mas aumento no número de vítimas fatais. Em 2013, o número de MOTOS 

teve um aumento de 27.148 motos se comparado a 2010. O número de vítimas 

chegou a 4.420 em 2013, pequeno aumento se comparado ao do ano de 2010, 

4.387 vítimas, mas com significativa diminuição de vítimas fatais [8]. O ano de 

2014 é marcado pela considerável diminuição de acidentes com vítimas, 3.509. 

Mas, ocorreu um aumento no número de vítimas fatais, se comparado a 2013; 

e diminuição se comparado a 2010. [1] 
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Fig. 2 – Acidentes de Trânsito com vítimas envolvendo MOTOS em Porto Velho de 

2010 a 2014. 

 

Desde a década passada o número de acidentes com vítimas 

envolvendo MOTOS apresentou um crescimento expressivo até atingir o seu 

apogeu em 2011 com 4711 acidentes. Ocorreu desde então um decréscimo 

representando 3509 acidentes de MOTO em 2014.  

Durante o período de 2010-2014 o percentual anual de MOTOS 

envolvidos em acidentes com vítimas apresentou um crescimento de 47,6% até 

50,2% de todos os veículos envolvidos em acidentes. 

O perfil de vítimas não fatais são pessoas do sexo masculino na faixa 

etária de 30-59 anos. Os motociclistas representaram 54,9% das vítimas não 

fatais em acidentes de trânsito em 2014. 

Em 2014, a boa notícia para os cidadãos de Porto Velho foi a grande 

redução de vítimas não fatais (5.816), que em 2014 tiveram uma queda de -

20,2% se comparados ao ano anterior (2013). A má noticia ficou por conta das 

vítimas fatais (74) com aumento de (12,1%) quando comparados com o ano de 

2013. [9] 

A maior ocorrência de óbitos no trânsito de Porto Velho aconteceu no 

ano de 2008, com 130 vítimas fatais. Este número vem decrescendo até o ano 

de 2014 com 74 óbitos. O perfil de vítimas fatais são pessoas do sexo 

masculino (86,5%) na faixa etária de 30-59 anos (51,4%).  

Como em diversos estados brasileiros, o número de MOTOS em Porto 

Velho suplantou o número de veículos automotores e nos índices de acidentes, 
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em especial os fatais. Os Acidentes Fatais envolvendo MOTOS são 

expressivamente predominantes em relação aos outros veículos de transporte 

terrestre. Os motociclistas representaram 58,1% das vítimas fatais em 

acidentes de Trânsito em 2014.  

No trânsito dos Estados Unidos da América [EUA], do ano de 2010 à 

2014, os acidentes com motos representaram 13 a 14% dos óbitos. Em 2014, 

um total de 4.295 motociclistas morreu em acidentes. [13]. 

As principais causas de acidentes de trânsito com MOTOS em Porto 

Velho são: a direção sob efeito de álcool, a falta de habilitação e a má 

formação de segurança e educação no trânsito.  

Os capacetes são 37% eficazes na prevenção de mortes com 

motocicleta [13] e a principal causa de mortalidade e sequelas graves é a falta 

do uso de capacete pelos motociclistas.  

O percentual de condutores inabilitados envolvidos em acidentes de 

trânsito vem crescendo de 7,3% em 2010 a 9,3% em 2014. Em 2014, nos EUA, 

28% dos condutores de motocicletas mortos não possuíam carteira de 

motorista. [13]. 

Na colisão, a energia cinética é transformada em mecânica dissipando-

se pela superfície corpórea, seja indo de encontro com a via pública, seja com 

os objetos da mesma ou outros veículos a motor. Como consequência, há 

ocorrência de vítimas politraumatizados com lesões mais graves. [14].  

Segundo Soares et al [15], as lesões mais graves e politraumatismos 

podem ser explicados por vários fatores, destacando-se: a) motociclistas têm 

maior exposição corpórea; b) a dificuldade de visualização da motocicleta é 

maior para os outros motoristas; c) entre os motociclistas é maior a prevalência 

de comportamento inadequado no trânsito.  

A quase totalidade destes acidentes dá-se em via pública, 

caracterizando-os como acidente de trânsito – transporte, lazer, trajeto ou do 

trabalho. Sobre as características dos motociclistas, as principais vítimas dos 

acidentes de transporte, predominaram os adultos do sexo masculino e com 

melhor nível de escolaridade. As principais partes do corpo atingidas são os 

membros inferiores. Foram observadas altas incidências de fraturas de tíbia e 

fêmur, seguidos pela fíbula, ossos do pé e patela. [15-17] 
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Em 2014, o Ministério do Trabalho e Emprego aprovou o direito ao 

adicional de periculosidade, sendo considerada atividade perigosa às situações 

de trabalho com utilização de MOTOS [18]. Assim, o uso de MOTOS no 

ambiente de trabalho está regulamentado e segurado, porém na prática 

inexiste medidas governamentais que garantam ao trabalhador a queda do 

número de acidentados e que seja efetivamente reduzida a mortalidade e 

morbidade dos usuários de MOTOS. Ainda se observa altos gastos para o 

Estado Brasileiro, tanto no SUS, como na Previdência Social e no Judiciário 

decorrente dos acidentes envolvendo as MOTOS.  

A utilização desse veículo como ferramenta de trabalho, favoreceu o 

aumento de colisões e, consequentemente, a demanda por atendimento 

hospitalar, especialmente entre os mais pobres.  

A Tabela 1 apresenta o Quadro Sinóptico de MOTOS no Município de Porto 

Velho no período de 2010 a 2014. 

 

Tabela 1 – Quadro Sinóptico de MOTOS no Município de Porto Velho de 2010 a 2014 

 

Porto Velho - RO 2010 2011 2012 2013 2014 

População [hab.] 428.527 435.000 442.701 484.000 494.013 

nº motos [frota] 59.535 71.875 80.114 86.683 92.583 

nº acidentes MOTOS 4.387 4.711 4.453 4.420 3.509 

nº óbitos MOTOS 53 40 44 34 43 

Tx. Incidência (*) 
Acidentes MOTOS/hab. 1.021 1.082 1.005 913 710 

Acidentes MOTOS/nºMOTOS 7.368 6.554 5.558 5.099 3.790 

Coef. Mortalidade 

(*) 

Óbitos MOTOS/hab. 12,4 9,2 9,9 6,6 8,7 

Óbitos motos/nºMOTOS 89,0 55,6 54,9 39,2 46,4 

Coef. Letalidade (*) Óbitos/Acidentes[MOTOS] 8,3 11,8 10,1 13,0 8,2 

hab. = habitantes; nº = número; Tx. = Taxa; Coef. = Coeficiente; (*) por 100.000. 

 

No biênio 2011-2012, em Porto Velho ocorreu o maior crescimento da 

frota de veículos e motocicletas, a maior proporção de motos por habitantes 

coincidindo com o pico das obras de construção das UHE do Madeira. Este 

período foi crítico para a segurança dos usuários de Motos no trânsito de Porto 
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Velho, quando ocorreram as elevadas taxas e coeficientes morbidade, 

mortalidade e letalidade.  

A Taxa de Incidência de acidentes com MOTOS por habitante em Porto 

Velho teve um acréscimo de 2010 até 2011, chegando a taxa de 1082/100 mil 

hab., diminuindo progressivamente até 710/100 mil no ano de 2014. Em 2008, 

na cidade de Rio Branco – AC a taxa de incidência foi de 354,7/100 mil. [19]. 

Na cidade de Corumbá - MS, no ano de 2010, segundo dados de Ganne et al 

[20], taxa de incidência de 364,5100 mil hab.  

O Coeficiente de Letalidade durante o quinquênio analisado permaneceu 

extremamente elevado variando de 8,2 a 13/100mil hab. 

O coeficiente de mortalidade por habitante atingiu em 2010, o maior 

patamar 12,4/100mil hab., regredindo sucessivamente até 2013, quando 

chegou a 6,6/100 mil hab.  

Em 2013, com a implantação e consolidação da Operação “Lei Seca”, 

aumento na fiscalização, execução de projetos de educação de trânsito e os 

convênios de sinalização influenciaram diretamente na redução destes 

indicadores do município analisado.  

Na comparação com outros municípios brasileiros temos na literatura: 

em 1982, na cidade de São Paulo – SP, o coeficiente de mortalidade foi de 

aproximadamente 2,0/100 mil hab. [21]. Em 2008, na cidade de Rio Branco - 

AC, o coeficiente de mortalidade foi de 10,0/100 mil, valores que corroboram 

com os achados deste estudo. [19]. Na cidade de Corumbá - MS, no ano de 

2010, segundo dados de Ganne et al [20], apresentou um coeficiente de 

mortalidade de 2,9/100 mil hab. 

No estado do Pernambuco, no período de 1998 a 2009 o coeficiente de 

mortalidade por acidentes com MOTOS foi de 2,81/100 mil. Em 2010, atingiu 

8,5/100 mil.[12]  

No Brasil, a partir da década de 1990, ações de política pública do 

governo federal incentivaram a fabricação, a compra e o uso da motocicleta no 

Brasil. A frota cresceu rapidamente e as motos passaram a ser usadas 

intensamente em todo o país. O processo, no entanto, teve um desfecho 

trágico, levando à morte ou à invalidez permanente quase 2 milhões de 

pessoas. Segundo Vasconcelos[5], do ponto de vista social, o incentivo 
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governamental brasileiro ao uso de motocicletas no pais foi um desastre, uma 

tragédia, com um custo social tão alto em tão pouco tempo.  

Na última década no Brasil, o número de acidentes e de internações 

hospitalares por acidentes envolvendo MOTOS, triplicou: passou de 11,0 

internação por 100 mil hab. no ano 2000, para 37,0 internações por 100 mil 

hab. em 2010 [11]. Das 43.075 mortes no trânsito ocorridas no Brasil, em 2013, 

12.040 mortes (28%) foram de motociclistas ou passageiros de motos, mais de 

três vezes os mortos em 2002, quando 3.773 perderam a vida. Já o número de 

feridos em acidentes com moto quadruplicou no período: de 21.692 para 

88.682, [22] 

O Brasil apresentou, em 2010, uma taxa de mortalidade por acidentes 

de transporte terrestre [ATT] em torno de 21,5/100 mil hab. [12] acima da 

média mundial (19/100 mil hab.) e da média dos países de alta (12,6/100 mil 

hab.) e de baixa renda (20,2/100 mil hab.) [23,24]. Os acidentes envolvendo 

motocicletas representavam a terceira maior taxa de mortalidade no grupo dos 

ATT e, a partir de 2009, já eram responsáveis pela maior taxa de mortalidade 

por ATT: 6,2/100 mil hab.[11,24]. 

O Brasil, em 2013, possuía uma população de 201.032.714 habitantes 

[IBGE], com 21.597.415 motocicletas, ocorreram 88.682 acidentes com 

MOTOS. Das 43.075 mortes no trânsito, das quais 12.040 mortes foram de 

motociclistas [25]. A taxa de incidência de acidentes com MOTOS foi de 

44,1/100 mil hab., o coeficiente de mortalidade foi de 6,0/100 mil hab. e o de 

letalidade foi de 7,4/100 mil hab. 

De 2008 a 2013, o número de internações devido a ATT aumentou 

72,4%. Considerando apenas os acidentes envolvendo MOTOS, o índice 

chega a 115%. Em 2013, o SUS registrou 170.805 internações por acidentes 

de trânsito e R$ 231 milhões foram gastos no atendimento às vítimas. Desse 

total, 88.682 foram decorrentes de MOTOS, o que gerou um custo ao SUS de 

R$ 114 milhões – crescimento de 170,8% em relação a 2008. Esse valor não 

inclui custos com reabilitação, medicação e o impacto em outras áreas da 

saúde [26]. Em 2014, foram registradas 22.341 indenizações por morte e 

474.348 indenizações por invalidez [5]. 

Desde 2005, de acordo com a OMS, os acidentes de tráfego vêm 

compondo inúmeros eventos agravantes para a saúde de uma população 
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mundial, em especial na América. Os Estados Unidos da América 

apresentaram uma taxa de mortalidade por acidente de trânsito de 29,7/ 

100.000 hab., seguidos do Chile, com taxa 25,3/ 100.000 hab.; México, com 

21,4/100.000 hab. e Argentina, com 17,1/100.000 hab. Em países europeus, a 

problemática não é muito diferente: a Alemanha apresenta taxa de 

10,5/100.000 hab. e a Holanda, 8,4/100.000 hab. No continente Asiático, a taxa 

é de 13,7/100.000 hab. [19, 27].  

A Tabela 2 apresenta o Quadro Sinóptico comparativo do ano de 2013 

em Porto Velho, no Brasil, na Alemanha e nos EUA quando se observa os 

elevados indicadores de morbiletalidade do município em relação a nação e 

outros países. 

 

Tabela 2 – Quadro Sinóptico comparativo de MOTOS do ano de 2013 em Porto 

Velho, no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos da América [EUA] [25,27-29] 

Ano de 2013 
Porto 

Velho 
Brasil 

Aleman

ha 
EUA  

População [hab.] 
484.0

00 

201.032.7

14 

80.620.0

00 

316.500.0

00 

nº motos [frota] 
86.68

3 

21.597.41

5 

6.000.00

0 
8.000.000 

nº acidentes MOTOS 4.420 88.682 41.926 88.000 

nº óbitos MOTOS 34 12.040 641 4.402 

Tx. 

Incidência (

*) 

Acidentes 

MOTOS/hab. 
913,2 44,1 52,0 27,8  

Acidentes 

MOTOS/nºMOTOS 
5.099 411 699 110  

Coef. 

Mortalidad

e(*) 

Óbitos MOTOS/ hab. 6,6 6,0 0,07  1,39 

Óbitos 

motos/nºMOTOS 
39,2 55,7 10,68   55,0 

Coef. 

Letalidade 

(*)  

Óbitos/Acidentes[MO

TOS] 
13,0 73,6 654,1  199,9  

EUA = Estados Unidos da América; hab. = habitantes; nº = número; Tx. = Taxa; Coef. 

= Coeficiente; (*) por 100.000.  
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Em 2013, Porto Velho apresentou uma taxa de incidência de acidentes 

envolvendo MOTOS de 913,2/100 mil hab., coeficiente de mortalidade 6,6/100 

mil hab. e de letalidade 13/100 mil hab. indicadores acima dos indicadores 

nacionais e internacionais. No Brasil a foi taxa de incidência de acidentes de 

MOTOS foi de 44,1/100 mil hab., o coeficiente de mortalidade de 6,0/100 mil 

hab. e o de letalidade foi de 73,6/100 mil hab. Na Alemanha [28] a taxa de 

incidência de acidentes de MOTOS foi de 52/100 mil hab., o coeficiente de 

mortalidade foi de 0,07/100 mil hab. e o de letalidade foi de 654,1/100 mil hab. 

Nos EUA [13,29] a taxa de incidência de acidentes de MOTOS foi de 27,8/100 

mil hab., o coeficiente de mortalidade foi de 1,4/100 mil hab. e o de letalidade 

foi de 199,9/100 mil hab.  

 

CONCLUSÃO 

Este estudo contemplou a análise dos acidentes de trânsito envolvendo 

motocicletas e motonetas, descrevendo este fenômeno epidêmico urbano que 

é extremamente relevante e preocupante em Porto Velho. Os principais 

achados e conclusões deste estudo podem ser assim resumidos: 

1. O município apresentou uma forte expansão da frota de MOTOS, 

comprometendo as medidas políticas adotas para a população local, gerando 

forte impacto na qualidade de vida na população portovelhense, gerando alta 

morbimortalidade no trânsito, em especial nos usuários de motocicletas e 

motonetas; 

2. Os Anuários Estatísticos de Acidentes de Trânsito representam 

importante ferramenta de orientação para o estudo da epidemia urbana dos 

acidentes de trânsito envolvendo MOTOS, promovendo a conscientização da 

população na mudança de atitudes que preservem a vida;  

3. A implantação e consolidação da Operação “Lei Seca”, aumento na 

fiscalização, execução de projetos de educação de trânsito e convênios de 

sinalização são medidas que influenciaram diretamente a redução dos altos 

índices acidentários de transito do município;  

4. O monitoramento das ações que visam a mitigação dos eventos de 

acidentes de trânsito requer uma reflexão maior no estabelecimento de 

políticas públicas visando minimizar esta epidemia;    
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5. Implantar um planejamento de desenvolvimento de uma adequada 

política de trânsito no município para a sistematização do desenvolvimento 

regional sustentado, possibilitando a transformação da realidade a partir de 

investimentos na formação do ser humano, evitando perdas econômicas e, 

principalmente, de vidas; 

6. Considera-se que o envolvimento da mídia desponta como importante 

instrumento no auxílio à redução dos acidentes de trânsito, modificando o 

comportamento da população conscientizando para o uso das MOTOS tanto 

para uso pessoal como profissional; 

7. Para reduzir o número de acidentes, temos que restringir o uso da 

motocicleta em várias situações, não permitir a circulação entre carros e reduzir 

os limites de velocidade.  

8. O Estado, nas três esferas de Governo, deve incrementar medidas de 

ação para a prevenção e redução da morbimortalidade por acidentes de 

trânsito em condutores de MOTOS, trágico problema de saúde pública e social 

no Brasil; 

Faz-se necessário enfatizar a importância de novos estudos, com 

períodos mais longos de observação, que possibilitem cálculos de indicadores 

para avaliar a influência, com mais profundidade, dos diversos fatores, como os 

traumas, a morbidade, a incapacidade laboral, as sequelas, os impactos na 

previdência, a infraestrutura, a atuação do Estado, a educação e os impactos 

na economia entre outros aspectos. 
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SUCÇÃO EM MAMA ESVAZIADA NA TRANSIÇÃO ALIMENTAR DO 

PREMATURO 

 
                                                                          Orientador: Lidiane Cristina B. Rodrigues 

                                                                           Bolsista: Carina de Oliveira Bessa 
 
 

RESUMO: O presente estudo é um caso-controle, que teve como objetivo 

verificar se o treino em mama esvaziada favorece o recém-nascido em relação 

a transição alimentar e verificar a influência do crescimento intrauterino, peso 

ao nascimento, idade gestacional ao nascimento e idade gestacional corrigida 

no tempo de transição alimentar. Foram avaliados 23 recém-nascidos pré-

termos com idade gestacional inferior a 37 semanas que ainda não haviam 

recebido dieta por via oral. Para analisar os métodos de treino os recém-

nascidos foram divididos em dois grupos, sendo GI os bebês expostos ao 

treino em mama esvaziada e GII o grupo controle, exposto ao treino de sucção 

não-nutritiva. Os recém-nascidos pré-termos foram avaliados quanto a 

prontidão diariamente, quando alcançados 30 pontos, no Instrumento de 

avaliação da prontidão do prematuro para o início da alimentação oral, eram 

expostos ao treino em mama esvaziada ou sucção não-nutritiva. Era iniciado o 

aleitamento materno exclusivo quando alcançados os valores de parâmetro da 

eficiência, proficiência e resistência. Ao comparar as características maternas e 

gestacionais entre os grupos o parto cirúrgico teve maior incidência no grupo 

GI. Na comparação das características dos recém-nascidos dos grupos da 

pesquisa, houve diferença significativa apenas quanto à idade gestacional. Ao 

comparar idade gestacional e dias de vida houve diferença significativa entre 

os grupos. Foi possível verificar que a idade gestacional influenciou no tempo 

de transição alimentar para via oral. Não houve diferença da relação 

peso/idade gestacional no tempo de transição. Não foi encontrada diferença 

entre o treino em mama esvaziada e a sucção não-nutritiva na transição 

alimentar do prematuro, sendo a idade gestacional a única variável significativa 

no tempo de transição alimentar para via oral. 

 

PALAVRAS CHAVE: Aleitamento materno. Recém-nascido. Prematuro. 

Métodos de alimentação. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prematuridade faz com que o bebê não tenha algumas funções 

totalmente desenvolvidas, entre elas a coordenação necessária para 

alimentação por via oral que são a sucção, deglutição e respiração (FUJINAGA 

ET AL., 2013). 

Quando não é possível realizar a nutrição por via oral a alimentação do 

prematuro é feita através de sonda nasogástrica (SNG) ou orogástrica (SOG) 

(MEDEIROS ET AL., 2011). Porém, quando utilizadas por tempo prolongado 

pode não desenvolver adequadamente os órgãos fonoarticulatórios, alterando 

assim as funções estomatognáticas necessárias para alimentação por via oral 

(DELGADO, 2009).  

Por isso que em recém-nascidos pré-termos (RNPT) avaliação 

fonoaudiológica precoce pode identificar e modificar possíveis dificuldades 

motoras orais que possam prejudicar o processo do aleitamento materno 

(DELGADO e HALPERN 2005). A estimulação oral, quando feita 

precocemente, possibilita que o tempo para a prontidão da alimentação via oral 

seja menor (FUCILE ET AL., 2002).   

Afinal o aleitamento materno é de extrema importância para o bom 

desenvolvimento de um bebê, além de trazer benefícios para a mãe. A criança 

que é amamentada no seio terá efeitos positivos na saúde até mesmo na fase 

adulta, como a diminuição do risco de ter diabetes, hipertensão, colesterol alto 

e obesidade. Além disso, alguns estudos apontam o melhor desenvolvimento 

cognitivo desses bebes (Ministério da Saúde 2009). E levando em 

consideração a importância o aleitamento materno, o fonoaudiólogo deve 

trabalhar junto com uma esquipe multidisciplinar para que recém-nascidos 

tenham maior acesso a esse benefício (DELGADO e HALPERN 2005). 

Além disso, o estudo feito por Agrasada et al. (2005) mostra que quando 

uma intervenção é bem-feita, o aleitamento materno em prematuros de baixo 

peso pode durar mais tempo, já que na população de RNPT o desmame 

ocorre, muitas vezes, antecipadamente pelo fato da sucção no peito materno 

começar tardiamente. 

Aquino e Osório (2008) expõem que é primordial a escolha do método 

que vai ser utilizado para estimulação da criança, já que quando escolhido 

adequadamente será certo o êxito do aleitamento materno. Além disso, 
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ressaltam a importância de que se tenha novos estudos para analisar os 

métodos utilizados para a transição para via oral. 

O método da mama esvaziada gera benefícios para a mãe e para o 

bebê, já que estimula a sucção, proporciona o vínculo mãe-bebê e aumenta o 

fluxo de leite fazendo assim com que o aleitamento materno seja mais 

prologando após a alta hospitalar (NARAYANAN ET AL.,1991). Segundo 

Medeiros et al. (2014), estudos que abordam esta técnica ainda são escassos 

na literatura.  

Sendo assim, conhecendo a necessidade da estimulação adequada 

para que o recém-nascido pré-termo tenha uma transição para via oral mais 

rápida possível e a importância do aleitamento materno, o presente estudo se 

faz necessário para analisar se o treino em mama esvaziada associada a 

outros métodos facilita e proporciona uma transição mais eficiente e breve. 

 

2. OBJETIVO  

O objetivo desse estudo foi verificar se o treino em mama esvaziada 

favorece o recém-nascido em relação a transição alimentar e verificar a 

influência do crescimento intrauterino, peso ao nascimento, idade gestacional 

ao nascimento e idade gestacional corrigida no tempo de transição alimentar. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo é um caso-controle, que foi realizado após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas sob o protocolo 

1.240.795/2015. 

A coleta de dados foi realizada no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, 

localizado no município de Porto Velho, por ser referência no estado na 

assistência à gravidez de auto risco e prematuridade. Foram selecionados para 

participar da pesquisa 48 recém-nascidos pré-termo, sendo que 23 foram 

incluídos e 25 foram perdas amostrais. Os bebês incluídos na pesquisa, tinham 

idade gestacional entre 31 a 35 semanas, sendo que 18 formaram o GI e 5 o 

GII. Para GI 40% (n=2) eram do sexo feminino e 60% (n= 3) do sexo 

masculino. No GII 55,6% (n=10) eram do sexo feminino e 44,4 (n=8) do sexo 

masculino. Não houve diferença para o sexo entre os grupos GI e GII.   
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Todos os bebês que foram selecionados para participar da pesquisa os 

pais concordaram e autorizaram assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Para participar da pesquisa os sujeitos teriam que ter idade gestacional 

inferior a 37 semanas, ausência de experiência por alimentação via oral, 

estabilidade clínica (sinais vitais dentro dos padrões de normalidade que 

contemplam a saturação de oxigênio (SPO²) igual ou acima de 90, frequência 

cardíaca com batimentos cardíacos por minutos (BPM) em torno de 120 e 

ausência de suporte ventilatório) e as mães terem condições necessárias e 

intenção de amamentar o recém-nascido prematuro de baixo peso. E foram 

excluídos bebês portadores de síndromes, malformações congênitas, sequelas 

neurológicas, problemas cardiovasculares e recém-nascidos que as mães não 

tenham intenção ou condições para o aleitamento, que segundo o Ministério da 

Saúde (2009), são aquelas que estão infectadas pelo HIV, HTLVI, HTLV2 e 

que usam medicamentos incompatíveis com o aleitamento. 

O cálculo amostral foi realizado de acordo com a quantidade de bebês 

admitidos na unidade neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro em 2014, 

que foi 316.  Utilizou-se o nível de confiança de 95% com o erro de 8%, e 

assim foi estabelecido a amostra de 102 sujeitos. 

Diariamente, através de consulta aos prontuários, foram selecionados os 

recém-nascidos pré-termos aptos a participar da pesquisa. Os pais eram 

questionados sobre a possibilidade do bebê fazer parte da pesquisa em 

questão. Após uma breve explicação oral, era entregue o Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), onde continha todas as informações 

necessárias para que o responsável compreendesse do que se tratava a 

pesquisa. Como o objetivos e métodos a serem utilizados.  Se aceito, os pais 

eram instruídos a assinar duas vias do documento, sendo que uma ficava com 

o responsável e outra com as pesquisadoras.  

Quando o TCLE já estava assinado pelos responsáveis, através de 

sorteio, os recém-nascidos selecionados foram divididos em dois grupos. O 

grupo 1 (GI) era composto por bebês que foram submetidos ao treino de 

sucção em mama esvaziada e o grupo 2 (GII) composto por bebês que não 

foram submetidos o treino em mama esvaziada.  
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No grupo I foram realizados os seguintes procedimentos: Diariamente o 

recém-nascido era avaliado pelo Instrumento de avaliação da prontidão do 

prematuro para o início da alimentação oral de Fujinaga (2013), exposto no 

quadro 1. A avaliação era realizada dentro da incubadora ou berço aquecido 

com o RN de lado e com a cabeça colocada em posição mais alta que o corpo, 

através da sucção não nutritiva, que foi realizada com o dedo enluvado. 

Durante essa avaliação, o oxímetro estava no pé do bebê para verificar se a 

saturação do oxigênio e os batimentos cardíacos estavam dentro dos padrões. 

O valor de normalidade para a saturação do oxigênio é maior que 90% e para 

batimentos cardíacos é entre 120 a 160 (COSTA ET AL., 2011). 

Quando alcançado o escore de 30 pontos no instrumento de avaliação, 

era iniciada a oferta da dieta por via oral. Enquanto o bebê não alcançava este 

escore a dieta era oferecida através da gavagem. 

 A partir do momento em que o RN aceitava 5ml da dieta, era iniciado o 

treino em mama esvaziada. 

A mãe era orientada a realizar o estímulo de sucção em mama 

esvaziada por no máximo cinco minutos antes da ministração da dieta por 

sonda gástrica (leite materno cru ou leite artificial), pelo menos em quatro 

mamadas do dia. 

No dia seguinte, caso o RN tivesse conseguido realizar o treino por 5 

minutos, 4 mamadas ou mais, a mãe era orientada a deixa-lo sugar agora por 

10 minutos e deveria gavar apenas metade da dieta pela sonda gástrica após o 

treino. Caso conseguisse realizar o treino em 4 mamadas ou mais por mais de 

10 minutos não haveria mais necessidade de passar a dieta pela sonda. 

O volume total oferecido e o tempo total da alimentação, assim como o 

volume ingerido nos cinco primeiros minutos foram anotados em todas as 

ofertas da dieta. 

Com os dados citados eram calculados os parâmetros determinados por 

LAU E SMITH (2011) em sua pesquisa, proficiência (PRO), taxa de 

transferência ou resistência (RT) e eficiência. Tais dados foram utilizados para 

a ajuda na análise da prontidão para alimentação por via oral exclusiva. O valor 

adequado para proficiência é ≥ 30%, ≥80% de eficiência e resistência ≥ 1,5 

ml/min. A PRO era analisada durante os cinco primeiros minutos da oferta de 

leite e calculada através da divisão da porcentagem da quantidade do leite 
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ingerido nos primeiros 5 minutos da mamada pelo volume total da dieta. A RT 

através da divisão da quantidade de leite ingerido pelo tempo que o recém-

nascido levou para tomá-lo e a eficiência é quando o RN consegue mamar 80% 

da sua dieta. 

De acordo com as avaliações que foram realizadas diariamente, quando 

o recém-nascido apresentou os padrões de sucção adequados e padrões de 

proficiência, taxa de transferência e eficiência dentro dos padrões já referidos, 

a sonda era retirada e o processo de aleitamento materno exclusivo iniciado. 

E o grupo II seguiu os seguintes processos: Diariamente o bebê também 

era avaliado pelo o Instrumento de avaliação da prontidão do prematuro para 

início da alimentação oral. Quando alcançado 30 pontos, o recém-nascido 

recebia a dieta através do copo. Quando o RN conseguia aceitar 5ml da dieta 

pelo copo a mãe era orientada a fazer o treino de sucção não nutritiva no bebê 

por 5 minutos antes da gavagem da dieta. 

Durante todas as ofertas da dieta, realizadas pelo avaliador, os dados 

para analisar a proficiência, eficiência e taxa de transferência eram anotados. 

De acordo com as avaliações realizadas diariamente, quando o recém-

nascido apresentou os padrões de sucção adequados e padrões de 

proficiência, taxa de transferência e eficiência dentro dos padrões já referidos, 

a sonda era retirada e o processo de aleitamento materno exclusivo iniciado.   

         Para análise dos dados foi aplicado o teste de Mann-Whitney, a fim de 

realizar a comparação das variáveis (dias de avaliação, dias de vida, idade 

gestacional, idade gestacional corrigida, peso ao nascimento e peso no dia da 

avaliação inicial) entre os grupos GI e GII. Esse mesmo teste também foi 

aplicado para comparar a relação peso/idade gestacional para o resultado dos 

dias de avaliação para cada dia dos grupos.   

O teste de Correlação de Spearman foi utilizado para verificar a 

influência dos dias de vida com idade gestacional, idade gestacional corrigida, 

peso ao nascimento e peso no dia da avaliação inicial. Para validar as 

correlações foi utilizado o teste de correlações. 

Foi definido nível de significância de 0,10 (10%) devido à baixa 

amostragem e considerado 95% de confiança estatística.  
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Quadro 1: Instrumento de avaliação da prontidão do prematuro para o início da 
alimentação oral. Fujinaga(2002) 
 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO E DA SUCÇÃO NÃO-
NUTRITIVA 

Avaliação inicial  (   ) não (   ) sim _____/_______/______ 

Avaliação de acompanhamento  (   ) não (   ) sim _____/______/_______ 

Idade corrigida 

(2) maior ou igual a 34 semanas  (1) entre 32 e 34 semanas  (0) menor ou igual a 32 
semanas 

Avaliação do estado de organização comportamental 

Estado de consciência (2) alerta (1) sono leve (0) sono profundo 

Postura global (2) flexão (1) semi-flexão (0) extensão 

Tônus global (2) normotonia (0) hipertonia (0) hipotonia 

  

Avaliação da postura de lábios e língua 

Postura de lábios (2) vedados (1) entreabertos (0) abertos 

Postura de língua (2) plana (0) elevada (0) protruída (0) 
retraída 

Avaliação dos reflexos orais 

Reflexo de procura (2) forte (1) fraco (0) ausente 

Reflexo de sucção (2) forte (1) fraco (0) ausente 

Reflexo de mordida (2) presente (1) exacerbado (0) ausente 

Reflexo de vômito (2) presente (1) anteriorizado (0) ausente 

Avaliação da sucção não-nutritiva 

Movimentação da língua (2) adequada (1) alterada (0) ausente 

Canolamento de língua (2) presente (0) ausente 

Movimentação de mandíbula (2) adequada (1) alterada (0) ausente 

Força de sucção (2) forte (1) fraca (0) ausente 

Sucções por pausa respiratória 
(2) 5 a 8 sucções  
(1) acima de 8 sucções  
(0) menos de 5 sucções  

Manutenção do ritmo (2) rítmico (1) arrítmico (0) ausente 

Manutenção do estado de alerta (2) sim (1) parcial (0) não 

Sinais de estresse (2) ausente (1) até 3 sinais (0) mais de 3 
sinais 

Sinais de 
estresse 

Variação de tônus (  ) ausente  (  ) presente 

Variação de postura (  ) ausente  (  ) presente 

Batimento de asa nasal (  ) ausente  (  ) presente 

Tiragem  (  ) ausente  (  ) presente 

Dispnéia (  ) ausente  (  ) presente 

Acúmulo de saliva (  ) ausente  (  ) presente 

Tremores de língua ou 
mandíbula 

(  ) ausente  (  ) presente 

Soluço (  ) ausente  (  ) presente 

Choro (  ) ausente  (  ) presente 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao comparar as características maternas e gestacionais entre os grupos 

foi encontrada diferença estatística apenas para o tipo de parto, sendo que o 

parto cirúrgico teve maior incidência no grupo GI (Tabela 1). 

Tabela 1- Comparação das características maternas e gestacionais entre o 

grupo exposto ao treino em mama esvaziada e o grupo exposto ao treino de 

sucção não-nutritiva.  

Características maternas e gestacionais          GI               
GII                           

   P-
valor 

Tipo de parto                                                      
    Cirúrgico                                                      88,9%          
40,0%   

0,019* 

    Vaginal                                                        11,1%          
60,0% 

-x- 

Intercorrência na gestação  
    Sim                                                             61,1%          
40,0%  

0,400 

    Não                                                             38,9%          
60,0% 

-x- 

Proveniência  
    Capital                                                         22,2%            
0% 

0,246 

    Interior                                                         77,8%           
100% 

-x- 

Gestação anterior  
    Sim                                                             22,2%          
40,0%  

0,423 

    Não                                                             77,8%          
60,0% 

-x- 

Parto anterior  
    Sim                                                             22,2%          
40,0% 

0,423 

    Não                                                             77,8%          
60,0% 

-x- 

Consulta pré-natal  
    Sim                                                             66,7%          
40,0% 

0,280 

    Não                                                             33,3%          
60,0% 

-x- 

Experiência anterior com  
aleitamento materno 

 

    Sim                                                             27,8%          
20,0% 

0,726 

    Não                                                             72,2%          
80,0% 

-x- 
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Legenda: -x-= valor de referência; *= significância estatística. Teste Estatístico de 

Mann-Whitney (p-valor≥0,10) Fonte: o próprio autor. 

 

No GI foi possível observar uma quantidade expressiva de 

intercorrências gestacionais e segundo o estudo feito por Gama et al. (2014), 

isto e antecedentes clínicos de risco são indicativos para a realização de parto 

cirúrgico. 

Na tabela 2, foi realizada a comparação das características dos recém-

nascidos dos grupos da pesquisa, houve diferença significativa apenas quanto 

à idade gestacional. 

 

Tabela 2- Comparação das características dos recém-nascidos do grupo 

exposto ao treino em mama esvaziada e do grupo exposto ao treino de sucção-

nutritiva.  

Características                     
dos Recém-nascidos              
Grupos                    

 
Média 

 
Mediana 

Desvio 
Padrão 

 
N 

 
IC 

 
P-valor 

IG GI 33,6 33,79 1,1 18 0,5 0,082* 
GII 31,8 31 2,2 5 1,9 - x - 

IGC GI 34,9 34,71 1,3 18 0.6 0,601 
GII 35,1 34,43 2,7 5 2,4 - x - 

PN GI 1.640 1.593 348 18 161 0,118 
GII 1.403 1.330 292 5 256 - x - 

APGAR  GI 8,61 9 0,78 18 0,36 0,536 
GII 8,80 9 0,45 5 0,39 - x - 

Legenda: IG- Idade gestacional; IGC- Idade gestacional corrigida; PN- Peso ao 
nascimento; N= tamanho da amostra; –x-= valor de referência; *= significância 
estatística. Teste Estatístico de Mann-Whitney (p-valor≥0,10).Fonte: o próprio autor. 

 

Foi possível verificar que a idade gestacional dos bebês do GI é 

significativamente maior em relação ao GII. Este aspecto pode ter sido 

significativo nos resultados da pesquisa, já que torna os grupos não pareados. 

Sendo assim, se fazem relevantes pesquisas que contenham grupos pareados 

para que seja possível analisar se este é um fator determinador. 

Ao comparar o tempo de transição alimentar entre os grupos GI e GII 

não foi verificada diferença, assim como para idade gestacional corrigida, peso 

ao nascimento e peso no dia da avaliação inicial. Ao mesmo tempo, houve 

diferença ao comparar os dias de vida, idade gestacional (Tabela 3). 
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Tabela 3- Comparação do tempo de transição, idade gestacional, idade 

gestacional corrigida, peso ao nascimento, peso no dia da avaliação inicial e 

dias de vida entre os bebês expostos ao treino em mama esvaziada e os bebês 

expostos ao treino em sucção não-nutritiva.   

Legenda: IG- Idade gestacional; IGC- Idade gestacional corrigida; PN- Peso ao 
nascimento; PDAI- Peso no dia da avaliação inicial; DV- Dia de vida; N= 
tamanho da amostra; –x-= valor de referência; *= significância estatística. 
Teste Estatístico de Mann-Whitney (p-valor≥0,10). Fonte: o próprio autor. 
 

No que se refere ao tempo de transição, o que corresponde aos dias de 

avaliação, não houve diferença entre o bebês cujo treino foi através da mama 

esvaziada e aqueles da sucção não nutritiva. Porém, levando em consideração 

que ambos receberam estímulo, o estudo de Younesian et al (2015) mostrou 

que bebês que recebem estímulo motor oral levam menos tempo para começar 

a alimentação por via oral exclusiva. A média de dias de avaliação entre os 

grupos estudados foi 8,1 no GI e no GII 8,2, sendo que o tempo de transição foi 

mais curto do que em crianças que não sofreram nenhuma intervenção, como 

mostra o estudo feito por Pickler et al (2015), onde a média de dias para 

transição foi de 14,5 dias. 

Em relação ao peso, os bebês de ambos grupos apresentaram baixo 

peso no dia avaliação inicial. Esse dado está de acordo com outros estudos 

Grupos Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

N IC P-valor 

Tempo de transição 
 GI 
 GII 

8,1 
8,2 

6,5 
9 

      5,0 
3,3 

18 
5 

2,3 
2,9 

0,680 
      - x - 

IG 
 GI 
 GII 

33,6 
31,8 

33,79 
31 

1,1 
2,2 

18 
5 

0,5 
1,9 

0,082* 
- x - 

IGC 
 GI 34,9 

     34,71 
34,43 

1,3 
2,7 

18 
5 

0,6 
2,4 

0,601 
- x - 

 GII            
35,1 

PN 

 GI           
1.640 1.593 

     1.330 
348 
292 

18 
5 

161      0,118 

 GII 
  
1.403 

   256              - x 
- 

PDAI 
 GI 
 GII 

1.583 
1.435 

1.494 
1.370 

284 
264 

18 
5 

   131              
0,157 
   231               - 
x - 

DV 
 GI 
 GII 

9,2 
23,0 

       8,5 
24 

5,7 
8,5 

18 
5 

2,6 
7,5 

0,006* 
- x - 
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que também evidenciaram que a maioria dos recém-nascidos internados na 

UTI neonatal são de baixo peso (PINTO ET AL 2013). 

Apesar de não haver diferença quando comparado o peso ao 

nascimento entre GI e GII, nota-se que os bebês do GI teve média de peso um 

tanto maior que o GII, assim como a idade gestacional ao nascimento, mas 

menos dias de vida no início da avaliação da prontidão para a alimentação via 

oral. A diferença significantemente menor dos dias de vida do GI, quando 

comparado ao GII corrobora com o estudo feito por Medeiros et al (2014), que 

fala que quanto maior o peso ao nascimento menos dias de vida o bebê tem no 

dia da avaliação inicial. 

No presente estudo foi observado que a idade gestacional do GII foi 

consideravelmente menor quando comparada ao GI, o que justifica o aumento 

de dias de vida para o GII na avaliação inicial. Isso é melhor compreendido a 

partir do estudo de Silva e Guedes (2015) o quais verificaram que bebês com 

idade gestacional até 33,6 semanas demoram mais tempo para alcançar a 

estabilidade clínica, fator que é impreterível para o início da intervenção 

fonoaudiológica. 

Na tabela 4, os dias de avaliação foram correlacionados com as 

variáveis idade gestacional, idade gestacional corrigida, peso ao nascimento, 

peso no dia da avaliação inicial para verificar se algumas das variáveis 

influenciou no tempo que o recém-nascido permaneceu sendo avaliado. Foi 

possível verificar uma correlação negativa para idade gestacional no grupo GII, 

indicando que quanto maior a idade gestacional menor foi o tempo de transição 

para via oral exclusiva.  

 

Tabela 4- Correlação do tempo de transição com a idade gestacional, idade 

gestacional corrigida, peso ao nascimento, e peso no dia da avaliação inicial 

dos bebês expostos ao treino em mama esvaziada e os bebês expostos ao 

treino de sucção não-nutritiva.  

 
GI GII 

IG 
Corr (r) 
P-valor 

-42,3% 
0,080* 

-92,1% 
0,026* 

IGC 
Corr (r) 
P-valor 

-40,4% 
0,096* 

-66,7% 
0,219 

PN Corr (r) -8,4% -35,9% 



95 
 

Legenda: IG- Idade gestacional; IGC- Idade gestacional corrigida; PN- Peso ao 

nascimento; PDAI- Peso no dia da avaliação inicial; *= significância estatística. 

Teste Estatístico de Correlação de Spearman e Teste de Correlação (p-valor≥0,10). 

Fonte: o próprio autor. 

 

Foi possível verificar que quanto maior a idade gestacional menor era o 

tempo de transição para o aleitamento materno exclusivo. Este dado também 

foi encontrado na pesquisa feita por Scochi et al (2010), que evidenciou que a 

idade gestacional influencia no tempo de transição alimentar. Durante a 

pesquisa foi observado que os bebês com idade gestacional maior tinham 

melhor disposição quando expostos ao treino e assim conseguiam passar mais 

tempo sendo estimulados. 

O crescimento intrauterino foi comparado considerando o tempo de 

transição. Não houve diferença para esta análise intragrupos (Tabela 5). 

 

Tabela 5- Comparação do tempo de transição para prontidão dos bebês 

expostos ao treino em mama esvaziada e os bebês e os bebês expostos ao  

treino de sucção não-nutritiva entre recém-nascidos PIG e AIG. 

 

Legenda: AIG- Adequado para idade gestacional; PIG- Pequeno para idade 

gestacional; N= tamanho da amostra; IC= intervalo de confiança. Teste Estatístico de 

Mann-Whitney (p-valor≥0,10). Fonte: o próprio autor. 

 

P-valor 0,740 0,553 

PDAI 

 
Corr (r) 
P-valor 
 

-20,4% 
0,417 
 

-20,5% 
0,741 
 

Tempo de transição          
Média 

Mediana 
Desvio 
Padrão 

N IC P-valor 

GI 
AIG       7,9 6,5 

 
8,5 

4,3 
 
6,6 

12 
 
6 

2,5 
 
5,3 

0,850     PIG               
8,5 

GII 

     
    AIG               
6,0 

6 
 
9 

4,2 
 
2,1 

2 
 
3 

5,9 
 
2,4 

0,374 

    PIG      9,7 
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Quando comparado o crescimento intrauterino com o tempo de transição 

em cada grupo, não houve diferença entre os recém-nascidos adequados para 

a idade gestacional (AIG) e pequenos para a idade gestacional (PIG). Segundo 

Fujinaga et al. (2013), o fato do RN ser abaixo do peso não indica que 

consequentemente ele terá atraso na maturidade motora oral. 

O ambiente hospitalar somados a outros fatores podem causar estresse 

emocional, dificultando o andamento da pesquisa, como em um estudo feito 

por Dantas et al (2015) que mostra que mães de recém-nascidos pré-termos 

são mais ansiosas que mães de bebês a termo. Durante a pesquisa foi 

possível observar um número alto de perdas amostrais que ocorreram devido a 

diversos fatores, tais como, complicações no quadro clínico do bebê e falta de 

cooperação da mãe ou da equipe no processo de transição da alimentação 

enteral para via oral. Isso mostra o quanto é necessário o trabalho em conjunto, 

afinal o ambiente hospitalar e a equipe envolvida influenciam no 

desenvolvimento e bem estar da mãe e do recém-nascido prematuro (FRAGA; 

PEDRO, 2004).  

A atuação fonoaudiológica na UTI neonatal cada dia se faz mais 

inescusável, levando em consideração que a intervenção precoce pode 

diminuir o tempo de transição de alimentação enteral para oral (MEDEIROS ET 

AL 2014 e MOREIRA ET AL 2014). O presente estudo se faz relevante, pois 

são necessárias pesquisas que possam manter as intervenções eficientes, já 

que assim como em outros estudos, neste foi possível observar a importância 

da atuação fonoaudiológica na transição alimentar do recém-nascido pré-

termo, independente da forma como ocorre essa transição. 

Novos estudos que possam avaliar o treino em mama esvaziada, se 

fazem necessários devido à escassez na literatura de pesquisas nesta área. 

Estudos que avaliem diretamente os benefícios desse método poderão ajudar 

fonoaudiólogos a utiliza-lo de maneira mais eficiente.   

. 

5. CONCLUSÃO 

Não foi encontrada diferença entre o treino em mama esvaziada e da 

sucção não-nutritiva na transição, sendo a idade gestacional a variável 

significativa no tempo de transição alimentar para via oral.  
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DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS DE UM MUNÍCIPIO AMAZÔNICO 

 

                                                                                      Orientador: Luis Marcelo Aranha Camargo 
                                                                                 Bolsista: Henrique Schroeder 

 

 

RESUMO: O envelhecimento populacional, conhecido como transição 

epidemiológica, teve início em países desenvolvidos e posteriormente foi 

identificado também em países em desenvolvimento. Acompanhando o 

envelhecimento populacional, ocorre uma mudança no perfil de doenças que 

acometem a população. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT’s) são 

mais comuns em idosos, desse modo, a sua prevalência aumenta de acordo 

com o aumento da expectativa de vida. Neste projeto decidimos verificar o 

perfil sócio-econômico-cultural e a prevalência de DCNT’s e doenças infecto-

parasitárias (DIP) da população idosa residente na área urbana de Monte 

Negro, Rondônia, Brasil. Para este objetivo, os idosos em questão passaram 

por questionários, consulta clínica e exames laboratoriais para determinar o 

diagnóstico de DCNT’s e de DIP conforme os critérios padronizados pelo 

Ministério da Saúde do Brasil. Como resultado, abordamos 412 idosos com 

idade mediana de 69,5 anos, 50,1% são do sexo masculino, 96,6% imigrantes 

de outras regiões do Brasil, 45,49% analfabetos e 34% possuem renda familiar 

de até 1 salário mínimo. Além disso, 91,1% dos pacientes são portadores de 

doença renal crônica, 73,5% de hipertensão arterial sistêmica, 65,2% de 

dislipidemia, 45,4% de síndrome metabólica, 11,6% de depressão, 4,5% de 

demência, 1,7% testaram positivo para o vírus da hepatite B e 0,8% para o 

vírus da hepatite C. A DIP mais comum é malária, sendo que 75% já tiveram 

pelo menos 1 episódio desta doença e a catarata é a doença ocular mais 

comum. Desse modo, é perceptível que se trata de uma população imigrante 

de outros estados, com baixo nível de escolaridade e alta prevalência de 

DCNT’s, demonstrando que a população que habita a região amazônica se 

encaixa na realidade de países desenvolvidos, a qual se caracteriza por um 

alto gasto do poder público com o manejo de DCNT’s e a diminuição da 

prevalência de DIP. 

Palavras-chave: Idosos, Amazônia, Doenças crônicas não transmíssiveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

O fenômeno sócio demográfico mais intenso do século XX é o 

envelhecimento da população. Este fenômeno teve início nos países mais 

desenvolvidos e posteriormente foi, também, identificado nos países em 

desenvolvimento (Organização das Nações Unidas, 2013). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), os idosos são pessoas que atingem a 

idade de 65 anos ou mais nos países desenvolvidos, e de 60 anos ou mais nos 

países em desenvolvimento. Nenhuma fatia da população cresce tanto quanto 

a idosa, feito conseguido, além de outros fatores, pelos avanços na assistência 

à saúde, que propiciou um aumento na expectativa de vida, fenômeno hoje não 

exclusivo dos países desenvolvidos (CARVALHO, 2006). 

No Brasil, a expectativa de vida passou dos 33 anos em 1900 para 74,9 

anos em 2013 (78,6 anos para as mulheres e 71,3 anos para os homens) 

(IBGE, 2014) com a proporção de idosos chegando a 11,3% da população 

geral. Sendo assim a população do país não pode mais ser classificada como 

jovem já que a OMS considera uma população envelhecida aquela que tem 

uma proporção de idosos maior que 7% do total (COSTA, PORTO, SOARES, 

2003). A esse crescimento soma-se a diminuição das taxas de fecundidade e 

redução da mortalidade infantil, dando início à inversão da pirâmide etária. 

(IBGE, 2010; IBGE, 1999). O Brasil aproxima-se, então, do cenário de 

envelhecimento de países desenvolvidos, como Inglaterra e Japão. 

A modificação de sua estrutura etária, no entanto, leva ao fenômeno da 

“transição epidemiológica”, que compreende a mudança progressiva de um 

perfil de morbimortalidade por doenças infecciosas e deficiências nutricionais 

para um perfil misto onde também ocorre morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares, neoplasias e outras doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) (MEDRONHO, 2009; PRATA, 1992).  

Atualmente, as DCNT são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil, 

sendo as 4 principais causas de mortalidade: doenças circulatórias (acidente 

vascular encefálico, infarto do miocárdio), câncer, doenças respiratórias 

crônicas e diabetes mellitus (BRASIL, 2011). Essas doenças compartilham 

entre si fatores de risco comuns da vida moderna, tais como: tabagismo, álcool, 

inatividade física, alimentação inadequada, obesidade, parcialmente 
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responsáveis pelo aumento da sua prevalência nas últimas décadas (BRASIL, 

2011; LOPES et al., 2011). As DCNT incluem patologias, na maioria das vezes, 

insidiosas, e que, quando não diagnosticadas e tratadas precocemente e de 

maneira correta, podem comprometer seriamente a qualidade de vida dos 

pacientes, em especial a população idosa (ALVES et al., 2007). 

Nos Estados Unidos da América, por exemplo, as DCNT são as 

principais causas de morte, sendo que a primeira são os eventos isquêmicos 

do coração, os quais acontecem em pessoas com diversas comorbidades. 

Além disso, essas doenças também são um grande fator que influenciam a 

qualidade de vida dos indivíduos, sendo que a hipertensão arterial foi 

identificada como o principal fator de risco que aumenta os dias de vida 

perdidos (Murray et al., 2013). 

Monte Negro é um jovem município do estado de Rondônia e sua 

população é predominantemente adulta, originária principalmente do sul e 

sudeste do país. A região foi colonizada em meados de 1970 pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária através do Plano de Integração 

Nacional. Nesse município, o fenômeno da “transição epidemiológica” 

assemelha-se ao restante do país, onde coexistem DCNT e doenças 

transmissíveis, ambas desempenhando importante papel no perfil 

epidemiológico local (CAMARGO et al., 2002). O fato do Instituto de Ciências 

Biomédicas estar instalado há 17 anos no município e ser referência na área de 

saúde, associado a sua pequena população de aproximadamente 15 mil 

habitantes, facilita a realização de um estudo de coorte como o apresentado 

neste estudo que tem o objetivo de avaliar aspectos de morbimortalidade desta 

população amazônica ao longo de 10 anos, sendo iniciado em 2012. Espera-se 

que o estudo permita entender melhor o processo de envelhecimento 

populacional, assim como o papel das doenças infecto-parasitárias (DIP) 

negligenciadas neste processo e criar subsídios para adequar o sistema de 

saúde a esta realidade. 

 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos do estudo são compostos por três momentos do estudo: em 

um primeiro momento, será determinado o perfil socioeconômico da população 

idosa residente na área urbana de Monte Negro, Rondônia, Brasil e a 
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prevalência de DCNT’s, DIP e doenças oculares da mesma população. No 

segundo momento do estudo, iremos realizar cálculos estatísticos para 

descobrir se há alguma relação estatísticas de risco ou proteção entre essas 

doenças. No terceiro, e último, momento do trabalho será realizada a análise 

multivariada dos resultados, buscando uma correlação estatística forte entre as 

doenças e tentando buscar relação de fatores de risco. 

  

OBJETIVOS INICIAIS SITUAÇÃO 

A) Determinar o perfil sócio-econômico-cultural da 

população idosa em estudo. 

B) Determinar a prevalência de DCNT’s e DIP na 

população idosa em estudo. 

CONCLUÍDO 

CONCLUÍDO 

C) Buscar se há uma relação de risco/proteção entre as 

doenças através de cálculo de razão de prevalência 

CONCLUÍDO 

 

D) Realizar análise multivariada com os dados levantados 

durante o trabalho. 

CONCLUÍDO 

 

  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo com a população urbana acima de 59 anos 

residente na área urbana do munícipio de Monte Negro (63º 22´W, 13º 44´S), 

Rondônia, Brasil, totalizando 412 idosos, sendo que foram incluídos todos os 

idosos moradores na área urbana do munícipio na época da coleta inicial de 

dados. Os dados deste trabalho foram retirados a partir das informações 

coletadas em um projeto piloto com o título “IMPACTO DE DOENÇAS 

INFECTOPARASITÁRIAS (NEGLIGENCIADAS) E OUTROS FATORES NO 

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE MONTE NEGRO, 

RONDÔNIA, AMAZÔNIA OCIDENTAL”, o qual foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (02742612.7.0000.5467), sendo que neste trabalho foram 

realizados os cálculos estatísticos e tabulação necessária para determinar a 

prevalência e as relações estatísticas das patologias abordadas neste projeto. 

Os pacientes assinaram os devidos Termos de Consentimento Livre 

Esclarecido ao serem convidados para participar da pesquisa. Os sujeitos de 
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pesquisa foram abordados em suas residências e no ambulatório do Instituto 

de Ciências Biomédicas-5 da Universidade de São Paulo em Monte Negro, 

passando por questionário clínico-epidemiológico, exame físico e coleta de 

sangue. Para cada DCNT foi utilizado o método julgado mais adequado para o 

diagnóstico, seguindo os critérios do Ministério da Saúde do Brasil: 

 Perfil sócio-econômico-demográfico – O questionário clínico-

epidemiológico submetido aos pacientes possuía questões, além de 

outras, referentes a etnia, tempo de residência em Rondônia, 

naturalidade, grau de instrução, renda e desabilidades. 

 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) – Foram considerados hipertensos 

os pacientes já em uso de medicamentos anti-hipertensivos ou aqueles 

que apresentaram a Pressão Arterial elevada durante o exame físico e 

tiveram o diagnosticado confirmado após a realização da Monitorização 

ambulatorial da pressão arterial (MAPA), em acordo com as definições 

do Ministério da Saúde. O valor mínimo para o diagnóstico de HAS 

utilizado neste estudo foi o preconizado pela VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, sendo a pressão arterial sistólica igual ou maior a 140 e a 

pressão arterial diastólica igual ou maior que 90. 

 Doença Renal Crônica (DRC) – Para o cálculo de taxa de filtração 

glomerular (TFG) foi realizada a dosagem de creatinina nos pacientes e 

posterior aplicação da equação de Cockcroft-Gault. A classificação foi 

dada do seguinte modo, de acordo com a TFG: DRC grau I maior 90 

ml/min/1,73m³ associado a proteinúria, DRC grau 2 TFG entre 60 e 90 

ml/min/1,73m³, DRC grau 3 TFG entre 30 e 60 ml/min/1,73m³, DRC grau 

4 TFG entre 15 e 30 ml/min/1,73m³ e DRC grau V TFG menor que 15 

ml/min/1,73m³.  

 Dislipidemia - Foram considerados dislipidêmicos os pacientes que 

apresentaram pelo menos um dos seguintes critérios no lipidograma 

realizado: Colesterol total (CT) menos HDL maior que 200 (CT-

HDL>200), triglicerídeos maior que 150 (TG>150) ou HDL < 40 para 

homens e < 50 para mulheres. 
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 Síndrome metabólica (SM) – Os métodos aplicados foram os mesmos 

utilizados pelo National Cholesterol Education Program’s Adult 

Treatment Panel III (2001) e recomendados pela I Diretriz Brasileira de 

Diagnóstico e Tratamento de Síndrome Metabólica (2005). Ou seja, a 

síndrome metabólica é caracterizada pela presença de pelo menos três 

dos seguintes critérios: Obesidade abdominal por meio da medida da 

circunferência (Homens > 102cm e Mulheres >88cm), Triglicérides > 

150mg/dL, HDL (Homens < 40 mg/dL e Mulheres < 50mg/dL), Pressão 

Arterial (> 130 m mHg ou > 85 mmHg) e glicemia de jejum maior que 

110 mg/dL. 

 Demência – Foram aplicados testes que mensuram as funções 

cognitivas, como o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), o escore de 

Shulman, escore cognitivo de avaliação da orientação, teste de fluência 

verbal e índice de Pfeffer. 

 Depressão – Os idosos passaram por pelo menos uma avaliação de 

saúde mental durante um período de 4 meses do ano de 2013. Foram 

utilizadas as escalas geriátricas DSM-IV e CID10 para quantificar o grau 

de depressão dos sujeitos de pesquisa. 

 Sorologias – Foram realizadas sorologias para a verificação da 

prevalência de Hepatite B, Hepatite C e HIV. 

 Antecedentes de doenças infecto-parasitárias – Foi aplicado um 

questionário no qual o paciente informava seus antecedentes das 

seguintes doenças infecto-parasitárias: Malária, Leishmaniose 

Tegumentar Americana, Mal de Hansen, Tuberculose e doença de 

Chagas. 

 Diabetes Mellitus Tipo 2 – Os idosos passaram por dosagem de glicemia 

de jejum e questionário sobre uso de medicamentos hipoglicemiantes. 

Foram considerados portadores da Diabetes Mellitus Tipo 2 aqueles que 

apresentaram glicemia de jejum acima de 125 mg/dL ou aqueles que já 

fazem uso prévio de medicamentos hipoglicemiantes. 
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 Doenças oculares – Os idosos foram submetidos a realização de 

retinografia. Após a captura de imagens com o retinógrafo digital Icam®, 

Optovue, Inc., as imagens foram enviadas para especialistas de uma 

instituição de referência em oftalmologia no estado de São Paulo, os 

quais analisaram as imagens e emitiram laudos e orientações sobre os 

pacientes examinados. 

Após a obtenção dos resultados laboratoriais e clínicos, os dados foram 

digitados em duplicidade e armazenados em planilhas no software Excel® e 

realizadas análises estatísticas com o apoio do software EpiInfo 7®, para 

cálculo das razões de prevalência e verificação da significância estatísticas de 

fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de DCNT’s. O intervalo de 

confiança adotado foi de 95%. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO-DEMOGRÁFICO 

Da amostra total de 412 idosos, sendo 100% residentes na área urbana 

do munícipio de Monte Negro, 411 passaram pelo questionário clínico-

epidemiológico. A mediana de idade desta população é de 69,5 anos e a média 

de 70 anos. Destes, 206 (50,1%) são do gênero masculino, 193 (46,9%) se 

consideram pardos, 200 (48,6%) são imigrantes da região Sudeste do Brasil, 

106 (25,8%) imigrantes da região Nordeste, 71 (17,27%) imigrantes da região 

Sul, 14 (3,4%) são nativos da própria região Norte, 8 (1,94%) são imigrantes da 

região Sudeste, 246 (59,8%) vivem em Monte Negro há pelo menos 10 anos. 

Cento e oitenta e sete (45,49%) nunca frequentaram a escola, 166 (40,38%) 

possuem ensino fundamental incompleto e 140 (34%) possuem uma renda 

familiar de até um salário mínimo. 

 

4.2. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) 

A prevalência encontrada de HAS nesta população de 412 idosos, sendo 

207 homens e 205 mulheres, foi de 303 (73,54%) hipertensos pelo menos grau 

I, sendo deste total 152 (50,16%) mulheres e 151 (49,83%) homens. Dos 

hipertensos, 122 (40,27%) não fazem uso de nenhum tipo de medicamento 
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anti-hipertensivo. O único fator de risco à HAS que apresentou significância 

estatística foi Diabetes Mellitus (RP = 1,94; IC95% = 0,99-3,77; P = 0,031). 

Entretanto, tabagismo, HDL, LDL e gênero não apresentaram signficância 

estatística com HAS nesta população. 

 

4.3. DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) 

Do total de 412 idosos, um grupo de 281 idosos foram submetidos à 

dosagem sérica de creatinina e após a obtenção dos resultados foi aplicada a 

equação de Cockcroft-Gault. Desse modo, constatou-se a prevalência de 256 

(91,1%) idosos com DRC, variando do grau I a V. Sendo que dos idosos com 

DRC, 150 (53,5%) são do gênero feminino. Além disso, 119 (46,48%) dos 

casos de DRC eram de grau I ou II, 124 (48,4%) grau III, 12 (4,7%) grau IV e 1 

(0,4%) grau V. Dos idosos que apresentaram DRC, 133 (51,9%) fazem uso de 

medicamentos anti-hipertensivos, 29 (11,3%) de antidiabéticos e 24 (9,3%) de 

anti-lipêmicos. Entre os fatores de risco, destaca-se a DM com razão de 

prevalência de 0,37 (IC95%: 0,16-0,88; P= 0,022), sendo que este é um 

resultado paradoxal que será melhor abordado na discussão. Outros fatores de 

risco não apresentam significância estatística. 

 

4.4. DISLIPIDEMIA 

Dos 412 idosos 279 foram analisados em relação a dislipidemia. Destes, 

142 (50,89%) são do gênero feminino e 137 (49,10%) masculino. Foi 

constatada uma prevalência de 182 (65,2%) idosos com dislipidemia, sendo 

107 (58,7%) do gênero feminino, desse modo, o gênero feminino demonstrou-

se como um fator de risco importante para a dislipidemia com razão de 

prevalência de 2,07 (IC95%: 1,25 – 3,42; P = 0,003). Dentro do grupo dos 

pacientes que apresentaram dislipidemia, apenas 22 (12%) já utilizavam 

medicamentos hipolipemiantes. Entre as comorbidades, a mais importante foi o 

sobrepeso/obesidade (IMC > 25), o qual apresentou uma razão de prevalência 

de 2,7 (IC95%: 1,6 – 4,7; P<0,0001). As demais comorbidades não 

apresentaram significância estatística. 

 

4.5. SÍNDROME METABÓLICA 
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Do total de 412 idosos, foram analisados 319 (77,45%) para síndrome 

metabólica (SM). Do grupo analisado, 165 (51,7%) são mulheres e 154 (48,2%) 

homens. Destes, 145 (45,45%) foram considerados com SM, sendo que 93 

(64,1%) são mulheres e 52 (35,9%) são homens. Sendo que ser do gênero 

feminino demonstrou-se como um fator de risco importante para SM com RP 

de 2,53 (IC95%: 1,60 – 3,98; P = 0,00003). Foram analisados os fatores de 

risco: tabagismo e etilismo. O fator de risco etilismo não apresentou 

significância estatística com razão de prevalência de 0,98 (IC95%: 0,71 - 1,34; 

P = 0,48). Já o tabagismo apresentou-se, curiosamente, como fator protetor 

para SM, razão de prevalência de 0,72 (IC95% 0,52 – 0,99; P = 0,023), fato a 

ser melhor esclarecido ao longo do estudo. 

 

4.6. DEMÊNCIA 

Dos 412 idosos residentes na área urbana do munícipio de Monte 

Negro, 380 foram submetidos à análise para demência. Destes 380 idosos, 191 

(50,2%) são do gênero masculino e 189 (49,8%) do gênero feminino. A 

prevalência geral de demência entre os submetidos à análise foi de 17 (4,5%) 

casos, sendo que destes, 10 (58,8%) são homens, não havendo diferença 

entre os gêneros como fator de risco (IC95%: 0,53 – 3,85; P = 0,31). O único 

fator de risco com significância estatística foi o etilismo com razão de 

prevalência de 5,68 (IC95%: 2,16 – 14,88; P = 0,003). Outros fatores de risco 

como mascar tabaco, cegueira, nível de escolaridade, situação de cadeirante, 

depressão, acidente vascular encefálico, HAS e neoplasias não apresentaram 

significância estatística. 

 

4.7. DEPRESSÃO 

Do total de 412 indivíduos submetidos ao questionário DSM-IV e CID10, 

48 (11,6%) foram diagnosticados com algum grau depressivo, sendo 26 

(54,16%) mulheres e 22 (45,83%) homens, não havendo diferença entre os 

gêneros como fator de risco (IC95%: 0,65 – 2,18; P = 0,33). De acordo com a 

faixa etária dos indivíduos, a maior prevalência foi verificada entre os idosos de 

59 a 66 anos, perfazendo 52,1% do total de casos. Foram encontradas 
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correlações de significância estatística entre DRC e Depressão, com razão de 

prevalência de 2,79 (IC95%: 1,2 – 6,6; P = 0,05) e Osteoporose e Depressão, 

com razão de prevalência de 2,65 (IC95%: 1,5 – 4,7; P = 0,003). Outras 

variáveis como DM2, Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Encefálico (AVE), neoplasias, dislipidemia, 

cadeirantes e demência não apresentaram correlação com significância 

estatística com a depressão. 

 

4.8. SOROLOGIAS 

Dos 412 idosos 114 foram submetidos a exames de sorologia para a 

detecção do Vírus da Hepatite B (VHB), Vírus da Hepatite C (VHC) e o HIV. 

Destes 114, 2 (1,7%) testaram positivo para HBsAg, sendo ambos do gênero 

masculino. Além disso, 1 (0,8%) idoso testou positivo para anti-VHC, sendo do 

gênero feminino. Por fim, não foi encontrado caso de HIV nesta população. 

 

4.9. ANTECEDENTES DE DOENÇAS INFECTO-PARASITÁRIAS 

Os 412 idosos foram submetidos a um questionário, no qual eles 

informaram sobre antecedentes de doenças infecto-parasitárias. Desse modo, 

foi verificado que dos 412 idosos, 309 (75%) tiveram malária pelo menos uma 

vez na vida, 60 (14,5%) possuem histórico de leishmaniose tegumentar 

americana (LTA), 18 (4,3%) possuem histórico de Mal de Hansen, 10 (2,4%) 

possuem histórico de Tuberculose e 3 (0,7%) são portadores de doenças de 

Chagas. 

 

4.10. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Os 412 idosos passaram por dosagem de glicemia de jejum e 

questionário sobre o uso de medicamentos hipoglicemiantes para a verificação 

de prevalência da Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Dos 412 idosos, 91 (22%) 

são portadores da DM2, sendo 48 (52,7%) do gênero feminino e 43 (47,3%) do 

gênero masculino, sendo que gênero não apresentou significância estatística 

como fator de risco (IC95%: 0,53 – 1,36; P = 0,29). Os demais fatores como 

síndrome metabólica, tabagismo e etilismo não demonstraram correlação 

estatística. 



109 
 

4.11. DOENÇAS OCULARES 

Do total de 412, 154 foram submetidos a retinografia digital, sendo 86 

homens e 68 mulheres. Foram encontrados 59,7% casos de catarata, 16,2% 

de pterígio, 11,6% pacientes com escavação do disco ocular aumentada, 4,5% 

com drusas, 2,4% com retinopatias, sendo metade hipertensiva e metade 

diabética e 7,1% não tiveram seus diagnósticos fechados por impossibilidades 

técnicas. Alguns idosos podem ter uma ou mais das patologias listadas, sendo 

assim, o total pode ultrapassar os 100%. 

 

4.12. ANÁLISE MULTIVARIADA 

Em relação a análise multivariada, foram encontradas poucas fortes 

associações, sendo elas: escolaridade fundamental completa com renda 

familiar maior que 3 salários mínimos, escolaridade fundamental completa com 

DRC negativa, dislipidemia negativa com HAS negativa, dislipidemia negativa 

com DRC negativa e dislipidemia positiva com DRC positiva, todas com valores 

de resíduos acima de 1,96 e p < 0,05. Ou seja, essas variáveis possuem uma 

relação comprovadamente mais forte. Foram encontradas algumas outras 

variáveis, entretanto com associações mais fracas (p > 0,05), sendo elas: 

analfabetismo e etnia negra, ensino médio completo e renda familiar acima de 

3 salários mínimos, sexo feminino e dislipidemia positiva e sexo masculino e 

dislipidemia positiva. As demais associações não apresentaram forte relação 

na análise multivariada.  

 

5. DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objeto de estudo a população acima de 59 anos 

que residem na área urbana de Monte Negro, Rondônia. Esta população é 

composta de 412 idosos, sendo 207 do gênero masculino e 205 do gênero 

feminino. Como apontado nos resultados, as mulheres apresentaram maior 

prevalência de DCNT’s em maior parte dos agravos, fato que está de acordo 

com o encontrado em outros estudos (Barros et al., 2006). 

 Foi verificado que a população em questão possui um baixo nível 

socioeconômico, tanto do ponto de vista educacional quanto do ponto de vista 

de renda familiar mensal, fato que colabora para o agravo das DCNT’s, pois há 
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uma maior limitação financeira para aderir a diversos tratamentos 

concomitantes (Ramos, 2003). O baixo nível educacional pode aumentar as 

chances do desenvolvimento de DCNT’s, como verificado em estudo realizado 

no Brasil com indivíduos de todas as idades (Barros et al., 2006). Além disso, o 

menor poder econômico pode influenciar negativamente na atitude e adesão 

em relação ao tratamento em DCNT’s como a HAS (Taveira e Pierin, 2007). 

A HAS, que apresentou prevalência de 73,54% nesta população, a qual 

está acima da média encontrada na literatura de outros estudos realizados com 

idosos no Brasil (Azevedo e Paz, 2006; Leite-Cavalcanti et al., 2009; Zaitune et 

al., 2006). Em estudo realizado com pacientes hipertensos com idade média de 

50 anos, constatou-se que estes apresentaram uma diminuição da massa 

cinzenta e da pressão diastólica ao chegarem em uma idade mais avançada 

(76 anos em média), alterações as quais foram refletidas na capacidade 

cognitiva dos pacientes, os quais apresentaram escores menores em testes de 

memória (Muller et al., 2014). 

Foi verificada a prevalência de 91,1% de DRC no mínimo grau I nos 

idosos do presente estudo, porcentagem a qual está de acordo com estudo 

realizado com idosos em 3 cidades da França (Stengel et al., 2011). Outro 

estudo realizado no Estados Unidos verificou uma prevalência de 44% de DRC 

pelo menos grau III em idosos, porcentagem a qual está semelhante ao 

encontrado neste estudo (Stevens et al., 2010). 

Em relação a Dislipidemia, a prevalência de 65,2% de dislipidêmicos 

encontrados neste estudo está abaixo do encontrado em estudos feitos na 

região Sul do Brasil, entretanto, a predominância de dislipidemia no sexo 

feminino também foi encontrada nos estudos supracitados (Moretti et al., 2009; 

Krause et al., 2008). Apenas 12% dos idosos dislipidêmicos já faziam uso de 

medicamentos hipolipemiantes, o que pode apontar para uma falha na rede de 

diagnóstico de dislipidemia. Desse modo, há uma maior chance do 

desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares (DCV) e DRC com o não 

tratamento da dislipidemia, pois este é um importante fator de risco para o 

surgimento de DCV (Organização Mundial da Saúde, 2011). 

A prevalência de SM também pode estar associada ao nível 

socioeconômico da população. Em estudo realizado em duas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) de bairros distintos do Estado de São Paulo, foi 
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verificado que as pessoas que moram no bairro de menor nível 

socioeconômico possuem uma prevalência maior (56,1% contra 34%) e maior 

chance de desenvolver SM, em comparação ao bairro de maior nível 

socioeconômico (Leitão e Martins, 2012). 

Trabalho sobre Saúde Mental realizado em Estados das regiões Sul, 

Sudeste e Nordeste do Brasil, chegou ao resultado de que problemas de saúde 

mental são altos principalmente em pessoas do gênero feminino, 

desempregadas, de baixa escolaridade e de baixa renda, alguns dos fatores 

que estão claramente presentes na população deste estudo, sendo neste 

estudo foi verificada maior prevalência de demência no gênero feminino 

(Gonçalves et al., 2014). DRC apresentou-se como fator de risco com 

significância estatística para depressão, outros estudos realizados no Brasil 

corroboram esta informação, demonstrando uma diminuição da qualidade de 

vida e do humor, e consequentemente, possível evolução para depressão, em 

pacientes com DRC que realizam hemodiálise (Martins e Cesarino, 2005; 

Ribeiro et al., 2009). Portanto, a deterioração do estado de saúde geral e o 

diagnóstico de novas doenças são fatores de risco importantes para o 

desenvolvimento de depressão em pessoas idosas, fato apontado por uma 

metanálise realizada com artigos disponíveis no MEDLINE e PsycINFO (Cole e 

Dendukuri, 2003).  

Neste grupo foi verificada uma baixa prevalência de Hepatite B e C, o 

que está de acordo com a literatura, sendo que o grupo com maior prevalência 

de Hepatite B e C no Brasil são os indivíduos na fase adulta jovem (Ministério 

da Saúde, 2012). Apesar do aumento do número de casos de AIDS na 

população idosa, em função do envelhecimento dos portadores do HIV e do 

aumento do número de notificações (Brasil, 2007), neste grupo não foi 

encontrado nenhum caso dessa doença. 

A prevalência encontrada neste estudo de DM2 (22%), está 

aproximadamente semelhante à de outro estudo realizado com idosos no 

Estado de São Paulo, o qual encontrou uma prevalência de 15,4% de diabetes, 

entretanto, o estudo realizado em São Paulo levou em consideração apenas os 

casos que foram auto-referidos (Francisco et al., 2010). Um estudo realizado 

na Suécia verificou o aumento do índice de suicídio e auto envenenamento em 

pacientes com diabetes de qualquer tipo quando comparados com a população 
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não-diabética (Webb et al., 2014), fato que pode estar relacionado ao 

desenvolvimento de depressão em idosos com estado de saúde geral em 

deterioração. Neste estudo também foi encontrado um dado curioso, nos 

resultados foi verificado que a HAS seria um fator protetor para DM2, 

entretanto, isto vai de desencontro contra a literatura, sendo assim, sugere-se 

que os pacientes com HAS nesta população fazem um acompanhamento com 

maior número de consultas médicas e prevenção de hábitos de vidas que 

possam levar ao desenvolvimento de DM2, sendo que este resultado será 

melhor esclarecido com a análise multivariada. 

A porcentagem de catarata neste estudo, 59,7%, está abaixo da 

encontrada em estudo semelhante realizado no Rio Grande do Norte, o qual 

encontrou uma prevalência de 85,6% de catarata em idosos com 80 anos de 

idade ou mais, mas devemos levar em consideração que o risco para o 

desenvolvimento de catarata é maior em pessoas com 80 anos do que em 

idosos de 70 anos, a qual é a mediana aproximada da população abordada 

neste estudo (Romani, 2005). O pterígio está presente em 16,2% dos idosos 

submetidos à exame, fenômeno que pode ser correlacionado com seus fatores 

de risco, como a exposição crônica à luz solar (Lü e Chen, 2009), o que é um 

acontecimento comum no cotidiano dos idosos em questão, pois a maior parte 

deles praticam atividades relacionadas à agricultura. Além disso, foi encontrado 

escavação do disco ocular aumentada em 11,6% dos pacientes, fator que é um 

dos mais importantes indicativos para glaucoma (Lauretti e Lauretti Filho, 

1997).  

Estudo realizado no Estado de São Paulo demonstrou que a morbidade 

gerada pelas doenças crônicas não transmissíveis interfere diretamente na 

capacidade de trabalho de aproximadamente 67% dos pacientes estudados, 

afetando também a autoestima em aproximadamente 54% dos casos 

(MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996), prejudicando de forma direta a 

qualidade de vida destes pacientes. Desse modo, soma-se a incapacidade de 

trabalho com o alto gasto em internações na rede pública, tendo em vista que 

os maiores gastos com internações no Brasil, entre os anos de 2002 e 2011, 

foram com a população idosa, causando um grande déficit financeiro no setor 

público de saúde (Silveira et al., 2013).  
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Podemos notar que se trata de uma população com alto índice de 

diversas DCNT’s. Como proposta de ação feita pelo ICB5-USP no município de 

Monte Negro, foi inaugurado no ano de 2016 o ambulatório de oftalmologia 

básica, que visa atender a população de modo a trabalhar na prevenção e 

tratamento de patologias oftalmológicas, entre elas, a catarata, que possui uma 

alta prevalência na população estudada. Além disso, há atendimento no 

ambulatório do ICB5-USP, o qual se destina à atenção primária, visando a 

melhora da qualidade de vida através do tratamento das demais DCNT’s, como 

DM e HAS. Por fim, os resultados deste estudo serão disponibilizados para o 

poder público, com o fim de serem utilizados para a elaboração de estratégias 

de saúde para a população do munícipio. 

 

6. CONCLUSÃO 

De acordo com o que foi demonstrado, temos uma população idosa, de 

baixo nível socioeconômico-cultural, em um município amazônico, com uma 

alta prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis e com baixa 

prevalência de doenças infectocontagiosas. Foram encontradas diversas 

associações na análise de razão de prevalência, as quais podem ser utilizadas 

como base para a prevenção da morbimortalidade por DCNT’s. Em relação à 

análise multivariada não foram encontradas fortes associações. Conclui-se que 

devemos ficar atentos ao envelhecimento populacional nesta população e as 

doenças que esse fenômeno acarreta. Acordar para a senilidade e nos 

prepararmos para lidar com esse novo, na Amazônia, perfil de doenças faz 

parte do desafio atual dos profissionais da área da saúde desta região. 
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RESUMO: A incidência de obesidade e diabetes mellitus / intolerância à glicose 

está associada ao envelhecimento da população, herança genética e à adoção 

de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo e dieta inadequada, 

hábitos que se iniciam na infância e adolescência. Desta forma, o presente 

estudo objetiva estimar o grau de sedentarismo, a prevalência de obesidade, 

diabetes mellitus e intolerância à glicose, em adolescentes entre 6 a 15 anos 

de idade, estudantes das escolas públicas de Monte Negro, Rondônia.  Assim, 

foram examinados 456 indivíduos, quanto: à glicemia de jejum, peso e altura 

para mensurar o IMC (índice de massa corporal infantil) e a aplicação do 

Questionário Internacional de Atividades Físicas IPAQ-curto, para medir o 

sedentarismo. Há escassez de estudos sobre diabetes, sedentarismo e 

obesidade em escolares, sobretudo em publicações da Amazônia, portanto, 

este estudo poderá futuramente auxiliar os programas de saúde, para 

prevenção, monitoramento, diagnóstico e tratamento ainda na infância e 

adolescência, o que poderá reduzir fatores de risco, aumentar a qualidade de 

vida e diminuir índices de morbimortalidade por doenças crônicas não 

transmissíveis na velhice. 

Palavras-chave: Obesidade, Intolerância à Glicose, Sedentarismo, Criança, 

Amazônia.  

 

INTRODUÇÃO 

O fenômeno da obesidade infantil destaca-se como grave problema de 

saúde pública, com início em idades cada vez mais precoces. As 

consequências da obesidade infantil são preocupantes devido as morbidades 

associadas, como as dislipidemias, o diabetes mellitus tipo 2 e a hipertensão 

arterial. O sobrepeso presente em 50% da infância é fator preditor da 

obesidade na vida adulta (CORDEIRO et al., 2016). 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (2008-2009), realizada pelo 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), em parceria com o 

Ministério da Saúde (MS), mostrou um grande número de crianças obesas no 

país, principalmente na faixa etária entre 5 e 9 anos de idade. A porcentagem 

de meninas obesas registrada foi de 14,8%. Já o número de meninos obesos, 

nesse mesmo grupo etário, teve um valor ainda maior, cerca de 30,8%.  

 O acesso à alimentação excessivamente calórica e o sedentarismo 

decorrente da inatividade relacionada ao tempo gasto como uso de televisão e 

computadores / celulares são algumas das causas do aumento de crianças 

obesas. Desta forma, as complicações associadas à obesidade tornam-se mais 

comuns, levando ao aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis 

como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, que 

aumentam o risco de eventos cardiovasculares (PERGHER et al., 2010).  

 A intolerância à glicose é considerada um estado pré-diabético, ou seja, 

uma condição metabólica que na maioria das vezes antecede o diabetes, mas 

que geralmente não causa sintomas, necessitando da dosagem da glicemia de 

jejum para ser diagnosticada (CIPRIANO et al., 2006). O Diabetes Mellitus é 

uma doença crônica caracterizada pelo aumento de glicose no sangue, acima 

dos níveis normais e tem como principais sintomas: polidipsia, poliúria, polifagia 

e emagrecimento, e, se não houver um bom controle da doença podem surgir 

complicações como problemas de visão, cardíacos, renais e neurológicos. 

Além disso, pode-se notar distúrbios como: irritabilidade, palidez, sonolência, 

dormências, sudorese, desmaios e convulsões (MARCELINO et al., 2005; 

BRASIL, 2006). Os diabéticos tipo 1, podem apresentar índice de massa 

corpórea (IMC) normal ou até abaixo da normalidade. Além disso, já foi 

observado ganho excessivo de peso em portadores de DM1 em tratamento 

intensivo com insulina (JUNIOR et al., 2008). O esquema terapêutico para o 

DM1 inclui a mudança de hábitos alimentares, prática adequada de atividade 

física e utilização de insulina (SBD, 2015).       

 Coelho et al. (2015), realizou estudo sobre o envelhecimento da 

população da Amazônia brasileira, na população com idade superior a 59 anos, 

do município de Monte Negro, Rondônia. Os resultados mostraram que mais 

de 50% dos óbitos foram decorrentes de DCNT, dentre as quais o Diabetes tipo 

2, com prevalência de 22%. Além disso, foi encontrado alto índice de 

Dislipidemia e Síndrome Metabólica, com prevalências de 65,2% e 45,4%, 
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respectivamente.  

Considerando o aumento dos fatores de risco da obesidade infantil e 

suas consequências em longo prazo, essa pesquisa visa estimar a prevalência 

de diabetes mellitus / intolerância à glicose, obesidade e o grau de 

sedentarismo em crianças e adolescentes em idade escolar da rede pública do 

município de Monte Negro, no qual é integrante de outro projeto mais 

abrangente intitulado “Estudo de prevalência de fatores de risco para doenças 

crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em 

escolas estaduais e municipais do município de Monte Negro/RO”.   

 Contudo, a literatura evidencia escassez de estudos em crianças e 

adolescentes de idade escolar, sobretudo em publicações da região 

Amazônica, o que potencializa a contribuição da pesquisa, podendo 

futuramente auxiliar os programas de saúde no monitoramento e tratamento 

desses agravos na infância, além da detecção de seus fatores de risco, 

diminuindo os índices de mortalidade na terceira idade. 

 

JUSTIFICATIVA 

A importância do presente estudo é justificada pelo fato de que o mesmo 

irá preencher uma lacuna de informação, uma vez que a literatura é desprovida 

de estudos sobre diabetes, sedentarismo e obesidade em escolares, sobretudo 

em publicações da região Amazônica, o que potencializa a contribuição da 

pesquisa. Desta forma, o estudo poderá futuramente auxiliar os programas de 

saúde, para prevenção, monitoramento, diagnóstico e tratamento ainda na 

infância e adolescência, o que poderá reduzir fatores de risco, aumentar a 

qualidade de vida e diminuir índices de morbimortalidade por doenças crônicas 

não transmissíveis na velhice. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 Estimar a prevalência de diabetes mellitus/intolerância à glicose, 

obesidade e grau de sedentarismo, em crianças e adolescentes entre 6 

a 15 anos de idade, estudantes das escolas públicas urbanas do 

município de Monte Negro, Rondônia. 



121 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a razão de prevalência dos seguintes fatores de risco 

(sedentarismo, hipertensão arterial sistêmica - HAS, dislipidemia, sexo, 

renda familiar e etnia), em relação ao desenvolvimento de diabetes 

mellitus/intolerância à glicose e obesidade em crianças e adolescentes 

em idade escolar; 

 Elaborar estratégia de intervenção visando reduzir fatores de risco na 

infância e adolescência;  

 

METODOLOGIA 

 O trabalho de campo ocorreu a partir do mês de março de 2016, período 

de volta as aulas, até junho de 2016. Foi realizado cálculo amostral em que 

foram incluídos e examinados 456 indivíduos entre 6 e 15 anos de idade, de 3 

escolas da rede pública do município. Foi apresentada carta de anuência às 

escolas, bem como termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aos pais 

ou responsáveis para participação do menor na pesquisa, juntamente com o 

termo foi enviado ficha clínica-epidemiológica. Em todas as etapas foram 

utilizados procedimentos de biossegurança. O estudo foi aprovado pela 

Plataforma Brasil (CONEP) sob o número CAAE 50966115100000013. 

 Dos 456 alunos examinados, inclui-se 30% da previsão de perda da 

amostra. Para cálculo da amostra e análise estatística foi utilizado o programa 

OpenEpi, estimando-se uma prevalência empírica de 50%, intervalo de 

confiança de 95% e universo amostral de 1900 crianças entre 6 e 15 anos das 

escolas públicas urbanas de Monte Negro, Rondônia. Para avaliar as variáveis 

qualitativas foi utilizado o teste de qui-quadrado de Yates, sendo que foi 

considerado resultado com significância estatística aquele com p<0,05. Para se 

estudar a relação de risco entre agravo e fator de risco foi utilizada a Razão de 

Prevalência e seu intervalo de confiança de 95%. 

Os critérios de inclusão: indivíduos > de 5 anos de idade e menores de 

16 anos, que aceitaram realizar o exame. Os critérios de exclusão: os 

indivíduos < de 6 anos e maiores de 15 anos, ou que se recusaram a participar 

http://www.openepi.com/
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do estudo, e indivíduos fora do jejum de pelo menos 8 horas e aqueles cujos 

pais não consentiram em participar do estudo. 

Foram coletados 10mL de sangue em tubo com EDTA fluoretado, e 

após, centrifugação à 5000 rpm por 10 minutos, para separação do plasma. Foi 

realizada dosagem de glicose de jejum, através dos kits da Labtest® e 

colorimetria em Bioplus®, onde se utilizou os valores de glicose plasmática 

informados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, a fim de diagnóstico de 

diabetes mellitus e seus estágios pré-clínicos: 

 Valor de referência normal de glicose: 65 a 99 mg/dL; 

 Intolerância à glicose: entre 100 e 125 mg/dL; 

 Hiperglicemia: acima de 125 mg/dL. 

Para o cálculo de obesidade, foi avaliado o IMC e altura/idade, através 

do programa da OMS, Anthroplus. Foi considerado alterado aquele com 2 

desvios-padrão acima da média (Escore Z entre -2,0 a 2,0).  

 Além disso, foi aplicado individualmente o Questionário Internacional de 

Atividades Físicas (IPAQ, versão 8, forma curta, semana usual), para 

avaliação do nível de atividades físicas dos estudantes. Assim, todas as 

crianças diagnosticadas com alterações nos indicadores acima foram 

encaminhadas ao Ambulatório da USP em Monte Negro para esclarecimento 

diagnóstico e acompanhamento. 

Foi avaliado o fator de risco HAS, seguindo-se os procedimentos de 

medição da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2015), em que, a 

criança deve ficar em repouso, sentada, por pelo menos 5 minutos antes da 

obtenção da primeira medida da PA. A medida foi feita pelo menos duas vezes 

por medidores distintos preferencialmente no braço direito. Ao final os 

responsáveis pela aferição da Pressão Arterial calcularam o índice kappa. Foi 

utilizado estetoscópio e esfigmomanômetro aneroide. Utilizou-se as tabelas de 

pressão arterial da atualização de 1996 da Força Tarefa de 1987, que definem 

os limites da pressão arterial segundo o sexo, a idade e o percentil de estatura. 

Considerou-se: 

– pressão normal: pressão arterial sistólica e diastólica abaixo do percentil 90; 

– pressão normal-alta ou limítrofe: pressão arterial sistólica ou diastólica entre o 

percentil 90 e 95; 
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– hipertensão arterial: pressão arterial sistólica ou diastólica acima do percentil 

95, medida em 2 ocasiões diferentes. 

O fator de risco Dislipidemia, foi avaliado segundo os valores 

referenciais do perfil lipídico para a faixa etária entre 2 e 19 anos da V Diretriz 

Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose: 

- Colesterol Total (mg/dL): desejável (< 150); limítrofe (150-169); Elevado 

(≥170). 

- Colesterol LDL (mg/dL): desejável (< 100); limítrofe (100-129); Elevado (≥ 

130). 

- Colesterol HDL (mg/dL): desejável (≥ 45). 

- Triglicerídeos (mg/dL): desejável (< 100); limítrofe (100-129); Elevado (≥ 130). 

 

RESULTADOS 

Perfil Socioeconômico 

Foram estudadas 456 crianças e adolescentes, residentes da zona 

urbana e rural do município de Monte Negro, sendo que 456 realizaram o 

questionário clínico-epidemiológico. Destes, 216 (47,3%) são do gênero 

masculino. A média de idade foi de 11,3 (DP ± 2,8) anos. Cento e dezenove 

(26,1%) se consideram caucasianos, 286 (62,72%) pardos, 36 (7,9%) 

afrodescendentes, 8 (1,75%) outras etnias e 7 (1,53%) foram excluídos por 

falta de informação. Duzentos e dezenove (48,02%) possuem renda familiar de 

até R$ 1000, 132 (28,95%) entre R$ 1000 e R$ 2000 reais, 91 (19,96%) acima 

de R$ 2000 reais e 14 (3,07%) foram excluídos por falta de informação. A 

amostra está mais detalhada nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Distribuição da amostra de crianças e adolescentes das escolas 
públicas de Monte Negro, 2016, segundo suas variáveis qualitativas: 

Variável N % Obs.: Excluídos*  

Universo Amostral 1900 100  

Amostra Randômica 456 24  

Sexo    

     Masculino 216 47,3  

     Feminino 240 52,7  

Etnia   7 

    Caucasianos 119 26,1  

    Afrodescendentes 36 7,9  
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    Pardos 286 62,72  

    Outros 8 1,75  

Classe Econômica (R$)**   14 

     A 219 48,02  

     B 132 28,95  

     C 91 19,96  

Sedentarismo (%)   23 

     Masculino 59 13,62  

     Feminino 79 18,25  

* Número de indivíduos excluídos da análise por falta de informação;  
** Classe A= até R$ 1000; Classe B= R$ 1000 a 2000; Classe C= acima de R$ 2000. 
 
 
 

Tabela 2. Distribuição da amostra de crianças e adolescentes das escolas 
públicas de Monte Negro, 2016, segundo suas variáveis quantitativas: 

Variável  Média Desvio Padrão Obs.: 
Excluídos* 

Peso (kg)   20 

     Masculino 39,41 ± 13,40  

     Feminino 40,92 ± 13,91  

Altura (m)   20 

Masculino 1,435 ± 0,15  

Feminino 1,45 ± 0,15  

Nível de Glicemia (mg/dL)   44 

Masculino 88,14 ± 7,53  

Feminino 88,37 ± 19,21  

Nível de Colesterol Total (mg/dL)   44 

Masculino 131,56 ± 25,19  

Feminino 136,90 ± 27,77  

Nível de HDL (mg/dL)   44 

Masculino 50,85 ± 11,55  

Feminino 47,76 ± 10,25  

Nível de Triglicérides (mg/dL)   44 

Masculino 63,50 ± 22,39  

Feminino 74,46 ± 24,97  

Nível de Hemoglobina (g/dL)   61 

Masculino 12,65 ± 0,85  

Feminino 12,75 ± 0,85  

Nível de Creatinina (g/dL)   44 

Masculino 0,68 ± 0,13  

Feminino 0,65 ± 0,11  

Nível de PAS (mmHg)**   3 

Masculino 89,28 ± 10,75  
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Feminino 90,11 ± 11,96  

Nível de PAD (mmHg)***   3 

Masculino 57,23 ± 9,14  

Feminino 58,25 ± 9,66  

Escore Z - IMC (kg/m2)****   27 

Masculino 0,40 ± 1,34  

Feminino 0,29 ± 1,24  

* Número de indivíduos excluídos da análise por falta de informação;  
** PAS= Pressão Arterial Sistólica;  
*** PAD= Pressão Arterial Diastólica;  
**** IMC infantil= Índice de Massa Corpórea. 
 

Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) e Intolerância à Glicose 

Dos 456 indivíduos estudados, 412 foram analisados quanto ao nível de 

glicose, sendo 225 (54,6%) meninas, sendo que a média geral do valor de 

glicose foi de 88,3 mg/dL (DP ± 3,5). A prevalência encontrada de DM1 nesta 

população foi de 1 (0,24%) (IC95% 0,01 – 1,3%) ou 2,1 / 1000 escolares e 

intolerância à glicose teve prevalência de 21 (5,1%) (IC95% 3,3 – 7,5%) ou 46 

casos / 1000 escolares, sendo 10 (47,6%)  do gênero feminino e 11(52,4%) do 

gênero masculino com qui-quadrado de Yates de 0,1899 e p=0,3315, sem 

significância estatística e com média de glicemia de 101,6 mg/dL (DP±1,3). 

Foram analisados os seguintes fatores de risco (razão de prevalência) em 

relação à intolerância à glicose: obesidade, sedentarismo, sexo, renda familiar, 

etnia, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e dislipidemia, sendo que nenhum 

deles apresentou significância estatística com intolerância à glicose.  

 

Obesidade 

Dos 456 estudantes, 429 foram analisados em relação à obesidade. 

Destes, 230 (53,6%) são do gênero feminino e 199 (46,4%) do gênero 

masculino, sendo que não houve diferença estatística entre sexo (RP = 1,418; 

IC95% = 0,835 - 2,41; P = 0,1260). A prevalência geral de obesidade foi de 49 

indivíduos (11,4%) (IC95% 8,7 - 14,7%), sendo deste total 22 (44,9%) meninas 

e 27 (55,1%) meninos e com média score Z de IMC de 2,59 (IC95% 1,2 - 3,2). 

Os fatores de risco à obesidade que apresentaram significância estatística 

foram: HAS (RP = 3,707; IC95% = 1,653 – 8,313; P = 0,009092) e dislipidemia 

(RP = 1,809; IC95% = 1,054 – 3,104; P = 0,02249).  Contudo, sedentarismo, 



126 
 

intolerância à glicose, sexo, renda familiar e etnia, não apresentaram 

significância estatística com obesidade nesta população em estudo. 

 

Sedentarismo 

Da amostra total de 456 estudantes, 433 realizaram o Questionário 

Internacional de Atividades Físicas (IPAQ – curto). Destes, 206 (47,6%) são do 

gênero masculino, 227 (52,4%) são do gênero feminino. A prevalência 

encontrada de sedentários foi de 138 (31,87%) (IC95% 27,6-36,4%), sendo 

deste total 79 (57,3%) meninas e 59 (42,7%) meninos, porém, não houve 

diferença estatística entre sexo (RP = 1,215; IC95% = 0,9188 – 1,607; P = 

0,1021). Foram também analisados os seguintes fatores de risco (Razão de 

Prevalência): obesidade (RP = 0,9145; IC95% = 0,552 – 1,515; P = 0,4297), 

renda familiar (x2 = 1,893 e p = 0,3881), etnia (x2 = 1,673 e p = 0,4331), 

hipertensão arterial sistêmica – HAS (RP = 1,345; IC95% = 0,6202 – 2,915; P = 

0,3634) e dislipidemia (RP = 1.242; IC95% = 0,914 – 1,687; P = 0,1042), 

porém, nenhum deles apresentou significância estatística com sedentarismo 

neste estudo. 

 

DISCUSSÃO 

Diabetes mellitus / intolerância à glicose, obesidade e sedentarismo, são 

agravos que podem se iniciar na infância e são associados ao processo de 

envelhecimento do indivíduo, corroborando com a elevada frequência de 

doenças crônicas não transmissíveis na fase adulta encontrada por Coelho et 

al. (2015). 

Segundo dados da Federação Internacional do Diabetes no Atlas 2013, 

há no mundo uma prevalência estimada de aproximadamente 500.000 crianças 

menores de 15 anos portadoras de Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1), além disso, 

os países com maiores números de estimativa de novos casos são os Estados 

Unidos, a Índia e o Brasil (PATTERSON et al., 2013). 

Estudos realizados no interior dos estados de São Paulo e Rio Grande 

do Sul registraram a incidência de 7,6 a 12 casos de DM1 a cada 100.000 

crianças de até 14 anos, por ano (NEGRATO et al., 2010; LISBÔA et al., 1998; 

FERREIRA et al., 1993). A pesquisa em Monte Negro aponta para 2,1 casos 

para 1000 escolares, um número bastante mais elevado que o encontrado nos 
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estudos anteriores, como temos 6.000 escolares, teríamos em tese, ao redor 

de 13 escolares com DM1 e a Secretaria Municipal de Saúde registra o 

atendimento de 5 indivíduos, expondo a deficiência no diagnóstico e atenção à 

saúde do escolar. 

Em um estudo, realizado na região sudeste da Turquia com o objetivo de 

definir incidência e características clínicas do DM1 em crianças e adolescentes, 

verificou-se uma incidência anual de 7,2 casos para cada 100.000 indivíduos 

da população de 0 a 14 anos, Demirbilek et al. (2013), contudo, na pesquisa 

com escolares, há 210 casos para 100.000 estudantes, um valor muito alto, se, 

comparado ao estudo turco. 

A intolerância à glicose é um estágio intermediário, considerado um 

estado pré-diabético, sendo que sua ocorrência é um sinal de alerta, pois é 

uma categoria de risco aumentado para o desenvolvimento do diabetes (SBD, 

2015). 

Existem poucas pesquisas relacionadas à intolerância à glicose em 

crianças e adolescentes, e, grande parte destas verificam a sua ocorrência em 

indivíduos obesos. Galhardo et al. (2015), em estudo realizado em um hospital 

britânico com crianças e adolescentes com diagnóstico recente de obesidade, 

encontrou nas mesmas uma frequência de 4,9% de intolerância à glicose, um 

valor muito semelhante ao verificado na pesquisa com escolares de Monte 

Negro, que identificou uma frequência de 5% de intolerância à glicose, e, que 

não mostrou diferenças entre sexo (RP = 0,7556; IC95% = 0,3281 – 1,74; P = 

0,3315). 

Em outro estudo, realizado nos Estados Unidos, com o objetivo de 

determinar a prevalência de intolerância à glicose em 167 crianças e 

adolescentes obesos, foi verificada intolerância à glicose em 25% das 55 

crianças obesas e em 21% dos 112 adolescentes obesos, Sinha et al. (2002), 

indicando valores superiores aos observados em Monte Negro. Além disso, no 

estudo com escolares, a obesidade curiosamente não se mostrou como fator 

de risco à intolerância à glicose (RP = 1,877; IC95% = 0,6608 – 5,333; P = 

0,2041). Talvez o tempo de evolução da obesidade ainda não possa influenciar 

a intolerância à glicose nas crianças montenegrinas. 

Em estudo realizado com crianças e adolescentes da área urbana do sul 

da Índia para determinar a prevalência de intolerância à glicose, foi verificada 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DDemirbilek%2520H%255Bauth%255D&usg=ALkJrhika55XYCXEVHc_wjyqbeoX2-i6AA
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uma frequência de 3,7%, e, sendo maior nas meninas do que nos meninos, 

Ranjani et al. (2013), diferentemente, do que foi observado em Monte Negro, 

pois essa associação com relação ao  sexo não denotou significância 

estatística (RP = 0,7556; IC95% = 0,3281 – 1,74; P = 0,3315).  

Pode-se observar que a prevalência de obesidade averiguada é 

semelhante nos dois sexos neste intervalo de idade e a ocorrência de 

obesidade é a esperada nesta faixa etária, como é relatado no Caderno de 

Atenção Básica (BRASIL, 2006).  

Em um estudo realizado com estudantes do estado de Pernambuco, 

registrou-se uma prevalência de 3,8% de obesos, e, foi verificado que o 

excesso de peso estava associado ao acesso a alimentos industrializados e 

com índice calórico elevado, bem como o hábito sedentário, como passar 

longas horas assistindo TV e utilizar o computador/celular ou jogos eletrônicos 

como atividades de lazer, o que demanda pouco gasto energético (LEAL et al., 

2012). Por outro lado, na pesquisa com escolares, a frequência encontrada de 

obesidade foi de 11,4%, um pouco mais elevada que a da pernambucana, haja 

vista que diferente do que ocorre em Pernambuco, as crianças montenegrinas 

não são excessivamente sedentárias, pois costumam caminhar ou utilizar 

bicicleta com frequência. 

Um estudo realizado com crianças e adolescentes de diferentes 

condições socioeconômicas na cidade do Recife, com objetivo de comparar as 

prevalências de sobrepeso e obesidade foi verificada frequência de 8,3% de 

obesidade e a prevalência da obesidade foi maior entre crianças de boas 

condições socioeconômicas e adolescentes de baixa condição 

socioeconômica, Silva et al. (2005), em contra partida, foi observado na 

pesquisa com escolares em Monte Negro, que a condição socioeconômica não 

apresentou relevante significância estatística com a obesidade (x2 = 1,445; p = 

0,4855).  

Igualmente, é importante ressaltar que a presença de obesidade mesmo 

nesta faixa etária é preocupante, pois pode apresentar associação com alguns 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares, bem como contribuir para a 

morbimortalidade relacionada à obesidade no adulto (MENDONÇA et al., 

2010). A frequência de obesidade encontrada na população do presente estudo 

mostrou associação com dislipidemia (RP = 1,809; IC95% = 1,054 – 3,104; P = 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DRanjani%2520H%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D23151017&usg=ALkJrhhFoHtF1nFsUtu2QqDNJTJtQPPWaA
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0,02249) e HAS (RP = 3,707; IC95% = 1,653 – 8,313; P = 0,009092).  

 Os resultados deste estudo revelam que um terço dos escolares 

avaliados, não pratica atividade física como caminhada, atividade física 

moderada ou vigorosa, de forma adequada no decorrer da semana. Em um 

estudo realizado com escolares da cidade de Maceió, que teve como objetivo, 

estabelecer o nível de atividade física e o número diário de horas de TV, 

identificou 93,5% de sedentarismo e predomínio no sexo feminino (RIVERA et 

al., 2010). A pesquisa com escolares revelou uma frequência menor de 

sedentarismo quando comparada à anterior, além disso, a associação com a 

variável sexo não apresentou significância estatística (RP = 1,215; IC95% = 

0,9188 – 1,607; P = 0,1021).        

 A frequência encontrada de sedentarismo nesta população é expressiva 

e deve ser revertida, apesar disso, a frequência é modesta, quando comparada 

a outras pesquisas, que constataram alto nível de sedentarismo, como relatado 

por Rivera et al. (2010) com 93,5% e Silva et al. (2000), que identificou 89,5% 

de sedentários em estudo no interior do estado do Rio de Janeiro, em amostra 

de 325 estudantes de ambos os sexos, e, também, com maior frequência no 

sexo feminino. Talvez o fato da população de Monte Negro não dispor de 

transporte público, as crianças gastem uma parte de seu tempo se deslocando 

a pé ou de bicicleta para a escola, reduzindo a frequência do sedentarismo. 

 Assim, é válido realizar nas escolas um trabalho de orientação para as 

crianças, bem como para os pais e professores, sobre a importância da prática 

de atividades físicas, a necessidade de aderir a hábitos alimentares mais 

saudáveis, com dieta equilibrada, com o objetivo de reduzir os índices de 

sedentarismo, obesidade e disglicemia. Pretende-se realizar um simpósio com 

professores, nutricionistas, pais e alunos para alertar sobre os dados 

encontrados e apontar atitudes e ações que visem minimizar os agravos e 

fatores de risco, assim como ampliar o “screening” para este grupo de 

morbidades, em especial DM1, sub-diagnosticada. Faz-se desejável o 

monitoramento sistemático dos escolares e o seguimento clínico das 

crianças/adolescentes diagnosticados com os agravos estudados. 
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CONCLUSÃO 

- Monte Negro apresenta elevado grau de sedentarismo, porém, inferior às 

frequências encontradas em outros estudos.  

- Diferentemente do que foi verificado em outras pesquisas, a relação 

sedentarismo e sexo feminino, não teve significância estatística (RP = 1,215; 

IC95% = 0,9188 – 1,607; P = 0,1021).    

- A frequência de obesidade encontrada nesta população mostrou associação 

com dislipidemia (RP = 1,809; IC95% = 1,054 – 3,104; P = 0,02249) e HAS (RP 

= 3,707; IC95% = 1,653 – 8,313; P = 0,009092). 

- Não houve significância estatística entre obesidade e renda familiar, 

diferentemente do que foi registrado em outros estudos.  

- Foi registrado apenas um caso isolado de DM1. No entanto, estima-se que 

haja aproximadamente 13 casos de DM1 e apenas 6 são atendidos pelo SUS, 

necessitando uma maior atenção aos escolares.   

- No que diz respeito à intolerância à glicose, a obesidade, neste estudo, não 

se apresentou como fator de risco, como foi verificado em outros estudos. 

- A relação intolerância à glicose e sexo, não demonstrou significância 

estatística.  

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Presença nos seguintes eventos de capacitação para pesquisa desenvolvida:  

 I Workshop sobre distúrbios metabólicos do ICB5/USP em 01/08/2015 – 

Monte Negro/RO; 

 II Workshop sobre distúrbios metabólicos do ICB5/USP em 01/11/2015 – 

Monte Negro/RO; 

 III Workshop sobre distúrbios metabólicos do ICB5/USP em 12/02/2016 

à 13/02/2016 – Monte Negro/RO; 
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QUESTIONÁRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA N°________    DATA:__/__/____ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Escola:__________________________________________ Série:_______________________ 
Data de nasc.: ____ / ____ / ____ Idade ______ Sexo ______ 
Endereço____________________________ Bairro ________________ Fone:______________  
Cor/etnia: (  ) Branco   (  ) Negro  (  ) Pardo   (  ) Amarelo  (  ) Indígena 
Obs.:_________________________________________________________________________ 
PA:____________ Peso:________kg Altura:__________m Percentil:_______%  IMC:_________  

Glic Col Trig HDL LDL Creat Na uri Na K Ferritina Ht Hb 

            

EPF  

Obs.:_________________________________________________________________________ 

 

 SIM NÃO  

Histórico de DCNT? Se sim, qual?    

Baixo peso ao nascer?    

Diagnóstico prévio de anemia?    

Utilizou remédio para anemia no último ano?    

Faz uso de medicação? Qual?    

Pratica atividade física? Com que frequência?    

Para de respirar durante o sono?    

HISTÓRICO FAMILIAR SIM NÃO 

HAS – Pressão alta   

Diabetes   

Dislipidemia – Gordura no  sangue   

Morte por doença cardíaca ou derrame   

Obesidade   

Disfunção renal – problema nos rins   

Fumante   

Etilista   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11893791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11893791


134 
 

Ronco noturno?    

Reside em área urbana?    

Escolaridade do responsável? 

Renda familiar? 

Total de moradores na casa? 

Mamou no peito? Até quando? Somente peito? Quando introduziu alimento? 
 

Como foi a alimentação da criança no dia anterior? 

Obs.:    

 
 

 

 

Assinatura do responsável 

 

 
QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 

VERSÃO CURTA  
 
 

Nome:_______________________________________________________ 
Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 
 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas 
fazem como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo 
que está sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas 
nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de 
outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta 
fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as 
atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por 
esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no 
jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada 
questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 
participação! 
 
Para responder as questões lembre que: 

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 
esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum 
esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

 
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza 
por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
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1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de 
um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou caminhando por dia? 
 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS 
por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na 
bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, 
carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no 
jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez 
aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR 
FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA). 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas 
atividades por dia? 
 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS 
por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer 
serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, 
carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua 
respiração ou batimentos do coração. 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 
minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 
por dia? 
 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo 
dia, no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. 
Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo 
lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. 
Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, 
metrô ou carro. 
 
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
 
______horas ____minutos 
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4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana? 
 
______horas ____minutos 
 
PERGUNTA SOMENTE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 
5. Você já ouviu falar do Programa Agita São Paulo? ( ) Sim ( ) Não 
6. Você sabe o objetivo do Programa? ( ) Sim ( ) Não 
 
 
 

CENTRO COORDENADOR DO IPAQ NO BRASIL– CELAFISCS - 
INFORMAÇÕES ANÁLISE, CLASSIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DE RESULTADOS NO 

BRASIL 
Tel-Fax: – 011-42298980 ou 42299643. E-mail: celafiscs@celafiscs.com.br 

Home Page: www.celafiscs.com.br IPAQ Internacional: www.ipaq.ki.se 

 
CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA IPAQ 

 

1) Muito Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a. Atividade VIGOROSA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por sessão; 

ou 

b. Atividade VIGOROSA: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por sessão + 

Atividade MODERADA e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 

minutos por sessão. 

2) Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a. Atividade VIGOROSA: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por sessão; 

ou 

b. Atividade MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 

minutos por sessão; ou 

c. Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 150 minutos na 

semana (caminhada + atividade moderada + atividade vigorosa). 

3) Irregularmente Ativo: aquele que realiza atividade física, porém 

insuficiente para ser classificado como ativo, pois não cumpre as 

recomendações quanto à freqüência ou duração. Para realizar essa 

classificação soma-se a freqüência e a duração dos diferentes tipos de 

atividades (caminhada + atividade moderada + atividade vigorosa).  
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4) Sedentário: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo 

menos 10 minutos contínuos durante a semana. 

 

Apoio: 
Este projeto foi financiado pelo CNPq. 
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AVALIAÇÃO IN VITRO DO EFEITO LEISHMANICIDA E CARACTERIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE FOSFOLIPÁSICA DE TOXINAS ISOLADAS DO VENENO DA 
SERPENTE AMAZÔNICA BOTHROPS MATTOGROSSENSIS                                                                                                     
 
 

                                                                                      Orientador: Viviane Krominski Graça de Souza 
                                                                            Bolsista: André Luís da Silva Miranda 

 

 

 

RESUMO: Doenças tropicais essencialmente relacionadas com altos níveis 

de pobreza ganharam recentemente mais atenção sob a nomenclatura de 

Doenças Tropicais Negligenciadas. Dentre elas, as leishmanioses destacam-

se devido ao pequeno arsenal terapêutico e problemas de resistência aos 

fármacos existentes. O tratamento atualmente utilizado, com as drogas 

anfotericina B e antimoniais pentavalentes apresenta toxicidade e contra-

indicações para populações em número considerável no Brasil, como por 

exemplo idosos e portadores de diabetes mellitus. Com isso, diferentes 

estratégias têm sido adotadas por pesquisadores com o objetivo de 

encontrar drogas microbicidas que apresentem segurança, baixo custo, 

baixa toxicidade e compostos leishmanicidas mais eficazes em comparação 

com as drogas empregadas atualmente. Nesse contexto, as toxinas animais 

são importantes elementos na investigação de mecanismos celulares e 

moleculares, uma vez que estão envolvidas em processos farmacológicos, 

microbicidas, inflamatórios e de intoxicação. Este trabalho avaliou o 

potencial leishmanicida in vitro do veneno da serpente Bothrops 

mattogrossensis, bem como de suas fosfolipases básicas isoladas contra 

Leishmania amazonensis.  As frações obtidas por cromatografia de troca 

catiônica revelaram a presença de proteínas com massa molecular próximas 

a 14kDa – compatível com as fosfolipases de serpentes, tratando-se de uma 

fosfolipase A2 (PLA2), caracterizada como uma Lys49.  A atividade 

leishmanicida in vitro do veneno bruto e da PLA2 também foi avaliada nesse 

trabalho. Os resultados encontrados foram expressos em valores de 

Concentração Inibitória para 50% (IC50) das formas promastigotas de L. 

amazonensis. O veneno bruto apresentou um IC50 igual a 20,87 µg/mL 

enquanto que a PLA2 isolada Lys49, não mostrou atividade leishmanicida na 

maior concentração avaliada (100 µg/mL). Os resultados mostrados até o 
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momento revelam o potencial inibitório do veneno de B. mattogrossensis e 

reforçam a importância na busca de novos compostos com efetiva ação 

leishmanicida, com baixo custo e toxicidade como prováveis e alternativos 

agentes terapêuticos contra as Leishmanioses.  

 

1 INTRODUÇÃO 

As doenças tropicais negligenciadas (DTN) como a Leishmaniose e 

Doença de Chagas são consequências da fragilidade social e econômica de 

149 países, atingindo um bilhão de pessoas, principalmente nas áreas tropicais 

do planeta, onde estão os países em desenvolvimento. Essas doenças 

comprometem a escolarização das crianças e geram prejuízos econômicos ao 

desestabilizar adultos para o trabalho. As DTN requerem de maneira urgente 

mais atenção, haja vista que a circulação de pessoas na globalização torna 

esse problema mundial.  

As leishmanioses consistem em doenças causadas por protozoários do 

gênero Leishmania, estando presente em 98 países ou territórios (WHO, 2010). 

As áreas de risco, destacando-se África, Ásia e América Latina, abrangem 350 

milhões de pessoas, com meio milhão desenvolvendo a forma visceral e 1,5 

milhão a forma tegumentar da doença todos os anos (DESJEUX, 2004; WHO, 

2010). A forma tegumentar da leishmaniose geralmente causa lesões 

desfigurantes em pele e mucosas, o que representa constrangimento para os 

infectados, enquanto a forma visceral - mais agressiva - pode levar os 

indivíduos infectados a óbito se não tratados. 

O genêro Leishmania compreende vinte e uma espécies capazes de 

causar doença no ser humano. Durante o ciclo biológico, estes protozoários 

podem apresentar-se sob duas formas principais – amastigotas (aflagelada, 

presente nos macrófagos dos mamíferos infectados) e promastigotas 

(flageladas, encontradas no intestino do flebotomínio) (WHO, 2010). 

O ciclo biológico tem inicio dentro do inseto vetor quando a fêmea do 

flebotomíneo ingere a forma amastigota ao picar um vertebrado infectado; essa 

forma amastigota passa então à forma promastigota e demais apresentações 

conforme passa pelo intestino do parasito, destacando-se a forma promastigota 

metacíclica, infectante para o ser humano e que é injetada no vertebrado no 

momento da lesão pelo aparelho bucal do flebotomíneo através da picada 
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deste inseto (SECUNDINO et al.,2005). 

Os flebotomíneos são conhecidos popularmente como “mosquito palha”, 

“birigui”, entre outros termos. Dividem-se em dois gêneros: Phlebotomus e 

Lutzomyia, com a maioria das espécies sendo encontradas em regiões 

tropicais e subtropicais. Esses insetos holometábolos (desenvolvimento a partir 

de ovos que dão origem a larvas, pupas e adultos) tem um ciclo atípico em 

relação aos mosquitos em geral, com o depósito de ovos feito pela fêmea em 

solo de florestas.  

As larvas que eclodem dos ovos alimentam-se de matéria orgânica, 

transformando-se posteriormente em pupas e por fim no inseto adulto (que 

apresenta cabeça pequena e alongada voltada para baixo, com aparelho bucal 

do tipo sugador-picador, com “cor de palha” e revestimento por cerdas), que 

alimenta-se a partir da seiva de plantas. Para as fêmeas, devido a ovogênese, 

torna-se imprescindível a alimentação por sangue, que ocorre principalmente 

em período noturno a partir de hospedeiros vertebrados 

(http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=354&sid=6; 

KILLICK-KENDRICK, 1999). Com o agravamento do desmatamento e 

urbanização, os flebotomíneos se adaptaram à área urbana, deixando de ser a 

Leishmaniose uma doença essencialmente rural como era a princípio. 

Os venenos de serpentes chamam atenção quanto às inúmeras 

propriedades bioquímicas, funcionais e estruturais. São constituídos, na sua 

grande maioria, por proteínas e peptídeos, que atuam por diferentes 

mecanismos induzindo a paralisia, morte e digestão da preza. Os venenos da 

maioria das serpentes são constituídos por várias toxinas, em concentrações 

variadas, as quais incluem: fosfolipases A2, neurotoxinas, citotoxinas, 

cardiotoxinas, proteínas que agem na hemostasia (proteases) e peptídeos 

(desintegrinas, peptídeos potenciadores da bradicinina/inibidores da enzima 

conversora de angiotensina), oxidases (L-aminoácido oxidase), hialuronidases 

e lectinas. Toxinas isoladas têm sido amplamente utilizadas como ferramenta 

para o estudo funcional e molecular de receptores em plaquetas e células 

tumorais, compreensão dos mecanismos de coagulação do sangue, canais 

iônicos e entendimento do sistema imunológico (KINI, 1997; SIX; DENNIS, 

2000; GUTIÉRREZ, RUCAVADO, 2000; GUTIÉRREZ, 2002; THEAKSTON; 

KAMIGUTI, 2002; DU; CLEMETSON, 2002). 
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No Brasil, o envenenamento provocado por serpentes, principalmente do 

gênero Bothrops, é responsável por 90% dos 20.000 acidentes ofídicos 

registrados anualmente e, assim como em outros países tropicais, representam 

um problema de saúde pública devido à incidência e mortalidade (PINHO; 

PEREIRA 2001). Algumas das alterações fisiopatológicas podem estar 

diretamente relacionadas com constituintes específicos presentes nos venenos 

de serpentes. Esses componentes também têm apresentado interessante 

atividade microbicida, mostrando-se ativos contra vírus, bactérias, fungos e 

parasitas (ZIELER et al., 2001; COSTA TORRES et al., 2010; CISCOTTO et 

al., 2011; NUNES EDOS et al., 2011; ZHOU et al., 2010; MULLER et al., 2012; 

OKUBO et al., 2012).  

Uma ampla variedade de ações farmacológicas já foi descrita para estas 

substâncias, sendo comumente usadas como ferramentas para o 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas.  

Vários estudos descrevem que o veneno bruto ou componentes 

isolados, possuem um efeito sobre o crescimento de parasitos ou durante as 

interações entre os parasitos e a célula hospedeira. Venenos de serpentes e 

algumas toxinas isoladas possuem efeitos potencialmente terapêuticos contra o 

vírus da dengue, febre amarela e HIV (FENARD et al., 1999; MULLER et al., 

2011) e contra Leishmania (TEMPONE et al., 2001; SHINOHARA et al., 2006; 

MERKEL et al., 2007; BASTOS et al., 2008; PASSERO et al., 2002). 

Nos últimos 15 anos no Brasil, foram registrados 416.109 casos de 

acidentes ofídicos (quadro de envenenamento decorrente da inoculação de 

toxinas através do aparelho inoculador de serpentes), 24.467 só em 2015, o 

que representa um problema de saúde pública pela alta incidência e pelos 

casos de morte (BRASIL, 2015). 

As fosfolipases A2 (PLA2) representam a maior parte das toxinas dos 

venenos de serpentes, sendo, juntamente com as metaloproteases, o principal 

agente miotóxico do veneno de serpentes do gênero Bothrops (KINI, 2005; 

SOARES et al., 2004). As PLA2 consistem em catalisadores para a hidrólise 

dependente de cálcio em fosfolipídeos, liberando, entre outros, ácidos graxos e 

ácido aracdônico, precursor de prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos, 

que têm importantes funções na imunologia. Por esses fatores, as PLA2 são 

muito interessantes para os estudos biomédicos (ARNI e WARD, 1996; 
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BALSINDE et al., 1999; KINI, 2005; SCHALOSKE e DENNIS, 2006; DE MARIA 

el tl., 2007). 

As PLA2 compõem uma superfamília enzimática constutuída de 15 

grupos e subgrupos, apresentando 5 tipos distintos de enzimas: as PLA2 

secretadas, PLA2 citosólicas, PLA2 independentes de cálcio, as acetil-

hidrolases de fatores ativadores de plaquetas e as PLA2 lisossomais 

(SCHALOSKE e DENNIS, 2006). O sistema de classificação das PLA2 

considera a origem, sequência de aminoácidos, mecanismos catalíticos, entre 

outras características bioquímicas presentes em cada grupo dessas enzimas 

(TEIXEIRA, SABRINA SCHAAF, 2009). 

PLA2 de venenos de serpentes são proteínas secretadas pertencentes 

aos grupos I e II da classificação das fosfolipases, sendo as do grupo I 

encontradas em serpentes da família Elapidae, enquanto no grupo II, 

encontram-se as da família Viperidae, de onde faz parte a Bothrops 

mattogrossensis explorada neste trabalho.  

As PLA2 do grupo IIA são subdivididas em PLA2 Asp49 (que possuem 

aspartato na posição 49 e tem atividade catalítica sobre as membranas 

celulares) e PLA2 Lys49 (onde, ao invés de aspartato, encontra-se lisina na 

posição 49, apresentando, diferente da Asp49, pouca ou nenhuma atividade, 

entretanto, apresentam atividade lítica independente de cálcio sobre as 

membranas – atividade miotóxica, bactericida e sobre lipossomos), ambas 

biologicamente ativas (GUTIÉRREZ e LOMONTE, 1995; ARNI e WARD, 1996). 

As PLA2-Lys49 induzem “In vivo”, mionecrose local e edema 

(LOMONTE & GUITIÉRREZ, 1989, OWNBY et al., 1999), lise celular 

(LOMONTE et al., 1994) e inclusive têm efeito bactericida direto (PARAMO et 

al., 1998, SOARES et al., 2000). 

Diferentes estratégias têm sido adotadas por pesquisadores com o 

objetivo de encontrar drogas microbicidas que apresentem segurança, baixo 

custo e baixa toxicidade em comparação com as drogas empregadas 

atualmente (A-ABDELY, 1998; MARTINEZ-ROJANO et al., 2008; TEMPONE et 

al., 2009). Vale a pena ressaltar que estudos envolvendo compostos derivados 

de extratos de plantas (PANUNTO-CASTELO et al., 2001; AFONSO-

CARDOSO et al., 2007, GRAÇA-DE-SOUZA et al., 2011) e toxinas animais 

(PASSERO et al., 2008) também apresentam resultados promissores e desta 
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forma, toxinas isoladas do veneno da serpente amazônica B. mattogrossensis, 

foram alvos de nossa análise como potenciais drogas anti-Leishmania 

amazonensis. 

 

2 OBJETIVO  

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar in vitro o efeito leishmanicida e a caracterização da atividade 

fosfolipásica de toxinas isoladas do veneno da serpente amazônica Bothrops 

mattogrossensis. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PROPOSTOS E ALCANÇADOS) 

 - Realizar a caracterização bioquímica das fosfolipases básicas isoladas: 

massa molecular (eletroforese), avaliação do grau de pureza, atividade 

enzimática (fosfolipase A2); (Objetivo proposto e alcançado). 

- Avaliar o potencial leishmanicida in vitro do veneno bruto; (Objetivo 

proposto e alcançado). 

- Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro das toxinas isoladas contra 

formas promastigotas de Leishmania amazonensis. (Objetivo proposto e 

alcançado). 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Neste contexto, propôs-se a utilização dos venenos e toxinas isoladas 

de Bothrops mattogrossensis como protótipos para terapias contra 

Leishmanioses, a serem produzidos na Faculdade São Lucas em parceria com 

a Fundação Oswaldo Cruz em Rondônia, que possui em um de seus objetivos 

o desenvolvimento em tecnologia aplicada ao controle ou cura de doenças 

endêmicas negligenciadas, de origem parasitária, microbiana e viral, 

transmitidas por vetores ou de transmissão hídrica, com enfoque na agregação 

de valores da floresta amazônica para geração de conhecimentos e protótipos 

para o desenvolvimento de novos fármacos e/ou insumos para a saúde 

humana. O presente estudo foi desenvolvido no Centro de Estudos de 

Biomoléculas Aplicadas a Saúde - CEBio da Fiocruz Rondônia/UNIR e no 
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laboratório da Plataforma Técnica RPT11G de Bioensaios de Malária e 

Leishmaniose. 

Significativos estudos estão em andamento em busca de novas bases 

no que se refere ao tratamento das leishmanioses. Neste contexto, a 

necessidade de um tratamento eficaz durante todas as fases da doença e com 

baixa toxicidade são os principais desafios na descoberta de novas drogas. O 

“screening” de substâncias “in vitro” e em modelos experimentais de infecção 

tem um promissor desafio na descoberta de novas drogas com potencial efeito 

anti-Leishmania, que poderiam substituir a anfotericina B e o antimoniato de N-

metil glucamina. 

A Floresta Amazônica possui a maior biodiversidade do mundo, 

compondo um imenso patrimônio genético, já escasso nos países 

desenvolvidos, que tem valor econômico estratégico inestimável para várias 

atividades, entre elas, o desenvolvimento de protótipos de novos fármacos para 

a terapia de doenças crônico-degenerativas e infecciosas. As potencialidades 

desta biodiversidade para o desenvolvimento de novos medicamentos pode ser 

considerada a maior área de aproveitamento sustentável da floresta, já que 

cerca de 40% dos medicamentos disponíveis na terapêutica atual foram 

desenvolvidos a partir de fontes naturais, sendo 25% de plantas, 13% de micro-

organismos e 3% de animais, sendo este último, de grande potencial de 

expansão. Além disso, um terço dos medicamentos mais prescritos e 

comercializados no mundo foi desenvolvido a partir de moléculas naturais, 

como exemplo o Captopril, um dos fármacos de maior sucesso comercial, fruto 

da investigação de toxinas animais e suas potencialidades biotecnológicas. 

Vale à pena ressaltar, que as doenças negligenciadas não estão no foco 

de investimentos da indústria farmacêutica mundial. As toxinas animais 

apresentam uma versatilidade de funções bioquímicas e farmacológicas, o que 

as tornam interessantes alvos para o desenvolvimento de fármacos para o 

tratamento de várias doenças. Desta forma, o objetivo deste projeto foi 

pesquisar novos agentes potenciais para o tratamento da Leishmaniose, 

isolados da serpente amazônica Bothrops mattogrossensis. 

As DTNs merecem toda nossa atenção, principalmente por 

pesquisadores pertencentes a Instituições de Pesquisa localizadas nas 

Américas, onde as prevalências destas doenças são extremamente altas. 
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A necessidade por novos agentes antiparasitários e o potencial oferecido 

pela biodiversidade brasileira como fonte de moléculas para geração de novos 

produtos é neste momento uma realidade que deve ser investigada. Ressalta-

se ainda a relevância de projetos como esse, uma vez que espécies de animais 

e plantas da Amazônia, e outros biomas brasileiros, podem ser extintas antes 

mesmo de serem descritas e pesquisadas quanto às suas propriedades 

bioativas. 

 

4 MATERIAIS E METÓDOS 

4.1 Obtenção do veneno 

   Veneno bruto foi obtido do Centro de Estudos em Biomoléculas 

aplicadas à Saúde/Fiocruz/RO. Resinas cromatográficas foram adquiridas da 

GE lifescience e todos os demais reagentes usados tiveram grau analítico. 

Atendimento a Requisitos Éticos e Legais: O projeto já possui aprovação junto 

ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Autorização do IBAMA, licença número 27131-2), e Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético (Autorização do CGEN de acesso e de remessa de 

amostra de componente do patrimônio genético, No 010627/2011-1). 

4.2 Cromatografia de troca catiônica  

   Aproximadamente 40 mg de veneno bruto de Bothrops mattogrossensis 

foram solubilizadas em 1 mL de bicarbonato de amônio 50 mM, pH 8,3, 

clarificados por centrifugação a 4.000 rpm, por 5 minutos, à temperatura de 

16°C e cromatografadas em coluna contendo resina CM-Sepharose 10x30 de 

troca iônica (troca catiônica) previamente equilibrada com o mesmo tampão.  

    As amostras foram eluídas sob gradiente linear de 50 a 500 mM de 

bicarbonato de amônio sob fluxo de 1 mL/minuto. A eluição foi monitorada em 

280 nm. 

 

4.3 Quantificação de proteína 

   A dosagem de proteínas foi realizada com Kit para dosagem de 

proteínas Bio-Rad Dc Protein Assay (BIO-RAD). O ensaio é baseado na reação 

da proteína com uma solução de tartarato de cobre alcalino e reagente de 
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Folin. O método foi adaptado para microplacas, sendo utilizados 25 uL da 

solução A (solução de tartarato de cobre alcalino), 200 uL da solução B 

(solução diluída do reagente Folin) e 5 uL de amostra, incubados a 37°C 

durante 15 minutos. A leitura foi feita em espectrofotômetro em 750 nm. 

 

4.4 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida com Dodecil Sulfato de Sódio 

   A eletroforese em gel de poliacrilamida em condições redutoras e 12,5% 

(m/v) na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS) foi realizada em sistema 

descontínuo de pH, conforme descrito por LAEMMLI, 1970. As frações obtidas 

após as cromatografias foram liofilizadas e posteriormente solubilizadas em 

água deionizada e misturadas na razão 1:1 (v/v) com tampão de amostra (SDS 

4%, azul de Bromofenol 0,2%, Glicerol 20% e Tris 100 Mm pH  6,8). A mistura 

foi aquecida em banho-maria a 75°C por 15 minutos. 

 

4.5 Cromatografia de Fase Reversa 

   A fração 10 obtida da Cromatografia de troca catiônica CM-Sepharose 

em coluna 10x30cm foi liofilizada e solubilizada em TFA 0,1% (Solução A) e 

submetida à cromatografia líquida de alta performance (HPLC) em coluna C18 

previamente equilibrada com a solução A (TFA 0,1% e H20 99,9%) e eluída 

sob gradiente de 0 a 100% de solução B (acetonitrila 99,9% e TFA 0,1%) sob 

fluxo de 1 mL/min. A eluição foi monitorada em 280nm. 

 

4. 6 Atividade fosfolipásica 

O procedimento foi realizado conforme descrito por Petrovic e 

colaboradores (2001), com modificações.  A atividade fosfolipásica foi 

determinada utilizando como substrato uma solução contendo 5 mg de 

4N3OBA diluído em 5,4 mL de acetonitrila (ACN). Alíquotas de 0,1 mL foram 

secas e mantidas a -20°C. Cada tubo contendo 4N3OBA foi diluído em 1,2 mL 

de tampão de amostra (Tris-HCl 10 mM em pH 8,0, CaCl2 10 mM e NaCl 100 

mM) e mantido no gelo. Para determinação da atividade fosfolipásica foi 

aplicado 190 μL de reagente 4N3OBA combinados com 10 μL de amostra 

(PLA2 e frações da cromatografia de troca aniônica) pré- diluídas ou água 
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(branco) e, imediatamente, incubados a 37°C. A absorbância foi mensurada em 

intervalos de 3 minutos por um período de 30 minutos. 

4.7 Bioensaios Leishmanicidas 

4.7.1 Cultivo dos parasitos 

Para os ensaios microbicidas, foram utilizados isolados de L. 

amazonensis (IFLA/BR/67PH8) provenientes do banco de Coleção de 

Leishmania do Instituto Oswaldo Cruz – CLIOC, Fiocruz, Rio de Janeiro. Os 

parasitos foram cultivados em meio RPMI-1640 (GIBCO BRL Products), 

suplementado com soro fetal bovino (SFB) previamente inativado a 10% 

(SIGMA), L-glutamina 2mM, 20nM HEPES (N-2-hidroxietilpiperazina-N’-22, 

ácido etanosulfônico; GIBCO BRL Products) e 50µg/mL de Gentamicina 

(SIGMA), mantidos em estufa incubadora BOD à 24ºC. A viabilidade e 

motilidade flagelar dos parasitos foi monitorada por microscopia ótica (NIKON), 

aumento de 400X(TELES et al., 2011), antes da realização dos experimentos.  

4.7.2 Atividade leishmanicida “in vitro” 

Para avaliação da atividade leishmanicida dos compostos testados, 

formas promastigotas de L. amazonensis (1x106 parasitos/mL) em meio RPMI 

suplementado foram distribuídas em microplacas de 96 poços. Em seguida, 20 

μL de uma diluição seriada do veneno bruto de B. mattogrossensis e da PLA2 

(100-1,56µg/mL) foram adicionados à placa teste, em triplicata. As microplacas 

foram incubadas por 72 horas a 24ºC. Após o período de incubação, foi 

adicionado em cada poço 20μL da solução de resazurina (2mM). As placas 

foram incubadas à 24ºC por um período de 5 horas. Como controle positivo, 

utilizou-se Pentamidina (5µg/mL) e como controle negativo, utilizou-se meio de 

cultura com os parasitos sem tratamento. 

Os resultados foram obtidos em Espectrofotômetro de Microplacas 

(BioTek) nos comprimentos de florescência (530/35 e 590/36). Os valores 

obtidos foram usados para os cálculos de viabilidade parasitaria com base na 

seguinte equação: 

Viabilidade (%) = Absorbância teste X 100 
                      Absorbância controle 
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A concentração dos compostos capaz de reduzir em 50% as células 

viáveis (CC50) foi calculada por regressão através do software Origin 

(OriginLab Corporation, Northampton). 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   O método de isolamento descrito por Soares e colaboradores (1998), em 

coluna CM-Sepharose tem como função a troca de cátions.  A coluna desta 

cromatografia foi equilibrada com NH4+, cátions que são trocados conforme 

proteínas mais eletropositivas que o amônio passam pela mesma, sendo que, 

quanto mais abaixo do pH da solução (pH 8) for o ponto isoelétrico da proteína, 

mais eletronegativa ela será na cromatografia, tendo mais aversão pela coluna 

negativa, sendo portanto as proteínas ácidas as primeiras a saírem no 

processo troca catiônica. Por outro lado, o deslocamento do amônio será feito 

por proteínas que se apresentem mais eletropositivas que este íon na solução 

em questão, isto é, as proteínas com ponto isoelétrico acima do pH da solução. 

Tal metodologia mostrou-se eficaz para a separação de isoformas ácidas e 

básicas de fosfolipases A2 presentes no veneno bruto de B. mattogrossensis 

(Figura 1). 

Figura 1: Perfil cromatográfico do veneno de B. mattogrossensis em coluna de troca 

catiônica. 
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Perfil cromatográfico do veneno bruto de B. mattogrossensis (40mg) em coluna CM-

Sepharose 10x30cm. A coluna foi equilibrada com tampão bicarbonato de amônio 0,05 M, pH 

próximo de 8,0 e eluída com gradiente de concentração de 0-100% de tampão bicarbonato de 

amônio 0,5M, pH próximo de 8,0 (AMBIC). Fluxo constante de 1mL/minuto. A absorbância foi 

monitorada em 280 nm.  

As frações obtidas da cromatografia de troca catiônica foram liofilizadas 

e posteriormente submetidas à dosagem em eletrofotometria (Tabela 1) para a 

realização de eletroforese em gel de poliacrilamida 12.5%, onde pode-se 

observar na fração F10 a presença de proteínas  com massa molecular 

próximas de 14kDa; valor compatível com as fosfolipases de serpentes (Figura 

2).  

 

Tabela 1: Dosagem de proteínas em mg/mL. 

 

Fração 1: 1,807297 mg/ml 

Fração 2: 0,691249 mg/ml 

Fração 3: 1,064704 mg/ml 

Fração 4: 1,185592 mg/ml 

Fração 5: 0,874739 mg/ml 

Fração 6: 0,499125 mg/ml 

Fração 7: 0,591949 mg/ml 

Fração 8: 0,302683 mg/ml 

Fração 9: 0,311318 mg/ml 

Fração 10: 0,311318 mg/ml 
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Figura 2: Eletroforese em gel de poliacrilamida a 12,5% em condições não  

redutoras. 

 

Eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5% dos 10 picos cromatográficos provenientes da 

cromatografia de troca catiônica liofilizados. MW: Padrão de massa molecular, F1-F10: frações 

provenientes da cromatografia de troca catiônica (em condições não redutoras). 

Para purificação de fosfolipases A2, as cromatografias de troca iônica e 

de fase reversa são muito utilizadas. Dessa forma, a fração 10 foi então 

submetida a uma cromatografia de fase reversa (Figura 3), mais refinada que a 

de troca catiônica, para confirmação de uma purificação eficaz. Foi possível 

observar uma fração com alto grau de pureza, sendo confirmado pela 

eletroforese monodimensional em gel de poliacrilamida 12,5%. Na análise da 

eletroforese observou-se a presença de uma proteína com massa molecular 

similar às fosfolipases descritas na literatura (aproximadamente14 kDa) (Figura 

3). 
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Figura 3: Perfil cromatográfico e eletroforético da cromatografia de fase reversa em 

coluna C18 da fração F10 obtida previamente da cromatografia de troca catiônica do 

veneno de B. mattogrossensis. 

 

Perfil cromatográfico e eletroforético da fração 10 do veneno de B. matogrossensis. 

(A) Cromatografia de fase reversa da fração F10 proveniente de cromatografia de troca 

catiônica em uma coluna C18, previamente equilibrada com tampão TFA 0,1% e eluídas 

utilizando gradiente crescente de ACN 99% no mesmo tampão. (B) Eletroforese 

monodimensional em gel de poliacrilamida 12,5% em condições desnaturantes redutoras. 

MW – padrão de massa molecular, fração proveniente da cromatografia de fase reversa (em 

condições não redutoras). 

 

A fração proveniente da cromatografia de fase reversa foi submetida à 

atividade fosfolipásica, utilizando como substrato cromogênico 4N3OBA e o 

acoplamento de substratos fluorescentes a fosfolipídeos (NBD-PC), o que 

possibilitou a identificação de uma fosfolipase inativa, a Lys49 (Figura 4); 

fração comparada com a PLA2 básica sem atividade enzimática isolada 

anteriormente a partir do veneno de Bothrops jararacussu 

(HOMSIBRANDEBURGO et al., 1988; ANDRIÃO-ESCARSO et al., 2000; 

2002). Sabe-se que entre as fosfolipases A2 de venenos de serpentes, as 



152 
 

Asp49 são consideradas enzimas ativas, enquanto as Lys49 consistem em 

inativas ou de baixa atividade fosfolipídica (SOARES et al., 2000b; 2004). Com 

as fosfolipases A2-Lys49 purificadas e com posse de quantidade suficiente de 

veneno bruto de B. mattogrossensis, os testes leishmanicidas puderam ser 

realizados.   

Figura 4: Atividade fosfolipásica da PLA2 isolada do veneno de B. 

mattogrossensis 

 

***Estatisticamente significativo em comparação a BthTX-II. p<0. 

Atividade fosfolipásica da PLA2 isolada do veneno de B. mattogrossensis. 10 µg de 

proteína foi adicionado a 190 µL de substrato 4N3OBA diluído em Tris-HCl 20 mM pH 8.0, NaCl 

100 mM, CaCl2 10 mM. A absorbância foi mensurada em 425 nm. Como controles, utilizou-se 

BthTX-I e BthTX-II. Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), seguido 

pelo pós-teste de Tukey. 

 

 As leishmanioses são enfermidades causadas por diferentes espécies 

de Leishmania, de ampla distribuição geográfica. No Brasil, a leishmaniose 

tegumentar americana (LTA) constitui uma das afecções dermatológicas que 

merecem maior atenção, devido à magnitude da doença, assim como pelo 

risco de ocorrência de deformidades que pode produzir no homem. O 

tratamento consiste em um pequeno arsenal de drogas que inclui os 

antimoniais pentavalentes, anfotericina B e pentamidinas. Contudo, problemas 
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de resistência às drogas, efeitos colaterais graves e alto custo torna urgente o 

desenvolvimento de novas formas terapêuticas contra as leishmanioses 

(GEORGE et al., 2006). Por isso, a terapia para a leishmaniose tem sido alvo 

de muitas pesquisas, na incessante busca por substâncias químicas, extratos 

de plantas e toxinas animais com potencial efeito leishmanicida. 

Nós avaliamos a atividade leismanicida do veneno e da fosfolipase A2 

Lys49 de B. mattogrossensis contra formas promastigotas de L. amazonensis. 

Os resultados encontrados foram expressos em valores de Concentração 

Inibitória para 50% (IC50) dos parasitos, utilizando o corante Resazurina, que é 

um indicador do metabolismo celular. Os resultados indicaram que o veneno 

avaliado possui atividade antiparasitária (IC50 = 20,87 µg/mL), inibindo 92% dos 

parasitos na maior concentração testada (100 µg/mL) (Figura 5). A PLA2 Lys49 

não mostrou ação inibitória em nenhuma das concentrações utilizadas nos 

testes (Dados não mostrados). Como controle positivo, foi utilizado 

Pentamidina (IC50 = 0,11 µg/mL), um dos fármacos de escolha para o 

tratamento das leishmanioses (Dados não mostrados).  

Esses resultados sugerem que outras toxinas com atividade inibitória 

e/ou microbicida estejam presentes no veneno bruto de B. mattogrossensis, 

que não as fosfolipases testadas e necessitam ser investigadas. 

De acordo com Reynertson e colaboradores (2005), compostos que 

apresentam IC50 menor do que 50 μg/mL são considerados muito ativos; entre 

50 e 100 são considerados moderadamente ativos; entre 100 e 200 pouco 

ativos e valores acima de 200 μg/mL referem-se a compostos considerados 

inativos. Mostrando que o Veneno bruto de B. mattogrossensis (IC50 = 20,87 

µg/mL), se enquadra entre compostos com atividade celular inibitória alta e 

promissor na busca de moléculas isoladas com perspectivas de ação 

antiparasitária elevada. 
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Figura 5: Cálculo do IC50 (µg/mL) do veneno bruto de B. mattogrossensis contra 
L. amazonensis  

 

 IC50 (µg/mL) do veneno bruto de B. mattogrossensis contra L. amazonensis . Formas 
promastigotas de L. amazonensis (1x10

6
 parasitos/mL) foram incubadas na presença do 

veneno bruto de B. mattogrossensis e da PLA2 (100-1,56µg/mL) por 72 horas a 24ºC. Foi 
adicionado o corante resazurina (2mM).  Como controle positivo, utilizou-se Pentamidina 
(5µg/mL) e como controle negativo, utilizou-se meio de cultura com os parasitos sem 
tratamento (Dados não mostrados). A concentração dos compostos capaz de reduzir em 50% 
as células viáveis (CC50) foi calculada por regressão através do software Origin (OriginLab 
Corporation, Northampton). 
 
 

Ainda são poucos os trabalhos avaliando a ação antiparasitária dos 

venenos e toxinas isoladas de serpentes brasileiras e da região amazônica. 

Entretanto, as pesquisas desenvolvidas até o momento revelam uma 

heterogeneidade de resultados, quando se trata da ação microbicida desses 

compostos obtidos de diferentes espécies de serpentes contra diversos 

parasitas de importância médica.  

Os resultados desse trabalho corroboram os encontrados por Moura e 

colaboradores (2014), que também mostraram a ação leishmanicida do veneno 

de B. mattogrossensis contra L. amazonensis. Entretanto, as fosfolipases 

investigadas por esses pesquisadores, tiveram ação antiparasitária em torno de 

35%, diferindo dos nossos resultados, em que a fosfolipase isolada não 

apresentou atividade leishmanicida na maior concentração testada (100 

µg/mL).  
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Resultados divergentes acerca da ação antimicrobiana de fosfolipases 

isoladas de venenos de serpentes podem estar relacionados a diversos fatores, 

como por exemplo, uso de concentrações distintas, modificações na técnica 

empregada ou ainda, a toxina isolada ser espécie-específica. Por outro lado, 

existem fosfolipases que apresentam atividade antimicrobiana satisfatória 

apenas quando estão associadas a outras fosfolipases, em ação sinérgica, e 

outras, por sua vez, que perdem ou tem efeito antiparasitário reduzido, devido 

à ação antagônica exercida. Esses dados reforçam ainda mais a necessidade 

de novas pesquisas com intuito de identificar potenciais compostos 

microbicidas diante da diversidade de moléculas provenientes de toxinas 

animais. 

6 CONCLUSÃO  

Com os procedimentos experimentais executados até o momento foi 

possível concluir que na fração 10 da cromatografia de troca catiônica CM-

Sepharose existe a presença de Fosfolipases A2, o que foi confirmado pela 

eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5% e pelo teste de atividade 

fosfolipásica, tratando-se de uma Lys49. Com relação à atividade 

antimicrobiana dos compostos avaliados, podemos concluir que o veneno de B. 

mattogrossensis apresenta potencial efeito antiparasitário contra L. 

amazonensis, inibindo o crescimento dos parasitas em 92%; o mesmo efeito, 

entretanto, não foi encontrado na PLA2 investigada. Esses resultados, apesar 

de preliminares, fornecem perspectivas para o fracionamento do veneno bruto 

com a finalidade de isolar as moléculas responsáveis pela ação leishmanicida.  
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CARACTERIZAÇÃO AUDIOLÓGICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

TRATADOS COM ANTIMALÁRICOS 

 

Orientador: Virgínia Braz da Silva 
                                                                               Bolsista: Márcia Cristina Nunes Maciel 

 

RESUMO: A malária é um dos grandes problemas de saúde pública e os 

medicamentos antimaláricos são reconhecidos pelo seu potencial ototóxico. 

Caracterizar as crianças e adolescentes quanto à exposição à malária, tipo de 

plasmódio, antimalárico utilizado, ocorrência de indicador de risco para surdez, 

resultados da triagem auditiva, comparar os expostos e não expostos a malária 

quanto à ocorrência de indicador de risco para surdez e relacionar o resultado 

da triagem auditiva a exposição à malária, ao tipo de plasmódio e antimalárico 

utilizado. Estudo de coorte retrospectiva. Participaram 287 crianças e 

adolescentes, sendo 15,3% (n=44) expostos a malária e 84,7% (n=243) não 

expostos, usuários de uma unidade básica de saúde de Porto Velho, Rondônia. 

Todos foram submetidos a procedimentos de triagem auditiva por métodos 

comportamentais e eletrofisiológicos. Dos 44 participantes expostos a malária, 

63,6% (n=28) foram acometidos pelo plasmódio Vivax, 18,2% (n=8) 

Falciparum, 6,8% (n=3) Vivax e Falciparum e 15,9% (n=7) não souberam 

informar; 2,3% (n=1) utilizaram Cloroquina no tratamento, 6,8% (n=3) 

Cloroquina e Primaquina e 6,8% (n=3) Quinino e 72,7% (n=32) não souberam 

informar; O uso de ototóxicos foi o indicador de risco mais frequente em ambos 

os grupos, sendo a hiperbilirrubinemia e a malária na gestação significativa no 

grupo exposto. Houve 9% (n=4) de resultado alterado na triagem no grupo 

exposto e 11% (n=26) no grupo não exposto. Não houve relação dos 

resultados da triagem auditiva com a ocorrência da malária, com o tipo de 

plasmódio e o medicamento utilizado. A maioria das crianças e adolescentes 

expostos a malária são infectadas pelo plasmódio Vivax, os responsáveis não 

sabem informar o tipo de medicamento utilizado no tratamento e os resultados 

da triagem auditiva não tem relação com a ocorrência da malária, com o tipo de 

plasmódio apresentado e medicamento utilizado.   

 

Palavras Chaves: Crianças.  Adolescentes.  Audição.  Antimaláricos. 
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INTRODUÇÃO 

A audição é responsável pela aquisição da fala e linguagem da criança e 

a deficiência desta função pode provocar prejuízo não só no desenvolvimento 

da linguagem, mas também, no aspecto social, emocional e cognitivo da 

criança (TIENSOLI et al., 2007). 

 A perda auditiva pode produzir uma série de alterações psicossociais, 

uma vez que a deterioração da sensibilidade auditiva e os problemas 

associados à compreensão da fala afetam o convívio do indivíduo em 

sociedade podendo provocar dificuldades no desenvolvimento social e até 

acadêmico (JACOB et al., 2006). 

     De acordo com o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE), no 

censo demográfico de 2010, 5,10% da população brasileira apresentaram 

deficiência auditiva, destas 1,4 % são crianças e adolescentes na faixa etária 

entre zero e 14 anos. A magnitude dos problemas da perda auditiva em 

crianças é demonstrada em dados epidemiológicos, nos quais se verifica três 

crianças em cada 1000 nascidos com significativa perda auditiva bilateral 

permanente e outras três crianças em 1000 adquirirão a surdez no início da 

infância (DOWNS, NORTHERN, 2005). 

As alterações auditivas podem ser causadas por diversos fatores 

etiológicos, congênitos ou adquiridos, podendo apresentar graus e tipos 

variáveis. Dentre as causas da deficiência auditiva adquirida, encontra-se o 

uso de algumas substâncias ototóxicas que provocam perturbações 

transitórias ou definitivas das funções auditiva e vestibular (OLIVEIRA, 

CANEDO, ROSSATO, 2002).    

A ototoxicidade secundária ao uso de medicações é um acontecimento 

presente na prática médica diária e que deve ser evitada. Para tal, torna-se 

imprescindível o conhecimento das drogas potencialmente tóxicas à orelha 

interna, bem como a detecção precoce dos danos causados por elas 

(OGANDO et al., 2004).  

São consideradas drogas ototóxicas os aminoglicosídeos, a 

carboplatina, a cisplatina, entre outras (SILVA et al.,2007). As drogas 

antiinflamatórias, como salicilatos, aspirina e quinino, podem provocar 

alterações auditivas, sendo a cocleotóxicidade dos salicilatos e da aspirina 

reversível (OLIVEIRA, 1994). 
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O antimalárico fosfato de cloroquina provoca efeitos ototóxicos, que 

podem ser reversíveis se a medicação for suspensa em tempo hábil, no 

entanto, pode ser tóxico para os fetos se utilizado até o terceiro mês de 

gestação. Os sintomas da ototoxicidade relacionados com o seu uso são 

semelhantes aos provocados pelos aminoglicosídeos, sendo os principais o 

zumbido, vertigem e perda auditiva neurossensorial simétrica de grau leve até 

o grau moderado (FIGUEIREDO et al., 2004).    

Estudos realizados na Nigéria observaram que a cloroquina (KORONG 

et al.,2014) e o Quinino seguido de Cloroquina (OBASIKENE et al., (2012) 

foram as drogas mais frequentes utilizadas em pacientes diagnosticados com 

ototoxicidade. Outro estudo realizado com crianças acometidas por malária 

Falciparum tratadas com diferentes antimaláricos, os autores constataram 

alteração dos limiares auditivos quando comparado com o grupo controle 

(ADJEI et al., 2013 ). No entanto, em outra pesquisa, cujo objetivo foi avaliar a 

eficácia e segurança de um novo tratamento para este mesmo plasmódio, os 

autores não observaram sinais de ototoxicidade (NADIAYE et al., 2011).  

A malária é uma das principais doenças parasitárias do mundo, sendo 

considerado um dos grandes problemas de saúde pública porque os 

plasmódios são encontrados em áreas onde habita quase a metade da 

população mundial e no Brasil, Rondônia, é responsável por um terço dos 

casos notificados de malária (JARUDE, TRINDADE, TRAVARES NETO, 

2003). Na capital, Porto Velho, segundo os dados do Sistema de Informação 

de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) em 2015 foram registrados 10206 casos 

de malária.  

Estudo realizado na região de Porto Velho, Rondônia, identificaram em 

RN de mães que realizaram tratamento para malária na gestação uma 

prevalência de perda auditiva de 3% (AURÉLIO et al., 2014) e outro trabalho 

com a mesma população os autores identificaram uma prevalência de 6,7% de 

resultado alterado na triagem auditiva neonatal, sendo o risco do neonato falhar 

na triagem quando comparados com RN não expostos a malária e respectivo 

tratamento de 5,64 (SILVA et al., 2015).  

Considerando a importância da audição para o desenvolvimento infantil, 

o potencial ototóxico dos antimaláricos (FIGUEIREDO et al., 2004; ADJEI et al., 

2013), a alta incidência na região de Porto Velho de casos de malária e 
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ausência de estudos com essa população faz-se necessário a realização desse 

estudo. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar a audição de crianças e adolescentes tratados com 

antimaláricos. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar as crianças e adolescentes quanto à ocorrência de malária, 

tipo de plasmódio, tipo de antimalárico utilizado, presença da perda 

auditiva, tipo, grau e lateralidade. 

 Relacionar o resultado da avaliação audiológica com o sexo, faixa etária, 

tipo de plasmódio e antimalárico utilizado. 

 Comparar o resultado da avaliação audiológica de crianças e 

adolescentes expostas e não expostas a malária. 

 

2.3 Objetivos Alcançados 

 Caracterizar as crianças e adolescentes quanto à ocorrência da malária, 

tipo de plasmódio, tipo de antimalárico utilizado, ocorrência de 

indicadores de risco para deficiência auditiva na infância e resultado da 

triagem auditiva; 

 Comparar a ocorrência de IRDA entre crianças e adolescentes expostos 

e não expostos a malária; 

 Relacionar o resultado da triagem auditiva em crianças e adolescentes 

com a ocorrência da malária, tipo de plasmódio e antimalárico utilizado 

no tratamento. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 
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Trata-se de uma pesquisa observacional, quantitativa, de coorte 

retrospectiva. 

 

3.2 Aspectos bioéticos 

 Esse estudo foi autorizado pelos gestores das instituições participantes e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) sob o 

número 425.859/2013 e todos os pais ou responsáveis pelos participantes 

concordaram com o estudo assinando o termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE). 

 

3.3 Locais da Pesquisa 

A coleta dos dados foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. 

José Adelino da Silva, localizada na zona leste da cidade de Porto Velho, na 

Rua Orion, Bairro Ulisses Guimarães, na Cidade de Porto Velho, Rondônia e 

na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas, situada na Rua 

Brasília, 1.025, Bairro Areal, na cidade de Porto Velho, Rondônia, dentro do 

campus da Faculdade São Lucas. 

A UBS Dr. José Adelino da Silva é referência no atendimento em baixa e 

média complexidade na região leste do município de Porto Velho e a mesma 

realiza em média 1125 exames mensais para pesquisa de plasmódio da 

malária. A Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas é uma clínica 

escola que tem por objetivo atender à população em geral com distúrbios da 

comunicação humana e possui todos os recursos físicos e tecnológicos para 

diagnóstico audiológico em adultos e crianças.  

 

3.4 População  

Participaram do estudo crianças e adolescentes atendidos na UBS Dr. 

José Adelino no período de março de 2014 a março de 2016. 

 

3.5 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no estudo todas as crianças e adolescentes que 

aguardavam atendimento (vacinação, consulta médica, consulta odontológica), 

cujos pais ou responsáveis concordaram em participar assinando o TCLE. 

Foram excluídos aqueles que não concordaram em participar, não realizaram 
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os testes audiológicos propostos e/ou não sabiam dar as informações 

necessárias ao estudo.  

 

3.5 Amostra 

Para definição do número amostral tomou-se como base o número de 

indivíduos com idade entre zero e 17 anos atendidos na UBS Dr. José Adelino 

da Silva em Porto Velho, Rondônia no ano de 2012, que totalizou 901 crianças 

e adolescentes. Assim utilizado, então, o cálculo amostral e adotando um erro 

de 5% e nível de confiança de 95% chegou-se a um tamanho amostral mínimo 

de 270 crianças e adolescentes. 

Foram abordados e convidados para participar do estudo 373 pais ou 

responsáveis e destes, 86, foram excluídos por não atenderem a todos os 

critérios de inclusão e exclusão estabelecidos.  

Portanto a amostra, definida como de conveniência ou consecutiva foi 

composta por 287 crianças e adolescentes, com idade mínima de 1 ano, média 

de 6,3, máxima de 17 e desvio padrão de 4,3 anos. 

 

3.7 Instrumentos 

Os materiais utilizados para coleta foram: protocolo de anamnese 

audiológica; luvas de procedimentos; cadeira; caneta; audiogramas; otoscópio 

da marca Heidji; espéculos; cabine acústica; instrumentos musicais (guizo, 

sino, reco-reco, agogô, pratos e tambor); audiômetro da marca amplaid, 

modelo A177; audiômetro pediátrico da marca Interacousti, modelo PA5; fone 

de ouvido TDH39; imitanciômetro da marca Interacoustic, modelo AT235; 

imitânciômetro da marca Interacoustic, modelo MT10; olivas de borracha; 

equipamento para pesquisa dos potenciais evocados auditivos de tronco 

encefálico da marca Smart EP - Intelligent Hearing Systems, versão 2.40, caixa 

de eletrodos da Bio-logic de um canal e equipamento de emissões otoacústicas 

portátil, modelo OtoRead®, marca Interacoustics. 

 

3.8 Procedimentos 

Após autorização das instituições onde foi realizada a coleta e 

aprovação do CEP deu-se início a coleta dos dados.  
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Para a coleta dos dados a pesquisadora compareceu inicialmente a UBS 

Dr. José Adelino onde abordou os pais ou responsáveis que aguardavam 

atendimento na recepção da unidade, explicou aos mesmos de forma clara e 

objetiva os procedimentos do estudo e que a participação ou não do seu filho 

não influenciaria no atendimento naquela unidade. Após as explicações e 

esclarecimentos de dúvidas, aqueles que concordaram assinaram o TCLE.  

Após a assinatura do TCLE os pais ou responsáveis foram entrevistados 

quanto ao estado de saúde geral da criança e adolescente com o objetivo de 

identificar prováveis indicadores de risco para audição na infância (IRDA), tais 

como, permanência em unidade de terapia intensiva neonatal, uso de 

medicamentos ototóxicos, ventilação mecânica, oxigenação extracorpórea, 

hiperbilirrubinemia ex-sanguíneo transfusão, síndrome associadas à deficiência 

auditiva, má formação craniofacial, quimioterapia, infecção congênita 

(toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, herpes simples e sífilis), otites 

recorrentes, história familiar de deficiência auditiva na infância, trauma 

cranioencefálico, doenças metabólicas (diabetis, doenças da tireoide, 

alterações do colesterol ou do trigliciderídeos). Na entrevista foi ainda 

investigado a ocorrência da malária, bem como, o tipo de plasmódio e o 

medicamento utilizado no tratamento. 

Após a entrevista com pais ou responsáveis, as crianças e adolescentes 

foram submetidas a uma triagem auditiva ou encaminhadas diretamente para a 

Clínica de Fonoaudiologia para a realização dos exames audiológicos.  

A triagem auditiva foi realizada em uma sala silenciosa da UBS 

disponibilizada para a coleta, onde o nível de ruído foi medido por meio de um 

medidor de pressão sonora (nível equivalente ponderado A), devendo o mesmo 

permanecer em torno de 50 dB (A), antes e durante os testes. Quando os 

níveis de ruído superam o limite estabelecido de 50 dB (A) ideal para a 

realização dos testes, foi feito modificações no ambiente (desligou ventiladores, 

ar condicionado, fechou porta e/ou janelas) e somente após o controle do ruído 

deu-se início aos testes.  

Inicialmente as crianças foram submetidas à inspeção do meato acústico 

externo com otoscópio com o objetivo de verificar a ocorrência de alterações 

(rolha de cerume, corpos estranhos ou má formação do canal auditivo) que 

pudessem inviabilizar os testes auditivos e quando se confirmou qualquer 
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alteração procedeu-se o encaminhamento do participante para consulta e 

conduta otorrinolaringológica na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade São 

Lucas e posteriormente para avaliação auditiva. Na ausência de alterações na 

meatoscopia seguiu-se com a triagem auditiva por meio de um dos 

procedimentos audiológicos discriminados abaixo:  

 Avaliação instrumental, pesquisa do reflexo cócleo pálpebral e pesquisa 

de reação a voz (os procedimentos e análise se basearam na 

recomendação de Azevedo, 1997) 

 Avaliação instrumental, pesquisa do reflexo cócleo pálpebral e avaliação 

timpanométrica (os procedimentos e análise se basearam na 

recomendação de Azevedo, 1997 e Rabinovich, 1997). 

 Avaliação instrumental, pesquisa do reflexo cócleo pálpebral e triagem 

auditiva com audiômetro pediátrico (PA5) (os procedimentos e análise 

se basearam na recomendação de Azevedo, 1997 e Rabinovich, 1997). 

 Triagem auditiva com audiômetro pediátrico-PA 5 (foi utilizado fone de 

ouvido para a pesquisa do limiar auditivo, que deveria ser igual ou 

inferior ao nível de audição determinado em calibração biológica 

realizada em um sujeito com limiares conhecidos e dentro da 

normalidade). 

 Emissões otoacústicas evocadas transientes - EOAT (foi utilizado um 

protocolo padrão do equipamento para triagem auditiva, com análise 

automática das respostas). 

Após o término da triagem, os pais ou responsáveis pelas crianças 

foram esclarecidos quanto aos resultados da avaliação de seus filhos. Todas 

as crianças e adolescentes triadas que apresentaram resultados alterados e 

aqueles que por qualquer motivo não realizaram os testes na UBS (os pais não 

podiam aguardar ou a criança não colaborou com o teste proposto) foram 

encaminhadas para a avaliação audiológica na Clínica de Fonoaudiologia da 

Faculdade São Lucas e quando confirmado a presença da perda auditiva foi 

realizada consulta otorrinolaringológica. 

Para a avaliação audiológica na Clínica de Fonoaudiologia os 

participantes foram agendados conforme a disponibilidade dos pais. No dia 

marcado, previamente foi realizada a meatoscopia para verificar a presença de 
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rolha de cerume, corpo estranho ou má formação do conduto auditivo externo 

que pudesse impossibilitar a realização dos testes. Na presença de alteração 

na meatoscopia a criança ou adolescente foi encaminhado para avaliação e 

conduta otorrinolaringológica e uma nova data para avaliação foi agendada. 

Depois de descartada a presença de alterações foi iniciada a avaliação 

audiológica, a qual foi composta por audiometria tonal limiar, logoaudiometria e 

medidas de imitância acústica. As crianças menores de dois anos e aqueles 

que não colaborarem com testes supracitados foram avaliados por meio de 

medidas objetivas da audição (potencial evocado auditivo de tronco encefálico - 

PEATE, EOAT e medidas de imitância acústica).  

Os exames audiológicos, audiometria tonal e audiometria vocal, foram 

realizados segundo os critérios propostos por Momensohn-Santos e Russo, 

(2005). 

Nas crianças maiores de dois anos e menores de sete, foi utilizado 

metodologia específica para essa idade, denominada de audiometria lúdica. 

Nessa avaliação a criança é ensinada a realizar o teste utilizando um 

brinquedo de encaixe (“toda vez que ouvir o apito deverá montar o brinquedo”). 

Todos os resultados obtidos durante a realização dos exames foram 

registrados em um gráfico específico denominado audiograma. 

A determinação do grau da acuidade auditiva da criança avaliada foi 

baseada na classificação proposta por Northerm e Downs, (1984) onde a perda 

auditiva é determinada segundo os diferentes graus de dificuldade para a 

comunicação e considera audição normal limiares obtidos menores ou igual a 

15 dBNA, perda auditiva discreta ou mínima para limiares entre 16 - 25 dBNA, 

perda auditiva leve entre 26 - 40 dBNA, perda Moderada entre 41- 55 dBNA, 

perda auditiva moderamente-severa entre 56 - 70 dBNA, perda auditiva severa 

entre 71- 90 dB NA e perda auditiva profunda acima de 90 dBNA. Analise dos 

resultados das crianças maiores de sete anos foi de acordo com classificação 

do grau da perda auditiva proposto por Loyd e Kaplan (1978), sendo 

considerados audição normal os limiares menores ou igual 25 dBNA, perda 

auditiva leve limiares entre 26 - 40 dBNA, perda auditiva leve, perda Moderada 

entre 41- 55 dBNA, perda auditiva moderamente-severa entre 56 - 70 dBNA, 

perda auditiva severa entre 71- 90 dB NA e perda auditiva profunda acima de 

90 dBNA.  
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 A avaliação com imitanciometria foi realizada segundo os 

procedimentos sugeridos por Momensohn-Santos e Russo, (2005) e seus 

resultados foram analisados conforme o sugerido no manual de procedimento 

em audiologia do Conselho Federal de Fonoaudiologia, (2013).  

Os participantes menores de 2 anos foram avaliados por meio de 

medidas objetivas (PEATE e EOA).  

O exame do PEATE foi realizado durante o sono natural, sem sedação e 

a impedância elétrica de contato dos eletrodos será verificada antes, e, 

aleatoriamente, durante a coleta do registro, devendo permanecer sempre até 

5 Kohms. Os eletrodos foram colocados na testa (eletrodo ativo), na mastóide 

direita (eletrodo referência) e mastóide esquerda (eletrodo terra). A realização 

do exame aconteceu numa sala tratada eletricamente, utilizando o fio terra.  

O exame iniciou na intensidade de 70dBNA, com o estímulo do tipo click 

por via aérea com no mínimo 1.000 estímulos por segundo e foi repetido a fim 

de verificar a sincronia neural, marcando assim as ondas I, III e V. Em seguida 

diminuiu-se a intensidade para 30dBNA verificando a reprodutibilidade da onda 

V. Os pacientes que tiverem o limiar eletrofisiológico de 30dBNA bilateral foram 

considerados pacientes com audição dentro da normalidade. 

Ao término da avaliação, os pais ou responsáveis pelas crianças e 

adolescentes foram esclarecidos quanto aos resultados da avaliação de seus 

filhos e se encontrada alguma alteração os mesmos foram agendados para a 

avaliação e conduta otorrinolaringológica na Clínica de Fonoaudiologia da 

Faculdade São Lucas, sem ônus para os participantes. 

 

3.9 Análises dos dados 

Para esse relatório final, não foi possível analisar o resultado do 

diagnóstico audiológico, devido ao número baixo de comparecimento das 

crianças e adolescentes na Clínica de Fonoaudiologia para a realização dos 

procedimentos audiológicos. Portanto, todas as análises realizadas, referem-se 

aos resultados da triagem auditiva que foram realizadas na UBS.  

Inicialmente foi feita uma caracterização da amostra, quanto a 

ocorrência de IRDA, ocorrência de malária, tipo de plasmódio e resultado da 

triagem auditiva.  
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Em seguida as crianças e adolescentes foram distribuídas em dois 

grupos. O primeiro, denominado grupo exposto, foi composto por crianças e 

adolescentes que apresentavam histórico de infecção por malária e o segundo 

grupo, denominado grupo não exposto foi composto de crianças e 

adolescentes que não apresentavam histórico de infecção por malária. 

Após a composição dos grupos, foi feita a comparação dos mesmos 

quanto a ocorrência de IRDA. Para essa análise utilizou-se o teste estatístico 

de Igualdade de duas proporções.  

Em seguida, foi relacionado o resultado da triagem auditiva (normal ou 

alterado) com a ocorrência da malária e para essa análise utilizou-se o teste 

estatístico do Qui-quadrado. Ainda utilizando o teste do Qui-quadrado verificou-

se a relação do resultado da triagem auditiva com o tipo de plasmódio e o 

medicamento antimalárico utilizado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O presente estudo, cujo objetivo era caracterizar a audição de crianças e 

adolescentes acometidos por malária, constatou que a maioria das crianças e 

adolescentes acometidos por malária foram infectados pelo plasmódio Vivax.  

Tabela 1: Caracterização das crianças e adolescentes quanto, ocorrência da 

malária, tipo de plasmódio apresentado e antimalárico utilizado no tratamento. 

Variáveis 

 

N % P-valor 

Malária 

N=287 

Sim 44 84,7% 
<0,001* 

Não 243 15,% 

Tipo de plasmódio 

N= 46 

Vivax 28 63,6% Ref. 

Falciparum 8 18,2% <0,001* 

Mista 3 6,8% <0,001* 

Não soube informar 7 15,9% <0,001* 

Antimalárico 

N= 46 

Cloroquina  1  2,3% <0,001* 

Primaquina 3 6,8% <0,001* 

Quinino 3 6,8% <0,001* 

Cloroquina + Primaquina 7 15,9% <0,001 

Não soube informar 32 72,7% Ref. 

Teste estatístico: Igualdade de duas proporções; significância estatística= valor de p< 

ou = 0,05 Legenda: n= número amostral; %= percentual; p-valor < ou = 0,05 

considerado significativo; *= valor estatisticamente significante. 
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 Esse resultado era esperado, pois o plasmódio Vivax é a espécie mais 

frequente encontrada no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Um trabalho 

realizado na região de Porto Velho, Rondônia também observou maior 

prevalência do plasmódio Vivax na população estudada (AURÉLIO et al., 

2014). A maioria dos pais e/ou responsáveis não souberam informar o 

tratamento utilizado no tratamento, mas podemos deduzir que a maioria fez uso 

de Cloroquina associado a Primaquina que é o recomendado para o tratamento 

do plasmódio Vivax (BRASIL, 2010). 

 A deficiência auditiva apresenta causas variadas e na criança elas 

podem ocorrer no período pré-natal, peri-natal ou posteriormente no decorrer 

dos primeiros anos de vida. Os IRDA na infância foram descritos pelo Joint 

Committe on infant Hearing (JCIH, 2007), pelo Comitê Multiprofissional em 

Saúde Auditiva na Infância - COMUSA (LEWIS, et al., 2010) e mais 

recentemente pelo Ministério da Saúde do Brasil na publicação das Diretrizes 

de Atenção a Triagem Auditiva Neonatal (BRASIL, 2012). Dentre esses 

indicadores encontramos alguns que apresentam relação com a perda auditiva 

tardia, ou seja, são responsáveis pela perda auditiva que ocorre após a alta 

hospitalar, posteriormente a realização da triagem auditiva neonatal (TAN).  

 Segundo o Joint Committe on infant Hearing (JCIH, 2007) os indicadores 

de risco considerados mais preocupantes para a ocorrência de perda auditiva 

tardia são a preocupação dos pais ou cuidadores em relação a atrasos na 

audição, fala, linguagem ou no desenvolvimento, oxigenação extracorpórea, 

histórico familiar de perda auditiva permanente na infância, síndromes 

associadas à perda auditiva, perda auditiva progressiva ou de manifestação 

tardia, infecção congênita por citomegalovírus, distúrbios neurodegenerativos e 

quimioterapia.  

Ao comparar a ocorrência de IRDA entre grupo exposto e não exposto a 

malária verificou-se que a hiperbilirrubinemia exsanguíneotransfusão e a 

malária na gestação foi significativo no grupo exposto (Tabela 02). 
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Tabela 2: Comparação dos IRDA entre o grupo de crianças e adolescentes 

expostos e não expostos a malária atendidos na UBS Dr. José Adelino de 

Porto Velho, Rondônia 

 

                                                    MALÁRIA 

IRDA 
Não exposto Exposto 

P-valor 
N % N % 

DA na Família 25 32,1% 4 22,2% 0,413 

Diabetes 1 1,3% 0 0,0% 0,629 

Hiperbilirrubinemia 

Exsanguíneotransfusão 
0 0,0% 1 5,6% 0,036* 

HIV 1 1,3% 0 0,0% 0,629 

Malária na Gestação 8 10,3% 8 44,4% <0,001* 

Otite Recorrente 12 15,4% 3 16,7% 0,893 

Ototóxico 26 33,3% 4 22,2% 0,359 

Oxigenoterapia 4 5,1% 0 0,0% 0,326 

Queixa dos Pais 20 25,6% 4 22,2% 0,763 

Rubéola 1 1,3% 0 0,0% 0,629 

Sífilis 1 1,3% 0 0,0% 0,629 

Síndrome 1 1,3% 0 0,0% 0,629 

Toxoplasmose 2 2,6% 0 0,0% 0,492 

UTIN 7 9,0% 2 11,1% 0,779 

VMEC 4 5,1% 2 11,1% 0,345 

Teste estatístico: Igualdade de duas proporções; significância estatística= valor de p< ou = 0,05 

Legenda: n= número amostral; %= valor percentual; p-valor < ou = 0,05 considerado 

significativo; IRDA= Indicador de risco para deficiência auditiva; DA= Deficiência auditiva; HIV = 

vírus da imunodeficiência adquirida; UTIN= Unidade de terapia intensiva neonatal; VMEC= 

ventilação mecânica; *= valor estatisticamente significante. 

   

A infecção por malária na gestação não é referido na literatura como um 

possível fator de risco para a audição do neonato, no entanto, como a malária 

gestacional é responsável por péssimos resultados perinatais, os programas de 

TAN das maternidades públicas de Porto Velho consideram o RN de mãe 

infectada por malária na gestação como de alto risco para a perda auditiva na 
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infância. Devido a esse fato e aos resultados encontrados no estudo de Silva et 

al., (2015), o qual constatou que RN de mães tratadas para malária na 

gestação tem 5,6 vezes maior risco de falhar na TAN do que RN de mães não 

tratadas, no presente estudo, considerou-se esse fator como um risco para 

audição da criança e adolescente.  

A malária na gestação foi significativa no grupo exposto. Esse resultado 

justifica-se no fato de as crianças e adolescentes são provenientes de áreas 

onde a incidência da malária é elevada, portanto, tanto mães, quanto filhos 

estão expostos à mesma infecção.  

Outro fator que foi significativo no grupo exposto à malária foi a 

hiperbilirrubinemia exsanguíneo transfusão. A hiperbilirrubinemia é um dos 

fatores mais citados na literatura (JCIH, 2007; LEWIS et al., 2010; BRASIL, 

2012) como responsável pela perda auditiva no neonato. Santos e Araújo 

(2011) ao estudar a malária na gestação e suas consequências no neonato 

identificou que 60% dos RN apresentam hiperbilirrubinemia justificando assim o 

resultado encontrado, já que no grupo exposto também foi significativo à 

ocorrência da malária na gestação. 

Ao analisar o resultado da triagem auditiva realizada, verificou-se no 

grupo exposto a malária que 91% (n=40) apresentaram resultados dentro da 

normalidade e 9% (n=4) apresentaram resultados alterados. No grupo não 

exposto verificou-se que 89% (n=217) apresentaram resultados compatíveis 

com a normalidade, enquanto 11% (n=26) apresentaram-se alterados.  

Ao relacionar o resultado da triagem auditiva com a exposição ou não a 

malária, não se constatou relação significante dessas variáveis (tabela 3), ou 

seja, o resultado alterado na triagem auditiva não está associado à ocorrência 

da malária.  

 

Tabela 3. Relação da ocorrência da malária com o resultado da triagem 

auditiva em crianças e adolescentes atendidos na UBS Dr. José Adelino em 

Porto Velho, Rondônia 

Malária 
Não exposto Exposto Total 

P-valor 
N % N % N % 

Triagem Normal 217 89% 40 91% 257 90% 0,748 
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Auditiva Alterado 26 11% 4 9% 30 10% 

 
Total 243 100% 44 100% 287 100% 

 
Teste estatístico: Qui-quadrado; significância estatística= valor de p< ou = 0,05 

Legenda: n= número amostral; %= percentual; p-valor < ou = 0,05 considerado 

significativo. 

 Apesar de vários estudos (TANGE et al., 1997; BRANCO NEVES, 2004; 

FIGUEIREDO et al., 2004; MCCALL et al.,  2006) demonstrarem que o uso de 

medicamentos antimaláricos possam produzir efeitos maléficos a função 

coclear, resultando em perda auditiva, no presente estudo não se pode 

constatar esse resultado. Talvez esse achado tenha ocorrido devido ao tempo 

decorrente entre a exposição ao tratamento e a realização do procedimento 

audiológico. No presente estudo essa variável não foi considerada na análise, 

no entanto, no trabalho de Adjei et al., (2013) foi demonstrado que a alteração 

dos limiares auditivos decorrente do uso de antimaláricos persistem somente 

até o vigésimo oitavo dia a partir do tratamento.  

 Outros estudos demonstraram que a alteração auditiva encontrada em 

indivíduos expostos a malária e respectivo tratamento ocorreram em virtude do 

quadro agudo da malária (GURKOV et al., 2008; CARRASQUILLA et al., 2012) 

do tipo Falciparum (TANGE et al, 1997; ZHAO, MACKENZIE, 2011; ADJEI et 

al., 2013) e não em consequência do medicamento utilizado no tratamento. Já, 

na pesquisa atual, a maioria dos casos identificados apresentou histórico de 

infecção pelo plasmódio Vivax e os procedimentos audiológicos foram 

realizados após o tratamento, quando a criança ou adolescente já não 

apresentava a doença. 

 Ao verificar a relação dos resultados da triagem auditiva no grupo 

exposto a malária com o tipo de plasmódio apresentado e tratamento realizado 

não se constatou significância estatística nas análises, ou seja, o resultado 

alterado na triagem não tem relação com o plasmódio apresentado ou 

tratamento realizado. 

 

Tabela 4. Relação dos resultados da triagem auditiva com o tipo de malária e o 

antimalárico utilizado no tratamento de crianças e adolescentes 

Conclusão 
Alterado Normal Total 

P-valor 
N % N % N % 
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Antimalárico 

Cloroquina 0 0% 1 2% 1 2% 

0,751 

Cloroquina + 

Primaquina 
0 0% 7 17% 7 15% 

Não soube informar 4 100% 28 67% 32 70% 

Primaquina 0 0% 3 7% 3 7% 

Quinino 0 0% 3 7% 3 7% 

Tipo de 

Malária 

Falciparum 0 0% 8 19% 8 17% 

0,276 
Mista 1 25% 2 5% 3 7% 

Não soube informar 0 0% 7 17% 7 15% 

Vivax 3 75% 25 60% 28 61% 

Teste estatístico: Teste estatístico: Qui-quadrado; significância estatística= valor de p< 

ou = 0,05 Legenda: n= número amostral; %= percentual; P-valor= < ou = 0,05 

considerado significativo. 

 

Os resultados do estudo atual corrobora com o que foi observado na 

pesquisa de Carrara et al., (2008)  ao avaliar os efeitos da função auditiva em 

pacientes com malária Falciparum tratados com  artesunato combinado com 

mefloquina. Os autores realizaram avaliação audiológica antes da primeira 

dose e sete dias após o inicio do tratamento antimalárico e constataram que 

não houve alterações nos testes auditivos realizados ou sinais clínicos de 

ototoxicidade auditiva. Concorda ainda com o estudo realizado por Souza et al., 

(2011) com objetivo de verificar associação entre efeitos auditivos e a 

exposição combinada de ruído e antimaláricos em trabalhadores que 

realizaram exames ocupacionais de audiometria e constataram que o uso de 

antimaláricos não alterou os resultados audiológicos dos trabalhadores e com o 

estudo de Nadiaye et al., (2011), ao avaliar a eficácia e segurança no 

tratamento para malária não complicada em crianças e adultos acometidos 

pela plasmódio Falciparum, tratados com artesunato mais amodiaquina e 

artemeter-lumefantrina e não encontraram sinais de ototoxicidade na 

audiometria realizada no dia zero, três e 28 do tratamento.  

No entanto, no estudo de Korong et al., (2014) realizado em uma 

população composta por 156 pacientes com faixa etária de 5 a 85 anos e que 

foram diagnosticados com ototoxicidade induzida por drogas, constataram que 

cloroquina foi uma das drogas mais frequentes. Nesse estudo a ototoxicidade 
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foi definida a partir de critérios rigorosos de inclusão e exclusão, sendo 

excluídos aqueles que apresentaram algum tipo doença ou suspeita de perda 

auditiva que pudessem comprometer a análise, isolando a assim, o fator da 

ototoxicidade. O presente estudo discorda dos resultados encontrados por 

Korong et al., (2014) ao verificar que os resultados audiológicos alterados não 

tem relação com o tratamento realizado. 

O presente estudo também discorda do que foi observado em um 

trabalho que objetivou identificar as drogas comumente utilizadas em pacientes 

diagnosticados com ototoxicidade (OBASIKENE et al.,2012), o qual constatou 

que os antimaláricos quinino seguido da cloroquina foram as drogas mais 

frequentes nos casos diagnósticos com perda auditiva por uso de ototóxicos. 

Uma justificativa para esse resultado está associada ao fato de que no 

presente estudo a maioria dos pais e/ou responsáveis pelas crianças e 

adolescentes que participaram não souberam informar o tipo de medicamento 

utilizado no tratamento e podemos ainda observar na tabela 5 que 100% dos 

resultados alterados na triagem ocorreram justamente nesses indivíduos. 

Outra explicação que pode ter contribuído para a discordância dos 

estudos e que também não foi considerada na análise dos dados atuais, é com 

relação à dose do medicamento, sensibilidade do paciente e o tempo de 

exposição, fato esse já demonstrado por Figueiredo et al., (2004) ao afirmar 

que o potencial ototóxico dos antimaláricos está diretamente relacionado com o 

tipo, a dose da substância utilizada, com a sensibilidade do paciente e com o 

tempo de uso.  

A metodologia adotada na triagem auditiva pode também ter contribuído 

para o resultado, pois em muitos casos o exame realizado na criança ou 

adolescente e que estava disponível naquele momento, não era sensível para 

perdas auditivas mínimas e leves. 

Há que se considerar nesse estudo a dificuldade encontrada para 

avaliação audiológica dos participantes. Talvez essa seja a maior limitação 

encontrada. O fato é que as avaliações iniciais (triagem) deveriam ser 

realizadas na UBS, no entanto, houve dificuldade por parte da unidade para 

nos fornecer espaço físico adequado para essas avaliações, pois 

concomitantemente a coleta, deu-se início a uma reforma da estrutura física da 

instituição, diminuindo com isso o número de salas de atendimento disponível 
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para uso. Essa dificuldade associada à distância entre a UBS e a Clínica de 

Fonoaudiologia pode ter contribuído para a falta no dia agendado para a 

avaliação auditiva.  

Outra dificuldade foi com relação à disponibilização dos equipamentos 

por parte da Clínica de Fonoaudiologia para a coleta, que por se tratar de uma 

coleta em horário comercial, não permitia a saída dos equipamentos em horário 

reservado para os estágios do curso de Fonoaudiologia, portanto, limitando o 

período em que poderiam ser utilizados esses equipamentos.  

Outra limitação encontrada foi com relação ao responsável pela criança 

ou adolescente, que nem sempre se tratava dos pais, assim as informações 

sobre a saúde geral e auditiva, bem como medicamentos utilizados, não eram 

informados ou as informações poderiam não ser fidedignas.   

Como o comparecimento dos pais e respectivos filhos foi baixo para a 

realização dos procedimentos de diagnóstico audiológico, não foi possível 

concluir o relatório com as análises desses procedimentos, pois não teríamos 

amostra suficiente para análises estatísticas.  

Sugere-se a realização de novos estudos com essa população, com o 

controle das variáveis, tipo de malária, tipo de medicamento utilizado, tempo, 

modo de administração da droga e suscetibilidade do sujeito, além da 

realização de testes sensíveis para detecção da ototoxicidade, tais como, 

pesquisa das EOA, audiometria convencional e de altas frequências. 

 

5 CONCLUSÃO 

A maioria das crianças e adolescentes expostos a malária são 

infectadas pelo plasmódio Vivax, os responsáveis não sabem informar o tipo de 

medicamento utilizado no tratamento e os resultados da triagem auditiva não 

tem relação com a ocorrência da malária, com o tipo de plasmódio apresentado 

e medicamento utilizado. 
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RESUMO: Lectinas são proteínas que possuem pelo menos um domínio não 

catalítico e que se ligam reversivelmente a mono ou oligossacarídeos 

específicos. As interações do carboidrato com as lectinas ocorrem através de 

pontes de hidrogênio, van der Waals, interações hidrofóbicas e coordenação de 

metal.  Uma característica dos açúcares é o grande número de grupamentos 

hidroxila, o que permite interagir com diferentes moléculas formando 

complexos. Análise de estruturas de alta resolução de complexos de proteína-

carboidrato com diferentes características de dobramento sugerem que o 

mecanismo de reconhecimento do carboidrato pela lectina segue os padrões 

específicos da esterioquímica do açúcar e ocorre em sítios de ligação 

específico para cada grupo específico. Neste projeto, as Lectinas de 

Astrocaryum sp., estão sendo propostas como alvo de estudo que visam a 

purificação e avaliação de moléculas. Para alcançar esses objetivos foi 

realizada a coleta de frutos de Astrocaryumsp, bem como obtenção desse 

material em pontos de comercialização, na cidade de Porto Velho. A partir da 

aquisição dos frutos, preparou-se o extrato aquoso, que posteriormente foi 

submetido a cromatografia líquida, para isolamento e purificação das Lectinas. 

As moléculas purificadas foram avaliadas por eletroforese em SDS-PAGE, para 

estimar seu peso molecular e o nível de pureza obtido a partir dos métodos 

cromatográficos. Como resultados de amostras de Astrocaryumsp. obteve-se a 

purificação de proteínas com capacidade de interagir com a lactose, 

possívelemnte pode-se tratar de Lectinas.Com os resultados obtidos até o 

momento, conclui-se que o extrato de Astrocaryum sp. possui proteínas na sua 

composição que se assemelham a lectinas, no entanto mais passos 

cromatográficos utilizando resinas com outros carboidratos são necessários. 

Conclui-se preliminarmente que Astrocaryum sp pode ser uma fonte de 

lectinas, uma importante classe de proteínas com potencial antiparasita que 

pode ser futuramente investigado sobre o parasita da leishmaniose. 
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Palavras-chave: Lectina, Astrocaryum sp, cromatografia de afinidade, tucumã. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO 

 O primeiro estudo que relatou uma proteína com atividade 

hemaglutinante foi o de Stillmark, no ano de 1888, o qual encontrou na 

mamona (Ricinus communis L.) um fator hemaglutinante, após isolar a proteína 

presente na semente, dando início a descoberta das lectinas (SHARON; LIS, 

2004). As lectinas podem ser encontradas em raízes, folhas frutas, cascas e 

flores de plantas (RATANAPO et al., 2001), porém as sementes de 

leguminosas são caracterizadas como principal fonte, sendo observado que do 

total de proteínas presentes 2 a 10% constitui-se de lectina (DIAZ et al., 1999).  

As lectinas apresentam alta estabilidade, possibilitando o seu uso na 

bioquímica, biologia celular, imunologia e áreas afins (SHARON; LIS, 2004). 

 

1.2 CLASSIFICAÇÃO 

As lectinas são proteínas que possuem pelo menos um domínio não 

catalítico e que se ligam reversivelmente a mono ou oligossacarídeos 

específicos (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). Com base na estrutura geral, 

Peumanse Van Damme (1995), distinguiram três tipos principais de lectinas, 

classificando em merolectinas, hololectinas e equimerolectinas. 

Merolectinassão proteínas de natureza monovalente, sendo assim incapazes 

de precipitar glicoconjugados e aglutinar células, possuem um único domínio 

de ligação a carboidrato. As hololectinas compreendem a maioria das lectinas 

de plantas, possuem capacidade de aglutinar células e precipitar 

glicoconjugados por possuírem dois ou mais domínios homólogos de ligação a 

carboidrato. As quimerolectinas são lectinas que possuem domínio de ligação a 

carboidrato e outro domínio que atua independente, o qual apresenta atividade 

catalítica bem definida ou outra atividade biológica. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

As lectinas apresentam capacidade de realizar ligação reversível a mono 

e oligossacarídeos sem a ocorrência de alteração da estrutura do açúcar 
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específico, podendo ser denominada de glicoproteínas (PEUMANS; VAN 

DAMME, 1998; SHARON; LIS, 2004). 

As interações do carboidrato com as lectinas ocorrem através de pontes 

de hidrogênio, van der Waals, interações hidrofóbicas e coordenação de metal.  

Uma característica dos açúcares é o grande número de grupamentos hidroxila, 

o que permite interagir com diferentes moléculas formando complexos (WEIS, 

1996). Análise de estruturas de alta resolução de complexos de proteína-

carboidrato com diferentes características de dobramento sugerem que o 

mecanismo de reconhecimento do carboidrato pela lectina segue os padrões 

específicos da estereoquímica do açúcar e ocorre em sítios de ligação 

específicos para cada grupo específico (RINI, 1995). 

Outro fator importante no processo de reconhecimento dos açúcares 

pelas lectinas são cátions divalentes Ca2+ e o Mm2+que contribuem para 

formação do sítio de ligação, como ocorre nas lectinas de leguminosas (WEIS, 

1996). 

 

1.4 APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS 

As lectinas têm sido utilizadas em diversas áreas da pesquisa, possuem 

propriedade de combinar-se com vários grupos de gliconjugados, por esse 

motivo apresentam potencial para uso na genética, biomedicina e imunologia 

(DIAZ  et  al.,  1999). Podendo ser utilizada em caracterização de carboidratos 

e de glicoconjugados, arquitetura de superfícies celulares em suas mudanças 

sob transformação maligna, isolamento de subpopulações de linfócitos, 

estimulação linfocitária e de citotoxicidade celular dependente de lectinas, 

tipagem de microorganismos e parasitas (POVINELI; FINARDI FILHO, 2002). 

 

1.5 PLANTA REGIONAL COM POTENCIAL PARA OBTENÇÃO DE 

LECTINAS 

Habitualmente, populações Amazônicas utilizam plantas com potencial 

medicinal, porém existe um grande número de frutas que também são ricas em 

compostos bioativos capazes de desempenhar atividade de cunho 

farmacológico. Essa afirmação está baseada, nas evidências que demonstram 

que uma grande parte de frutas e grãos não tem apenas as propriedades já 

conhecidas de vitaminas e minerais, que apresentam também uma variedade 
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de outros compostos biologicamente ativos e não nutritivos que desempenham 

ação específica na saúde humana (WALTER apud JOBIM et al., 2014). 

O Astrocaryum sp. (Tucumã) é um fruto globoso ou ovóide, constituído de 

endocarpo e mesocarpo, sendo que o último apresenta cor amarelo-alaranjada 

com espessura entre 2,8-10 mm, e peso total do fruto em torno de 20-100g 

(LIMA; TRASSATO; COELHO, 1986), pode ser encontrado em ambientes 

degradados e de vegetação secundária em ecossistema de terra firme da 

Amazônia Central e Ocidental (YUYAMA, et al., 2008), no Brasil, está presente 

nos Estados: Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima (KAHN, 2008). 

 

22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Isolar e purificar lectinas de Astrocaryum sp. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtenção do material vegetal; 

 Preparar extrato aquoso dos frutos obtidos; 

 Purificar Lectinas a partir de métodos cromatográficos de alta 

performance, HPLC; 

 Estabelecer o nível de pureza e estimar o peso molecular por 

eletroforese em gel de poliacrilamida 

 

33  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

3.1 OBTENÇÕES DO MATERIAL VEGETAL E PRODUÇÃO DO EXTRATO 

BRUTO 

Os frutos Astrocaryum sp. conhecidos popularmente como tucumã foram 

adquiridos em feiras, supermercados e coletados em áreas preservadas do 

município de Porto Velho. Os frutos obtidos foram inicialmente beneficiados por 

processos de limpeza e secagem a temperatura ambiente, posteriormente 

foram pesados e armazenados em freezer-20°C. Os extratos da amostra de 

Astrocaryum sp. foram extraídos utilizando 200g de amostra em600mL de água 

ultrapura sob agitação constante por um período de 30 minutos sob banho de 
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gelo mantendo a temperatura próximo de 4º C., posteriormente o extrato 

aquoso foi submetido a dois passos de centrifugação para eliminar material 

particulado,  no primeiro passo centrifugou-se a 4.000 xg a 8ºC por 15 minutos, 

o sobrenadante foi separado em novos tubos e o pellet foi descartado. O 

sobrenadante foi submetido a uma segunda centrifugação a 10.000 xg a 8º C 

por 20 min. Novamente o sobrenadante foi coletado e o pellet formado foi 

descartado. 

O produto da extração do tucumã foi submetido ao processo de 

precipitação de proteínas utilizando sulfato de amônia (NH4)2SO4 (100% de 

saturação). O material precipitado foi centrifugado por duas vezes a 10.000 xg 

por 10minutos, em ambos os passos de centrifugação o pellet foi coletado e 

solubilizado em tampão PBS 1X. Posteriormente quantificado, identificado e 

armazenado no banco de extratos a -20ºC. 

 

3.2 DOSAGEM DE PROTEÍNA 

A dosagem de proteína foi realizada com Kit para dosagem de proteínas 

Bio-Rad DC Protein Assay (BIO-RED). O ensaio é baseado na reação da 

proteína com uma solução de tártaro de cobre alcalino e reagente de Folin. O 

método foi adaptado para microplacas sendo utilizados 25μL da solução A 

(solução de tartarato de cobre alcalino), 200 μLda solução B (solução diluída do 

reagente Folin) e 5μL de amostra, incubados a 37°C durante 15 minutos. A 

leitura foi feita em espectrofotômetro monitorando a absorção em comprimento 

de onda de750 nm. 

 

3.3 ELETROFORESE MONODIMENSIONAL/ SDS-PAGE 

O extrato bruto de Astrocaryum sp. foi avaliado por eletroforese (SDS-

PAGE) em condições desnaturantes e não desnaturantes em gel de 

poliacrilamida 12,5% (m/v) realizada segundo técnica descrita por Laemli 

(1970), para determinação de peso molecular e verificação do grau de pureza. 

Pipetou-se 20 μLde cada amostra e mais 10μL do tampão de amostra com e 

sem DTT, aqueceu-se à 100°C por 5 minutos. Após a preparação das 

amostras, 20μL de cada uma foram aplicadas no gel. Para a corrida 

eletroforética, utilizou-se o tampão de corrida Tris-glicina (Tris-base 

concentração 25 mM, Glicina concentração 192 mM, SDS concentração 0,1%) 
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pH 8,3 nas condições de 30mA constante e voltagem variando de 100 a 200 

Vem um tempo total de corrida de 1 hora e 30 minutos. Ao final do 

procedimento, os géis foram submetidos ao tampão de fixação por uma hora, e 

posteriormente corados com Coomassie Brilliant Blue                           

(ARAGÃO, 2015). 

 

3.4 CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE 

Aproximadamente 100mg do extrato de Astrocaryum sp. foram diluídos 

em 1 mL de CTBS (Tris 20 mM pH 7.4, Cloreto de Cálcio 5 mM, Cloreto de 

Sódio 150 mM) e centrifugados a 13.000 rpm por 5 min. O sobrenadante foi 

aplicado em coluna de agarose-lactose (3cm x 1cm) previamente equilibrada 

com o mesmo tampão a um fluxo de 1mL/min e extensivamente lavada até que 

absorbância media em 280nm retornasse aos níveis basais. O material retido 

na coluna foi eluído com uma solução de Lactose 100mM diluída em CTBS. As 

frações coletadas foram liofilizadas e armazenadas a -20ºC para posterior 

análise (LANDUCCI, 1995). 

 

44  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

4.1 OBTENÇÃO DO EXTRATO 

Posteriormente as amostras foram trituradas em moinho de facas e 

colocadas em solução aquosa, permanecendo no agitador durante 30 minutos. 

Foram recolhidos 450mL de sobrenadante posteriormente  armazenado em 

tubos cónicos de 15 mL. Após este processo, o material foi centrifugado a 

10.000 xg por 10 minutos a temperatura de 8ºC, coletou-se 400mL de 

sobrenadante que foi submetido a purificação por precipitação em sulfato de 

amônia e dividido em 10 tubos Falcons de 50mL e submetidos a centrifugação 

a 10.000 xg por 10 minutos após a centrifugação foram obtidos 10 pellets. 

4.2 QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNA DO EXTRATO BRUTO  

A quantificação de proteínas demonstrou que 200g de amêndoade 

Astrocaryum sp triturada é possível obter 1,620 mg/mL da proteína totais, 

conforme descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1: Quantificação de proteínas do Extrato bruto 

Espécie Farinha de castanha (mg) Proteína total precipitada (mg) 

 

Astrocaryum 

sp 

 

 

200 

 

1,620 

 

4.3 ANÁLISE ELETROFORÉTICA MONODIMENSIONAL 

 

Cerca de 15µg das proteínas precipitadas foram aplicadas em gel de 

poliacrilamida 12,5% em condições redutoras e não redutoras. Nas duas 

amostras é possível observar bandas proteicas bem evidenciadas com massa 

molar entre 50 e 75 kDa entre outras, menos expressivas de menor peso 

molecular (Fig. 1). 

Figura 1: Eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5% em condições 

redutoras e não redutoras 

 

Gel de poliacrilamida 12,5%. PM = Padrão de peso molecular; 1 = Extrato bruto da semente de 

Astrocaryum sp. na presença do agente redutor DTT; 2 = Extrato bruto da semente de 

Astrocaryum sp. na ausência de DTT. 
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4.4   CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE  

Uma vez observado a presença de proteínas no extrato obtido de 

Astrocaryum sp., a amostra foi submetida a cromatografia de afinidade em 

coluna de agarose-lactose. O perfil cromatográfico mostrou duas frações 

nomeadas de Fração 1 e Fração 2. Considerando as características da coluna 

utilizada, a fração 2 é a que contém a lectina.  Essa amostra foi liofilizada, 

ressuspendidas em 1 mL de H2O Milli-Q e quantificada pelo método DC 

Protein, resultando em 0,158 mg/mL de proteína que foi armazenada a – 20° 

para posterior analise. 

 

Figura 2: Perfil cromatográfico da purificação do extrato proteico de 
Astrocarium sp 
 

 

mAU: miliunidades de absorbância a 280 nm, min: Tempo de retenção. Pico 1: material não 

retido na coluna,, pico 2:  fração de proteínas que permaneceram ligadas a coluna e 

posteriormente foram eluídas com o tampão de eluição.  
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As lectinas são proteínas que se ligam reversível e seletivamente a 

resíduos específicos de carboidratos através de ligações de hidrogênio e 

pontes de Van der Waals entre as faces hidrofóbicas do açúcar e as cadeias 

laterais aromáticas de aminoácidos (FRANCO-FRAGUAS et al., 2003). São 

proteínas capazes de reconhecer e interagir com carboidratos e 

glicoconjugados presentes em superfícies celulares (CORREIA et al., 2008) e 

podem ser detectadas numa amostra através de um simples ensaio de 

hemaglutinação e isoladas por diferentes técnicas de purificação, incluindo 

cromatografias de afinidade, troca iônica, interação hidrofóbica, filtração em gel 

e outras (LAM & NG, 2011). 

Outros trabalhos realizados com extratos vegetais demonstram a 

especificidade da lectina por outros açúcares como, por exemplo, a galactose 

(SILVA; 2008). 

A ampla ocorrência das lectinas vegetais e a variedade de 

especificidade por carboidratos, despertaram o interesse pelas investigações 

de várias funções endógenas e exógenas dessas proteínas nas plantas (Loris, 

2002). 

As lectinas vegetais são sintetizadas durante o desenvolvimento da 

semente juntamente com outras proteínas de estoque e no decorrer do 

desenvolvimento, são levadas para os corpos protéicos (TRINDADE, 2005). 

Dentro das células, foram identificadas no citoplasma e no núcleo (VAN 

DAMME et al., 2004), mas também verificadas no espaço extracelular 

(BATISTA, 2007; ETZLE et al., 1984). 

Utilizado por (BARBOZA, 2013) a metodologia de obtenção da lectina Aa 

cromatografia de afinidade – matriz Sephadez G-50 e matriz de quitina, e 

cromatografia de exclusão molecular em sistema HPLC, já (ZANETTI, 2007) 

utilizou da metodologia de   cromatografia em coluna de afinidade utilizando a 

matriz lactose-Sepharose. E possível que a lectina presente no extrato de 

Astrocaryum sp. exerça maior afinidade por outros açucares e não por lactose, 

sendo desse modo necessário ampliar a abordagem de isolamento de lectinas 

apresentado nesse trabalho. 
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55  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 Com os resultados obtidos até o momento, conclui-se que o extrato de 

Astrocaryum sp. possui proteínas na sua composição, no entanto a 

cromatografia de afinidade não foi um método eficaz de separação das lectinas 

presente no extrato provavelmente por ter baixa afinidade com a lactose da 

resina. Outras metodologias serão utilizadas para a obtenção das lectinas do 

extrato. 

66  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  OORRIIEENNTTAADDOORR  

Considero que em função da substituição do bolsista, que se afastou por 

necessidade médica, que o presente trabalho não sofreu prejuízos que 

comprometam os objetivos do projeto. Além disso o novo aluno Alisson se 

apropriou proporcionalmente do projeto e conseguiu dar continuidade de forma 

satisfatória, possibilitando o aluno participar tanto experimentalemnte quanto 

academicamente na elaboração deste relatório e da apresentação no seminário 

institucional da São Lucas. Estes feitos vem contribuir de forma positiva na 

formação do referido aluno. 

As etapas de preparação do extrato e dosagem do teor de proteínas 

totais foi realizada com sucesso, desta forma foi possível avaliar a possível 

presença de lectinas no ensaio de purificação por cromatografia de afinidade 

conforme demostrado neste relatório. A proposta inicial foi atualizada, sendo 

incluído método de extração utilizando apenas água. Tal atualização visa 

potencializar o rendimento de extração de lectina eliminando etapas que 

somariam perdas ao processo. O acadêmico apresentou um bom desempenho 

escolar durante todo o período como bolsista de IC, participando ativamente de 

atividades extra-curriculares, tais como seminários do grupo CEBio. Além disso 

ainda demonstrou responsabilidade, compromisso e interesse em seu 

aprimoramento técnico-científico, bom trabalho em equipe. Atualmente o aluno 

informou sobre sua empolgação em continuar participando de projetos e 

atividades de pesquisa. 
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TRANSIÇÃO ALIMENTAR DO PREMATURO POR MEIO DA 

TRANSLACTAÇÃO 

 

Orientador: Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues 
Bolsista: Kerolay de Lima Araújo 

 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar se a translactação favorece o 

tempo de transição para a prontidão da alimentação por via oral dos recém-

nascidos pré-termos. Refere-se a um estudo caso-controle realizado na 

unidade neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, composta por 13 

recém-nascidos prematuros divididos em GI: oito prematuros expostos a 

transição alimentar por meio da translactação, e GII: 5 prematuros expostos a 

transição alimentar ofertada por meio do copo. Os critérios de elegibilidade 

foram prematuros de ambos os gêneros, com idade gestacional inferior a 37 

semanas, alimentado por sonda gástrica ininterruptamente, cujas mães 

expressaram a intenção de amamentar, clinicamente estáveis. Ambos foram 

avaliados através do instrumento para avaliação da prontidão do prematuro 

para o início da alimentação oral diariamente, mediante ao alcance da 

pontuação exigida no protocolo supracitado o recém-nascido pré-termo recebia 

sua dieta por meio do método estabelecido para cada grupo. O treino de 

sucção em mama vazia associado à translactação não favorece o tempo de 

transição alimentar do recém-nascido prematuro, sendo a idade gestacional a 

única variável significativa no tempo de transição para alimentação por via oral. 

PALAVRAS CHAVES: Prematuro. Aleitamento materno. Sucção. Métodos de 

alimentação. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 As funções sucção e deglutição estão presentes no bebê desde o seu 

período gestacional, a partir da 17ª semana. Entretanto, a sincronia entre as 

mesmas só acontecem por volta da 32ª a 34ª semana (MAGGIO; COSTA; 

ZECA; GIORDANO, 2012). O recém-nascido pré-termo (RNPT) possui 

incoordenação dessas funções, bem como da função de respiração, que 

também está presente pela ocasião do nascimento, o que dificulta todo o 

processo natural de alimentação por via oral. Esse processo ocorre não por 
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incompetência do organismo do bebê, mas devido à imaturidade 

anatomofisiológica como consequência do incompleto crescimento que ele 

recebeu no ambiente intrauterino, ou seja, pelo desenvolvimento imaturo da 

habilidade oral o neonato apresenta dificuldade em manter alimentação por via 

oral.  

Em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, em 2015, para avaliar a 

influência da habilidade oral do prematuro e o tempo de transição alimentar da 

sonda para via oral (VO) plena, verificou-se que quanto maior a habilidade oral 

do RNPT maiores são as possibilidades da transição para via oral ocorrer mais 

rápido e menor é o período de internação em ambiente hospitalar. Havendo 

bom desempenho do sistema estomatognático o bebê ingere nutrientes 

necessários e adquire ganho de peso permitindo a alta hospitalar com 

segurança e eficiência (VARGAS et al., 2015). 

O nível de habilidade oral do prematuro define o momento adequado 

para a transição alimentar enteral para via oral exclusiva (LIMA et al., 2015). 

O prematuro é, na maioria das vezes, impossibilitado de se nutrir por via 

oral devido este ato demandar um aporte calórico muito elevado e harmonia 

entre as funções exercidas pelas estruturas orais envolvidas no processo de 

deglutição. Embora essas funções sejam atos competentes para o RNPT ainda 

não são executadas sincronicamente para que essa alimentação seja ofertada 

de forma segura e eficaz (KUECHI, 1997) 

Devido a esse fator, esses bebês apresentam dificuldade no processo 

alimentar necessitando de via alternativa de alimentação com sonda 

nasogástrica ou orogástrica para suprir suas necessidades fisiológicas. No 

entanto, o suporte enteral priva o sistema sensório motor oral de receber 

estímulos sensitivos adequados, uma vez em que a alimentação passa da 

sonda diretamente para o estômago sem exigir esforço do prematuro 

(OLIVEIRA, SIQUEIRA, ABREU, 2008). 

O processo de transição da alimentação para a via oral do recém-

nascido prematuro tem sido um dos fatores questionados entre a equipe que 

atende essa demanda em razão do risco existente em virtude da imaturidade 

da coordenação das funções estomatognáticas (DAMASCENO et al.,2014). 

Existem diversos métodos distintos que favorece a retirada da sonda 

gástrica o mais precocemente possível, porém, cabe ressaltar que qualquer 
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meio alternativo de oferta da dieta deve obter como foco principal o preparo do 

bebê para o aleitamento materno (NAGEM, 1999). 

Para tanto, estudos questionam parâmetros adequados em que o RNPT 

esteja apto para receber dieta por via oral exclusiva e que propicie estabilidade 

vital e precocidade da retirada da via alternativa de nutrição com segurança. 

Segundo Siqueira e Dias (2011), a translactação é a técnica mais eficaz 

para favorecer a transição da alimentação alternativa por sonda gástrica para a 

via oral quando comparada a outros métodos, pois é o meio pelo qual o RNPT 

recebe estímulos orais fidedignos em virtude de ser exposto diretamente ao 

seio materno. 

A translactação propicia o estímulo precoce da sucção, ou seja, refere-

se a um método que favorece o prematuro que possui ausência ou ineficiência 

da força de sucção além de auxiliar os hormônios maternos (prolactina e 

ocitocina) responsáveis pela produção e liberação do leite materno. É uma 

técnica que envolve fatores fisiológicos, facilitando o processo de transição da 

alimentação enteral para o seio materno (BRASIL, 2009). 

Em contrapartida, Gutierrez, Delgado e Costa (2006), relatam que o 

treino em mama vazia estimula o padrão mais próximo ao natural, ou seja, é o 

meio em que o pré-termo é exposto aos estímulos orais no próprio seio 

materno. Não expõe o RNPT em risco de broncoaspiração, pois a mama 

encontra-se vazia. Durante a prática o neonato é capaz de adquirir experiência 

quanto à maneira correta de abocanhar o seio e a força adequada para sugar o 

leite. A mama vazia é o instrumento de treino até o bebê adquirir habilidade 

oral suficiente para permanecer em via oral exclusiva. 

GIUGLIANI (2004) reforça que o esvaziamento do seio materno, antes 

da mamada, favorece a sucção estimulando a descida do leite, como também 

oferece segurança para o pré-termo uma vez que a mama cheia pode expor o 

prematuro a riscos de broncoaspirações. 

 

2. OBJETIVO 

Verificar se a translactação favorece o tempo de transição para 

alimentação por via oral dos recém-nascidos pré-termos bem como verificar a 

influência do crescimento intrauterino, peso ao nascimento, idade gestacional 

ao nascimento e idade gestacional corrigida no tempo de transição alimentar. 
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33..  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

 Refere-se a um estudo de caso-controle. Tem aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa sob número 1.240.795/2015. 

 Todos os procedimentos éticos foram resguardados, sendo que as 

genitoras que concordaram com a participação de seu filho assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A pesquisa foi realizada no período compreendido entre setembro e 

novembro de 2015, em uma unidade neonatal pública, situada na cidade de 

Porto Velho, estado de Rondônia, Brasil. 

Os critérios de elegibilidade da amostra, obtidos por meio da análise do 

prontuário, foram: recém-nascidos e lactentes pré-termo (RNPT) de ambos os 

gêneros, com idade gestacional ao nascimento igual e inferior a 37 semanas.  

Deveriam estar clinicamente estáveis, ou seja, sem necessidade de 

monitoramento cardiorrespiratório ou hemodinâmico, assim como não 

apresentarem alterações neurológicas, pulmonar crônica, cardiopatia 

congênita, malformação craniofacial e não serem soro positivo para o vírus da 

imunodeficiência humana (BALLARD, NOVAK e DRIVER, 1979). Além disso, 

os sujeitos deveriam estar sendo alimentados por sonda gástrica 

ininterruptamente e suas mães expressassem a intenção de amamentar.  

OS RNPT elegíveis para a amostra foram alocados em dois grupos, 

abaixo descritos (Quadro 1), de forma aleatória. 

 

Quadro 1. Caracterização dos grupos de intervenção. 

Grupo I Grupo II 

 Grupo experimental: os sujeitos 

realizaram a transição alimentar 

por meio da translactação. 

 Grupo controle: os sujeitos realizaram 

a transição alimentar com a oferta da 

dieta sendo realizada por meio do copo. 

 

Diariamente os RNPT eram avaliados em relação à prontidão da 

alimentação oral, por meio do instrumento de avaliação da prontidão do 

prematuro para o início da alimentação oral (FUJINAGA, 2013). Este protocolo 

é composto pela avaliação dos seguintes itens: (a) Estado de organização 

comportamental e seus subitens: estado de consciência, postura e tônus 

global; (b) Postura de lábios e língua e seus subitens: postura de lábios e 



202 
 

língua; (c) Reflexos orais e seus subitens: reflexo de procura, sucção, mordida 

e vômito; (d) Sucção não-nutritiva e seus subitens: movimentação da língua, 

canolamento de língua, movimentação de mandíbula, força de sucção, sucções 

por pausa respiratória, manutenção do ritmo e do estado de alerta e sinais de 

estresse, que totalizam de 0 a 36 pontos, sendo o ponto de corte de 30. 

Para a avaliação da prontidão da alimentação os RNPT eram mantidos 

em incubadora aquecida e posicionados em decúbito lateral e seus sinais vitais 

monitorados por meio de oxímetro portátil, sendo os parâmetros de 

normalidade considerados para frequência cardíaca a variação de 120 a 160 

batimentos por minuto e a saturação de oxigênio periférico superior a 90%. 

O RNPT ao alcançar os 30 pontos no referido protocolo a oferta da dieta 

por via oral era iniciada para ambos os grupos. 

Para o grupo I os procedimentos foram os que se seguem: (a) RNPT 

posicionado no colo da mãe com inclinação de 45 graus; (b) uma sonda 

gástrica número 04 era acoplada a uma seringa de 10 ml, sendo que uma 

ponta da sonda era fixada no mamilo do seio; (c) A dieta oferecida deveria ser 

preferencialmente leite cru extraído manualmente pela mãe; (d) Ao realizar a 

pega do mamilo e aréola o RNPT também abocanharia a sonda 

estrategicamente posicionada; (e) na translactação à medida que o bebê suga 

o seio, há o fluxo de leite contido na seringa até a boca do neonato; (f) foi 

mensurado o tempo de oferta e o volume de leite ingerido; (g) Na ocasião do 

aceite de 5ml da dieta pela translactação, liberava-se o RN para sucção em 

mama vazia várias vezes ao dia.  

Para o grupo II os procedimentos foram os que se seguem: (a) RNPT 

posicionado com inclinação de 45 graus dentro da incubadora; (b) neste 

momento a dieta era ministrada com o copo, tendo sua borda tocando o lábio 

inferior para que o neonato pudesse sorver o conteúdo; (c) A dieta oferecida 

deveria ser preferencialmente leite cru extraído manualmente pela mãe; (d) Foi 

mensurado o tempo de oferta e o volume de leite ingerido; (g) Na ocasião do 

aceite de 5 ml da dieta pelo copo liberava-se o RN para sucção não nutritiva do 

dedo mínimo enluvado da própria mãe por 5 minutos antes da dieta.  

Para verificar a possibilidade de permanência da via oral de forma 

exclusiva em ambos os grupos foram utilizados três parâmetros para a 

competência da alimentação, segundo Lau e Smith (2011): (a) o 
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monitoramento do volume tomado durante os primeiros cinco minutos dividido 

pelo volume total prescrito, que deveria ser de no mínimo 30% da dieta total, 

denominado de proficiência; (b) a relação entre o volume de ingesta do leite 

pelo tempo, ou seja, a quantidade total ingerida (mL) pelo tempo total (min), 

cujo valor mínimo esperado era de 1,5 mL/min, denominado de taxa de 

transferência; e (c) o volume total ingerido deveria ser no mínimo 80% do valor 

total prescrito. 

Consideraram-se para a análise, portanto, o primeiro dia de oferta da 

dieta via oral e o dia em que o RN permaneceu exclusivamente com essa 

forma de alimentação. 

 A análise estatística foi realizada a partir da aplicação do teste de Mann-

Whitney para comparar as variáveis estudadas (tempo de transição, dias de 

vida, idade gestacional, idade gestacional corrigida, peso ao nascimento, peso 

no dia da avaliação inicial e relação peso/idade gestacional corrigida) entre os 

grupos GI e GII. O teste de correlação de Spearman também foi aplicado para 

medir o grau de relação das variáveis estudadas com o tempo de transição, 

sendo que para a validação das correlações foi aplicado o teste de correlação. 

 O nível de significância definido para este estudo foi de 10% e intervalo 

de confiança de 95%.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliados 28 RNPT, sendo excluídos 18 recém-nascidos por 

motivos variados dentre os quais a equipe oferecer dieta via oral e suspeita de 

alterações neurológicas. No grupo GI: 50% (n=4) eram do gênero feminino e 

50% (n=4) do gênero masculino. Para GII: 40% (n=2) eram do gênero feminino 

e 60% (n=3) do gênero masculino. Não houve diferença de gênero para estes 

grupos (p-valor= 0,725). 

Ao comparar as características maternas e gestacionais entre os grupos 

houve diferença significante quanto ao tipo de parto. Desta forma os recém-

nascidos pré-termos expostos à translactação foram submetidos em maior 

proporção a partos cirúrgicos e o grupo de bebês expostos ao copo 

caracteriza-se por haver maior quantidade de partos normais (Tabela 1). 

Em seu estudo Silva et al (2012), teve como finalidade verificar aspectos 

bioéticos de genitoras que amamentavam seus bebês e concluiu-se que 



204 
 

genitoras de 21 a 30 anos de idade e nível de escolaridade média, realizaram 

parto cirúrgico. 

Em uma pesquisa realizada no ano de 2013 com informações colhidas 

do sistema de informação sobre nascidos vivos da Secretaria Estadual da 

Saúde/Bahia os autores buscaram analisar a relação entre a prematuridade e 

ausência de realização de consulta de acompanhamento pré-natal. 

Constataram que genitoras não submetidas ao pré-natal tiveram seus bebês 

antes do tempo. Concluiu-se que na Bahia há um maior percentual de partos 

prematuros com um quantitativo menor de consultas pré-natal quando 

comparados com outros estados brasileiros (LOPES e MENDES, 2013). 

 

Tabela 1. Características maternas e gestacionais entre o grupo de bebês 

expostos à translactação entre o grupo de bebês exposto ao copo 

CARACTERÍSTICAS MATERNAS E 

GESTACIONAIS 
GI GII p-valor 

Tipo de parto 

Cirúrgico 

Normal 

 

87,2% 

12,5% 

 

40,0% 

60,0% 

 

0,071* 

-x- 

Intercorrência na gestação 

Sim 

Não 

 

62,5% 

37,5% 

 

40,0% 

60,0% 

 

0,429 

-x- 

Proveniência 

Capital 

Interior 

 

12,5% 

87,5% 

 

0% 

100% 

 

0,411 

-x- 

Parto anterior 

Sim 

Não 

 

25% 

75% 

 

40% 

60% 

 

0,569 

-x- 

Gestação anterior 

Sim 

Não 

 

25% 

75% 

 

40% 

60% 

 

0,569 

-x- 

Consulta Pré-natal 

Sim 

Não 

 

62,5% 

37,5% 

 

40,0%  

60,0% 

 

0,429 

-x- 
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Experiência anterior com aleitamento 

materno 

Sim 

Não 

 

37,5% 

62,5% 

 

20,0% 

80,0% 

 

0,506 

-x- 

Legenda: PN= peso ao nascimento; IG= idade gestacional; IGC= idade 

gestacional corrigida. Teste estatístico: Teste de Igualdade de Duas 

Proporções; * Análise com tendência à significância estatística 

 

Comparando as características dos recém-nascidos não houve 

significância entre os grupos estudados, Tabela 2. 

 

Tabela 2. Comparação das características dos recém-nascidos entre os dois 

grupos analisados 

CARACTERÍSTICA

S DOS RECÉM-

NASCIDOS 

GRUPO

S 

MÉDI

A 

MEDIAN

A 

DESVIO 

PADRÃ

O 

N IC p-

valo

r 

Peso ao 

nascimento 

GI 

GII 

1.569 

1.403 

1.434 

1.330 

435 

292 

8 

5 

30

1 

25

6 

0,38

0 

-x- 

Idade gestacional 

ao nascimento 

GI 

GII 

33,5 

31,8 

33,29 

31 

1,4 

2,2 

8 

5 

1,0 

1,9 

0,13

9 

-x- 

Idade gestacional 

corrigida 

GI 

GII 

35,3 

35,1 

35,14 

34,43 

1,6 

2,7 

8 

5 

1,1 

2,4 

0,50

9 

-x- 

Legenda: PN= peso ao nascimento; IG= idade gestacional; IGC= idade 

gestacional corrigida; N= quantidade da amostra; IC= intervalo de confiança.  

Teste estatístico: Mann-Whitney  

 

Ao comparar as variáveis estudadas entre os grupos, não houve 

diferença entre os grupos estudados (Tabela 3).  Em uma pesquisa realizada a 

idade gestacional dos neonatos ao treino de sucção e mama vazia foi menor 
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que bebê expostos ao treino de sucção não nutritiva, portanto mais imaturos 

quanto às habilidades orais para a coordenação das funções de sucção, 

deglutição e respiração (NEIVA e LEONE, 2006). 

Estudos afirmam que quanto menor a idade gestacional maiores são os 

impactos gerados sob a alimentação do neonato, desta forma, quanto menor a 

permanência em ambiente intrauterino maior será o tempo de transição que o 

mesmo levará para iniciar alimentação por via oral exclusiva (LAU E SMITH, 

2011). 

 

Tabela 3. Comparação dos dias de avaliação inicial, idade gestacional, idade 

gestacional corrigida, peso ao nascimento, peso no dia da avaliação inicial, tempo de 

transição e dias de vida entre os bebês expostos à translactação e os bebês expostos 

ao copo. 

ASPECTOS 

AVALIADOS 

GRUPOS MÉDIA MEDIANA DESVIO 

PADRÃO 

N IC P-

VALOR 

Dias de vida GII 

GI 

23,0 

12,6 

24 

12,5 

8,5 

6,5 

5 

8 

7,5 

4,5 

- x - 

0,034* 

Idade 

gestacional 

GII 

GI 

31,8 

33,5 

31 

33,29 

2,2 

1,4 

5 

8 

1,9 

1,0 

- x - 

0,139+ 

Idade 

gestacional 

corrigida 

GII 

GI 

35,1 

35,3 

34,43 

35,14 

2,7 

1,6 

5 

8 

2,4 

1,1 

- x - 

0,509 

Peso ao 

nascimento 

GII 

GI 

1.403 

1.569 

1.330 

1.434 

292 

435 

5 

8 

256 

301 

- x - 

0,380 

Peso da 

avaliação inicial 

GII 

GI 

1.435 

1.544 

1.370 

1.407 

264 

345 

5 

8 

231 

239 

- x - 

0,306 

Tempo de 

transição 

alimentar 

GII 

GI 

8,2 

8,1 

9 

5,5 

3,3 

6,9 

5 

8 

2.9 

4,8 

- x - 

0,658 

Legenda: N= quantidade da amostra; IC= intervalo de confiança; * valor 

estatisticamente significante. Teste estatístico: Mann-Whitney (p-valor≥0,10) 

 

 A influência das variáveis analisadas no tempo de transição para 

alimentação por via oral exclusiva foi analisada na Tabela 2 e verificou-se 
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correlação no GII e, para este grupo, quanto menor a idade gestacional, maior 

foi o tempo de transição para alimentação via oral exclusiva (correlação 

negativa). Para o GI, houve uma tendência à correlação negativa também para 

a idade gestacional. 

Levando em consideração que o recém-nascido pré-termo apresenta 

imaturidade anatomofisiológica devido seu menor tempo intra-útero, suas 

habilidades vitais consequentemente não estão totalmente desenvolvidas 

apresentando uma sucção deficiente por incoordenação entre as funções 

(respiração, sucção e deglutição). Com isso o RNPT de baixa idade gestacional 

permanece maior tempo em ambiente hospitalar sendo alimentado por via 

alternativa até adquirir habilidade oral para alimentação por via oral (VARGAS 

et al., 2015). Portanto, há influência no tempo de transição alimentar em 

neonatos com idade gestacional inferior a 37 semanas devido a imaturidade da 

coordenação entre respiração, sucção e deglutição, uma vez que essas 

funções somente estarão sincronizadas após 32ª a 34ª de vida intrauterina 

(CAETANO, FUJINAGA, SCOCHI, 2003). 

 Os dados da pesquisa atual corroboram com um estudo realizado em 

um hospital universitário da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em que 

o objetivo era caracterizar a transição da alimentação gástrica por via oral 

quanto à maturidade fisiológica de prematuros. Os autores constataram que a 

maturidade fisiológica dos prematuros pode interferir no processo de transição 

alimentar, desta forma, bebês com padrões fisiológicos imaturos fazem uso 

mais prolongado de sondas gástricas aumentando consequentemente o tempo 

de transição para via oral (SCOCHI et al., 2010).  

 

Tabela 4. Correlação dos dias de avaliação com a idade gestacional, idade 

gestacional corrigida, peso ao nascimento, e peso no dia da avaliação inicial 

dos bebês expostos à translactação e os bebês expostos ao copo 

ASPECTOS AVALIADOS GRUPO I  GRUPO II 

Idade gestacional Corr (r) -56,0% -92,1% 

p-valor 0,149 0,026* 

Idade gestacional corrigida Corr (r) -25,2% -66,7% 

p-valor 0,548 0,219 
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Peso ao nascimento Corr (r) -22,8% -35,9% 

p-valor 0,588 0,553 

Peso da avaliação inicial Corr (r) -37,1% -20,5% 

p-valor 0,365 0,741 

Legenda: Corr (r) = Correlação de Spearman; * valor estatisticamente 

significante. Teste estatístico: Correlação de Spearman  

 

Comparando o crescimento intrauterino com o tempo de transição para a 

alimentação via oral exclusiva não se evidenciou diferença para nenhum dos 

grupos estudados (Tabela 3). 

Porém existem recém-nascidos que apresentam precocidade da 

maturação dos reflexos mesmo sendo prematuros, mas esses acontecimentos 

são incomuns. Na maioria dos casos esses fatores aumentam o tempo de 

transição da alimentação para via oral (CAETANO, FUJINAGA, SCOCHI, 

2003). 

 

Tabela 5. Comparação do tempo de transição para alimentação por via oral 

entre os bebês PIG e AIG expostos à translactação entre os recém-nascidos 

PIG e AIG expostos ao copo 

TEMPO DE 

TRANSIÇÃ

O 

CRESCIMENT

O 

INTRAUTERIN

O 

MÉDI

A 

MEDIAN

A 

DESVIO 

PADRÃ

O 

N IC P-

VALO

R 

Grupo I AIG 9,0 7,5 6,7 4 6,

5 

0,663 

Grupo I PIG 7,3 4,5 8,1 4 7,

9 

 

Grupo II AIG 6,0 6 4,2 2 5,

9 

0,374 

Grupo II PIG 9,7 9 2,1 3 2,

4 

 

Legenda: AIG= Adequado para idade gestacional; PIG= pequeno para idade 

gestacional; N= Quantidade da amostra; IC= intervalo de confiança.  
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Teste estatístico: teste de Mann-Whitney  

 

No decorrer do estudo foram vivenciadas diversas intercorrências 

clínicas que dificultaram o tamanho da amostra final dos grupos. Fatores como 

interferência da equipe cuidadora no momento de oferta da alimentação e 

retirada da sonda sem avaliação fonoaudiológica prévia, mesmo as 

incubadoras sendo identificadas que o referido RNPT fazia parte de uma 

pesquisa; ausência das mães dos prematuros nos horários da dieta para iniciar 

a translactação; alterações posteriores do exame de ultrassonografia 

transfontanela tornando o sujeito incompatível com os critérios de inclusão; e 

puérperas que ofereciam o seio materno sem a avaliação de aptidão para a 

alimentação via oral. 

 Houveram limitações relacionadas à escassez de estudos nacionais 

envolvendo comparações entre o comportamento do RNPT com treino de 

sucção em mama vazia e sucção não-nutritiva. Os estudos que envolvem a 

sucção em mama vazia consideram-na como sucção não nutritiva na presença 

da mãe, não diferenciando da sucção não-nutritiva com o dedo enluvado 

(VENSON, FUJINAGA, CZLUNIAK, 2010; MEDEIROS et al., 2011; 

MEDEIROS, 2014). 

Apesar da importância do presente estudo, propõe-se em pesquisas 

futuras, obter uma amostra maior de recém-nascidos prematuros.  

 

 

5. CONCLUSÃO  

A translactação não favorece o tempo de transição alimentar do recém-

nascido prematuro, sendo a idade gestacional a única variável significativa no 

tempo de transição para alimentação por via oral. 
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SUCÇÃO EM MAMA VAZIA ASSOCIADO AO COPO NA TRANSIÇÃO 

ALIMENTAR DO PREMATURO 

 

Orientadora: Lidiane Cristina Barraviera Rodrigues 
                                                                         Bolsista: Claudineia Vieira Lopes 

 
 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar se o treino de sucção em mama 

vazia associado ao copo favorece a transição alimentar, para a prontidão da 

alimentação por via oral dos recém-nascidos pré-termos. Refere-se a um 

ensaio clínico realizado na unidade neonatal do Hospital de Base Dr. Ary 

Pinheiro, composta por 15 recém-nascidos prematuros divididos em GI: 10 

prematuros expostos ao estímulo em mama vazia associado ao copo, e GII: 5 

prematuros não expostos ao treino em mama vazia. Os critérios de 

elegibilidade foram prematuros de ambos os gêneros, com idade gestacional 

inferior a 37 semanas, alimentados por sonda gástrica ininterruptamente, cujas 

mães expressaram a intenção de amamentar, sem necessidade de 

monitoramento cardiorrespiratório ou hemodinâmico, sem alterações 

neurológicas, pulmonar crônica, cardiopatia congênita, malformação 

craniofacial e não ser soro positivo para o vírus da imunodeficiência humana. 

Foram avaliados com o instrumento para avaliação da prontidão do prematuro 

para o início da alimentação oral diariamente. O GII apresentou mais dias de 

vida em relação ao GI. Para o GII quanto menor a idade gestacional, maior foi 

o tempo de transição para alimentação via oral exclusiva. Ao comparar as 

características maternas e gestacionais entre os grupos o parto cirúrgico teve 

maior incidência no grupo GI. Comparando o crescimento intrauterino com o 

tempo de transição para a alimentação via oral exclusiva não foi evidenciada 

diferença para nenhum dos grupos estudados. Portanto, é possível afirmar 

nesta pesquisa que os prematuros expostos ao treino de sucção não nutritiva 

apresentaram mais dias de vida no inicio da avaliação da prontidão, quando 

comparados aos expostos ao treino em mama vazia associado ao copo 

favorece a transição alimentar e o aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Aleitamento Materno; Sucção; Métodos de 

Alimentação. 

1. INTRODUÇÃO  
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 As funções de respiração, sucção e deglutição estão presentes no bebê 

desde o período gestacional, entre a 17ª semana, porém a sincronia entre as 

mesmas acontece por volta da 32ª a 34ª semana. O recém-nascido prematuro 

(RNPT), devido sua imaturidade anatomofisiológica, possui incoordenação 

dessas funções. Devido a esse fator apresentam dificuldade no processo 

alimentar demandando uma forma de oferta dessa alimentação segura e 

eficaz. 

Para que a alimentação ou nutrição do prematuro seja eficiente e segura 

é necessária uma sucção adequada e coordenação entre respiração e 

deglutição que interagem funcionalmente com mandíbula, lábios, língua, palato 

e faringe (PEREIRA et al.,2015). 

 Vargas et al. (2015) relatam que para o neonato imaturo muitas vezes 

sua alimentação sempre é por via parenteral ou enteral, com uso de sonda 

orogástrica (SOG) ou nasogástrica (SNG). Delgado (2009) considera que o uso 

demorado da sonda para alimentação por via oral pode ser perigoso para o 

recém-nascido (RN), pois pode desorganizar a coordenação da sucção, 

deglutição e respiração.  

 Portanto o neonato pré-termo é impossibilitado de receber sua nutrição 

por via oral, necessitando de suporte enteral. Existem diversas formas distintas 

de oferecimento da dieta do RNPT que favoreçam a retirada da sonda 

orogástrica/nasogástrica o mais precocemente possível (TAMEZ, SILVA, 

1999). 

 O uso do copo na transição da dieta via oral é o meio mais benéfico a 

ser aderido, já que esse método não induz a confusão entre os bicos (como a 

mamadeira) uma vez que o neonato não teve contato com outro bico 

possibilitando o alcance ao aleitamento materno sem dificuldades 

(GUTIERREZ, DELGADO, COSTA, 2006). 

 Mataloun et al. (2004) relatam em sua pesquisa que o uso do copo 

protege o contato  antecipado do bebê com outros tipos de bico que não seja o 

do peito da mãe. 

O método de alimentação por meio do copo é utilizado nas unidades 

hospitalares e de pediatria, também é utilizado por mães carentes e com 

dificuldades de deslocamento para estas unidades. Os países em 
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desenvolvimento adotaram e aprimoraram esse método também (GUTIERREZ, 

DELGADO e COSTA,2006). 

Segundo Lima e Melo (2008),o recém nascido que se alimenta pelo 

copinho tem muitas  vantagens  que são: o neonato sabe quando está 

satisfeito, tem a estimulação de todos os órgãos fonoarticulatórios diminuindo o 

tempo de uso da sonda orogástrica (SOG),gasta pouca energia e além de ser 

um método fácil de ofertar, os movimentos da mandíbula e da língua são 

similares quando está amamentando no seio materno, enquanto o recém-

nascido se alimenta por meio do copo pode coordenar sua respiração e 

deglutição. 

Ao mesmo tempo, Silva (2009) refere que esse método é uma prática 

em que leva ao desperdício do volume da dieta administrada, além de 

favorecer o risco de broncoaspiração do neonato. Ressalta ainda que nesse 

processo o neonato é privado quanto à estimulação da musculatura orofacial 

comprometendo os músculos participantes da sucção. 

O copo, mesmo sendo um método fácil de ofertar, todos os cuidadores 

deverão receber orientações, tanto os profissionais na área da saúde quanto as 

mães, sobre a maneira correta de consumo por meio da técnica do copo. É 

importante as orientações da manipulação, quantidade de leite administrado e 

a posição correta em que o bebê deverá estar no momento de receber a dieta 

(SILVA et al., 2015).  

 

2. OBJETIVO  

O objetivo deste estudo foi verificar se o treino em mama vazia 

associado ao copo favorece o processo de transição alimentar, assim como 

verificar a influência do crescimento intrauterino, peso ao nascimento, idade 

gestacional ao nascimento e idade gestacional corrigida no tempo de transição 

alimentar. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no período compreendido entre setembro e 

novembro de 2015, em uma unidade neonatal pública, situada na cidade de 

Porto Velho, capital de Rondônia, Brasil. Faz parte de um estudo mais amplo 

que teve como objetivo geral verificar a influência do treino de sucção em 
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mama vazia associada ao copo e à translactação na transição alimentar do 

RNPT de alto risco e baixo peso, aprovado pelo Comitê de Ética, número 

1.240.795/2015. 

 Este estudo trata-se de um ensaio clínico de intervenção. 

As genitoras foram orientadas sobre os procedimentos, e aquelas que 

concordaram com a participação de seus filhos, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) onde encontravam todas as 

informações pertinentes à pesquisa. 

Os critérios de elegibilidade da amostra foram: recém-nascidos pré-

termo (RNPT) de ambos os gêneros e lactentes, com idade gestacional inferior 

a 37 semanas, sendo alimentados por sonda gástrica ininterruptamente e cujas 

mães expressaram a intenção de amamentar. Além disso, os sujeitos deveriam 

estar clinicamente estáveis, ou seja, sem necessidade de monitoramento 

cardiorrespiratório ou hemodinâmico, assim como não apresentarem alterações 

neurológicas, pulmonar crônica, cardiopatia congênita, malformação 

craniofacial e não serem soro positivo para o vírus da imunodeficiência humana 

(BALLARD, NOVAK, DRIVER, 1979). 

Os prontuários foram consultados para elegibilidade dos RNPT que se 

enquadravam nos critérios de inclusão supracitados. 

Após a seleção foi realizado um sorteio para a definição do grupo em 

que o RNPT seria inserido. Os sujeitos deste estudo foram divididos em dois 

grupos, dispostos no Quadro 1. 

Quadro 1. Caracterização dos grupos de intervenção. 

Grupo I (GI) Grupo II (GII) 

 Grupo experimental composto por 10 

RNPT expostos ao treino de sucção 

em mama vazia associado ao copo. 

 Grupo controle composto por cinco 

RNPT não expostos ao treino de 

sucção em mama vazia. 

 

 Quanto ao sexo dos RNPT participantes desse estudo, no GI 60,0% 

(n=6) eram do sexo feminino e 40,0% (n=4) do sexo masculino. Para GII 40,0% 

(n=2) eram do sexo feminino e 60,0% (n=3) do sexo masculino. Não houve 

diferença entre os grupos para o sexo (p-valor=0,464). 
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Para ambos os grupos, o pesquisador realizou avaliação diária por meio 

da estimulação do dedo enluvado 5 minutos antes da dieta e foram avaliados 

seus reflexos orais de sucção não nutritiva (SNN), de acordo com o protocolo 

de prontidão do prematuro para início da alimentação oral (FUJINAGA, 2013), 

disposto no quadro 2. 

Antes e durante quaisquer manipulações com o neonato, um oxímetro 

estava posicionado em seu pé captando sinais vitais, tais como batimentos 

cardíacos por minutos (BPM), com valor de referência de 120 a 160 bpm, e 

saturação de oxigênio (SPO²) superior a 90% (COSTA et al., 2011), sendo que 

os valores de referência foram criteriosamente respeitados. Caso houvesse 

padrão de cianose perioral e extremidades dos membros inferiores e 

superiores ou desconforto respiratório a oferta era imediatamente interrompida. 

Para iniciar a oferta por via oral o RNPT deveria atingir 30 pontos no 

protocolo de prontidão da alimentação por via oral. Caso não alcançasse os 

pontos exigidos, a alimentação era gavada na sonda pelo pesquisador 

responsável e, no dia posterior, realizada uma nova avaliação. 

A partir do momento que os RNPT atingiam a pontuação, os métodos de 

oferta utilizados eram selecionados aleatoriamente por meio de sorteio 

randomizado. Nesse momento a lactente realizava a ordenha do leite cru e, 

quando era necessário, o fonoaudiólogo auxiliava e ainda, em alguns casos a 

mãe era encaminhada para o banco de leite. 

Durante a administração da dieta por meio da técnica do copo, o RNPT 

deveria estar em estado de alerta e posicionado em decúbito dorsal com 

inclinação de 45 graus (VARGAS, 2015), no interior da incubadora e com uma 

gaze posicionada abaixo da região cervical do RN com o objetivo de coletar o 

volume de escape do conteúdo desperdiçado e a gaze ainda foi pesada antes 

e após cada oferta. Também foi realizada a mensuração do tempo de oferta 

(cronômetro Q&Q, HS45, Tóquio, Japão). A borda do copo tocava o lábio 

inferior delicadamente permitindo que o leite fosse sorvido. Ao final, o 

pesquisador verificou a quantidade de desperdício e o volume da dieta 

desprezada com auxílio de uma seringa e também pesou a gaze com o 

objetivo de mensurar quanto foi desprezado da oferta. 

Caso o neonato ingerisse pelo menos 5ml do volume da dieta, o mesmo 

era submetido ao treino com a mama vazia por 5 minutos. Em seguida era feita 
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a gavagem do restante do leite prescrito. Se o RN conseguisse realizar o treino 

em 4 mamadas ou mais do dia, no dia seguinte o treino tinha duração de 10 

minutos e a gavagem somente de metade da dieta prescrita. Ao conseguir 

realizar o treino em 4 mamadas ou mais daquele dia, o mesmo era liberado 

para treinar em mama vazia por mais de 10 minutos, não sendo mais 

necessária a gavagem do restante do leite por sonda. 

Em todos os dias da coleta era analisado o volume aceito sendo 

considerado apto para retirada da sonda orogástrica ou nasogástrica quando a 

proficiência (PRO), volume da dieta ingerido em 5 minutos, fosse maior que 

30%; e a resistência (RT), relação volume/tempo, fosse maior ou igual a 1,5 ml 

por minuto, ou seja, aproveitamento de 80% do volume da dieta prescrita (LAU 

e SMITH, 2011). 

Consideraram-se para a análise, portanto, o primeiro dia de oferta da 

dieta via oral e o dia em que o RN permaneceu exclusivamente com essa 

forma de alimentação. No entanto, o acompanhamento do RNPT ocorreu até a 

alta hospitalar. 

Para os RNPT do grupo II, ao conseguirem a pontuação esperada no 

protocolo de prontidão do prematuro para início da alimentação oral 

(FUJINAGA, 2013), era iniciada a oferta da dieta pelo copo, seguindo os 

mesmos procedimentos já descritos para o grupo I referentes ao uso dessa 

técnica. A partir do momento que os neonatos aceitaram o volume de 5 ml da 

dieta, iniciaram o treino de sucção não-nutritiva por 5 minutos antecedendo 

todas as dietas. A sucção não-nutritiva foi realizada utilizando-se o dedo 

mínimo enluvado do pesquisador e o RN posicionado na incubadora em 

decúbito lateral. 

De acordo com as avaliações realizadas diariamente, quando o recém-

nascido apresentou os padrões de sucção adequados e padrões de 

proficiência, taxa de transferência e eficiência dentro dos padrões já referidos, 

a sonda foi retirada e o processo de aleitamento materno exclusivo iniciado. 

Consideraram-se para a análise, portanto, o primeiro dia de oferta da 

dieta via oral e o dia em que o RN permaneceu exclusivamente com essa 

forma de alimentação. 
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 A análise estatística foi realizada a partir da aplicação do teste de Mann-

Whitney para comparar as variáveis estudadas (dias de avaliação, dias de vida, 

idade gestacional, idade gestacional corrigida, peso ao nascimento, peso no 

dia da avaliação inicial e relação peso/idade gestacional corrigida) entre os 

grupos GI e GII. O teste de correlação de Spearman também foi aplicado para 

medir o grau de relação das variáveis estudadas com tempo de transição, 

sendo que para a validação das correlações foi aplicado o teste de correlação. 

 O nível de significância definido para este estudo foi de 0,10 (10%) e 

intervalo de confiança de 95%. 

 

Quadro 2: Instrumento de avaliação da prontidão do prematuro para início da 

alimentação oral (FUJINAGA, 2013). 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO E DA SUCÇÃO 

NÃO-NUTRITIVA 

Avaliação inicial  (   ) não (   ) sim 

_____/_______/______ 

Avaliação de acompanhamento  (   ) não (   ) sim 

_____/______/_______ 

Idade corrigida 

(2) maior ou igual a 34 semanas  (1) entre 32 e 34 semanas  (0) menor ou igual 

a 32 semanas 

Avaliação do estado de organização comportamental 

Estado de consciência (2) alerta (1) sono leve (0) sono 

profundo 

Postura global (2) flexão (1) semi-flexão (0) 

extensão 

Tônus global (2) normotonia (0) hipertonia (0) 

hipotonia 

  

Avaliação da postura de lábios e língua 

Postura de lábios (2) vedados (1) entreabertos (0) 

abertos 

Postura de língua (2) plana (0) elevada (0) protruída (0) 
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retraída 

Avaliação dos reflexos orais 

Reflexo de procura (2) forte (1) fraco (0) ausente 

Reflexo de sucção (2) forte (1) fraco (0) ausente 

Reflexo de mordida 
(2) presente (1) exacerbado (0) 

ausente 

Reflexo de vômito 
(2) presente (1) anteriorizado (0) 

ausente 

Avaliação da sucção não-nutritiva 

Movimentação da língua (2) adequada (1) alterada (0) ausente 

Canolamento de língua (2) presente (0) ausente 

Movimentação de mandíbula (2) adequada (1) alterada (0) ausente 

Força de sucção (2) forte (1) fraca (0) ausente 

Sucções por pausa respiratória 

(2) 5 a 8 sucções  

(1) acima de 8 sucções  

(0) menos de 5 sucções  

Manutenção do ritmo (2) rítmico (1) arrítmico (0) ausente 

Manutenção do estado de alerta (2) sim (1) parcial (0) não 

Sinais de estresse (2) ausente (1) até 3 sinais (0) mais 

de 3 sinais 

Sinais de 

estresse 

Variação de tônus (  ) ausente  (  ) presente 

Variação de postura (  ) ausente  (  ) presente 

Batimento de asa 

nasal 

(  ) ausente  (  ) presente 

Tiragem  (  ) ausente  (  ) presente 

Dispnéia (  ) ausente  (  ) presente 

Acúmulo de saliva (  ) ausente  (  ) presente 

Tremores de língua 

ou mandíbula 

(  ) ausente  (  ) presente 

Soluço (  ) ausente  (  ) presente 

Choro (  ) ausente  (  ) presente 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto às características maternas e gestacionais, houve diferença 

entre G1 e G2 quanto ao tipo de parto (tabela 1). 

Tabela 1. Características maternas e gestacionais entre o grupo de bebês 

expostos ao treino de sucção em mama vazia e o grupo de bebês expostos ao 

treino de sucção não nutritiva. 

CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

E GESTACIONAIS 

GI GII P-valor 

Tipo de parto 

Cirúrgico 

Vaginal 

 

90,0% 

10,0% 

 

40,0% 

60,0% 

 

0,039* 

-x- 

Intercorrência  

na gestação 

Sim 

Não 

 

 

60,0% 

40,0% 

 

 

40,0% 

60,0% 

 

 

0,464 

  -x- 

Proveniência 

Capital 

Interior 

 

30,0% 

70,0% 

 

0% 

100% 

 

  0,171  

-x- 

Parto anterior 

Sim 

Não 

 

20% 

80% 

 

40% 

60% 

 

0,409 

-x- 

Gestação anterior 

Sim 

Não 

 

20,0% 

80,0% 

 

40,0% 

60,0% 

 

0,464 

-x- 

Consulta Pré-natal 

Sim 

Não 

 

70,0% 

30,0% 

 

40,0%  

60,0% 

 

0,264 

-x- 

Experiência anterior com 

Aleitamento Materno 

Sim 

Não 

 

 

 

20,0% 

80,0% 

 

 

 

20,0% 

80,0% 

 

 

 

1,000 

-x- 

Legenda: -x-= valor de referência; *= significância estatística. 

Teste Estatístico de Mann-Whitney (p-valor≥0,10). Fonte: o próprio autor. 
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Na tabela 2, ao comparar as características dos recém-nascidos entre os 

grupos da pesquisa, houve diferença do peso ao nascimento, maior no G1. 

 

Tabela 2 – Características dos recém-nascidos 

Características 

dos Recém-

nascidos 

Grupos Média Mediana Desvio 

Padrão 

N IC P-

valor 

PN GI 

GII 

1.697 

1.403 

1.644 

1.330 

271 

292 

10 

5 

168 

256 

0,066* 

-x- 

IG GI 

GII 

33,7 

31,8 

34 

31 

0,7 

2,2 

10 

5 

0,5 

1,9 

0,101 

-x- 

IGC GI 

GII 

34,6 

35,1 

34,57 

34,43 

0,9 

2,7 

10 

5 

0,6 

2,4 

0,759 

-x- 

Apgar GI 

GII 

8,90 

8,80 

9 

9 

0,88 

0,45 

10 

5 

0,54 

0,39 

0,609 

-x- 

Legenda: PN- Peso ao nascimento; IG- Idade gestacional; IGC- Idade gestacional corrigida; 

Apgar- no primeiro minuto após o nascimento. N= tamanho da amostra; –x-= valor de 

referência; *= significância estatística. Teste Estatístico de Mann-Whitney (p-valor≥0,10) Fonte: 

o próprio autor. 

 

Ao comparar as variáveis estudadas entre os grupos houve diferença 

apenas para os dias de vida, ou seja, os RNPT do GII, aqueles que realizaram 

treino de sucção não-nutritiva, apresentavam mais dias de vida do que os do 

GI, expostos ao treino em mama vazia associado ao copo (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Comparação dos dias de vida, idade gestacional, idade gestacional 

corrigida, peso ao nascimento, peso no dia da avaliação inicial e tempo de 

transição entre os bebês expostos ao treino em mama esvaziada associado ao 

copo e os bebês expostos ao treino em sucção não-nutritiva.   

 

 

Grupos Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
N IC P-valor 
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DV 
GII 

GI 

23,0 

6,5 

24 

5,5 

8,5 

3,1 

5 

10 

7,5 

1,9 

-x- 

0,006* 

IG 
GII 

GI 

31,8 

33,7 

31 

34 

2,2 

0,7 

5 

10 

1,9 

0,5 

-x- 

0,101 

IGC 
GII 

GI 

35,1 

34,6 

34,43 

34,57 

2,7 

0,9 

5 

10 

2,4 

0,6 

-x- 

0,759 

PN 
GII 

GI 

1,403 

1,697 

1,330 

1,644 

292 

271 

5 

10 

256 

168 

-x- 

0,066 

PDAI 
GII 

GI 

1,435 

1,615 

1,370 

1,636 

264 

239 

5 

10 

231 

148 

-x- 

0,141 

Tempo de 

transição 

GII 

GI 

8,2 

8,1 

9 

7,5 

3,3 

3,1 

5 

10 

2,9 

1,9 

-x- 

0,757 

Legenda: DV= dias de vida; IG =idade gestacional; IGC= idade gestacional corrigida 

(semanas);  PN= peso ao nascimento e PDAI= peso na data de avaliação inicial; -x-=valor de 

referencia; N= tamanho da amostra; IC= intervalo de confiança; *= significância estatística. 

Teste Estatístico de Mann-Whitney (p-valor≥0,10). Fonte: o próprio autor. 

 

Essa diferença pode ter ocorrido por conta de intercorrências que não 

foram consideradas no estudo. 

Pimenta et al. (2008) verificaram assim como neste estudo, no GII que 

não houve diferença estatística no que se refere a IG, IGC e PN entre os RNPT 

estimulados pela SNN e os que não foram estimulados.  

 Observa-se também que, independente da técnica utilizada para a 

transição alimentar, não houve diferença quanto ao tempo de transição da 

alimentação via oral. Há estudos que incluem a sucção em mama vazia e a 

sução não-nutritiva com dedo enluvado em um mesmo grupo de pesquisa, 

sendo que a sucção na mama vazia acontece na presença da mãe e a SNN 

com o dedo enluvado é aplicado na ausência da mãe (VENSON, FUJINAGA, 

CZLUNIAK, 2010; MEDEIROS ET AL., 2011; MEDEIROS, SÁ, ALVELOS, 

NOVAIS, 2014). 

 Vale ressaltar também que neste estudo, em ambos os grupos, o 

instrumento de oferta da dieta para avaliação da transição alimentar para via 

oral foi o copo. Este aspecto pode ter contribuído na ausência de diferença 

entre os grupos para o tempo de transição. 
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Tabela 4 - Correlação do tempo de transição com a idade gestacional, idade 

gestacional corrigida, peso ao nascimento, e peso no dia da avaliação inicial 

dos bebês expostos ao treino em mama esvaziada associado ao copo e os 

bebês expostos ao treino de sucção não-nutritiva. 

    GI GII 

IG 
Corr (r) -23,3% -92,1% 

P-valor 0,517 0,026* 

IGC 
Corr (r) -53,7% -66,7% 

P-valor 0,109 0,219 

PN 
Corr (r) -12,9% -35,9% 

P-valor 0,722 0,553 

PDAI 
Corr (r) 4,9% -20,5% 

P-valor 0,892 0,741 

Legenda: IG= idade gestacional; IGC= idade gestacional corrigida (semanas); PN= peso ao 

nascimento e PDAI= peso na data de avaliação inicial; Corr (r)= correlação. Teste Estatístico 

de Correlação de Spearman e Teste de Correlação (p-valor≥0,10). Fonte: o próprio autor 

 

A influência das variáveis estudadas no tempo de transição para 

alimentação via oral exclusiva foi analisada (Tabela 4) e verificou-se ótima 

correlação no GII e, para este grupo, quanto maior a idade gestacional, menor 

foi o tempo de transição para alimentação via oral exclusiva (correlação 

negativa). 

 Diferentemente do estudo citado acima Vargas et al. (2015) avaliaram  

a influência da habilidade motora oral do prematuro sobre seu desempenho 

alimentar oral e crescimento verificaram que a IG, tanto ao nascer como na 

liberação para via oral, não diferiu entre os RN com habilidades orais 

diferentes. Concluíram que a IG não é um determinante essencial para a 

presença de boa habilidade oral.  

 Pickler, et al (2015), corroboram com este estudo e após analisarem 

quatro abordagens para o momento de transição de sonda gástrica para 

alimentação via oral completa em prematuros, sugerem que o início da 

transição para a alimentação por via oral deva ocorrer mais tarde, ou seja, a 

partir de pelo menos 34 semanas de idade gestacional, pois a transição se dá 
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de forma mais rápida. 

 Comparando o crescimento intrauterino com o tempo de transição para 

alimentação via oral exclusiva não evidenciou-se diferença para nenhum dos 

grupos estudados. 

 

Tabela 5 - Comparação do tempo de transição para alimentação por via oral 

entre os bebês PIG e AIG expostos ao treino em mama vazia e entre os recém-

nascidos PIG e AIG expostos ao treino de sucção não-nutritiva. 

 

Tempo de 

transição 
Média Mediana 

Desvio  

Padrão 
N IC 

P-

valor 

GI 
AIG 

PIG 

7,4 

11,0 

6,5 

11 

3,1 

0,0 

8 

2 

2,1 

-x- 
0,112 

GII 
AIG 

PIG 

6,0 

9,7 

6 

9 

4,2 

2,1 

2 

3 

5,9 

2,4 
0,374 

Legenda: AIG= adequado para a idade gestacional; PIG= pequeno para idade gestacional; N= 

tamanho da amostra; IC= intervalo de confiança. Teste Estatístico de Mann-Whitney (p-

valor≥0,10). Fonte: o próprio autor. 

 

Fujinaga et al. (2013), referem-se em seu estudo que devido o recém-

nascido ser de baixo peso não evidência que ele irá ter adiamento nas 

habilidades motoras orais. 

A imaturidade do RNPT prejudica o bom funcionamento das funções 

orais e do organismo em geral. Uma boa estimulação realizada o mais 

precocemente possível, pode fazer com que o RN tenha alta mais rápida e 

mamando ao seio materno (CALADO, SOUZA, 2012). 

Durante a coleta houve uma perda amostral alta por interferência da 

equipe no início da oferta da alimentação por via oral e mães que iniciaram a 

oferta via oral sem que fosse alcançada pontuação necessária no protocolo de 

prontidão. 

Estudos nacionais sobre a técnica da mama vazia e seus efeitos ainda 

são escassos e os estudos encontrados comparam a estimulação em mama 

vazia com a sucção não nutritiva com o dedo enluvado e consideram o treino 

em mama vazia como uma sucção não-nutritiva na presença da mãe 



226 
 

(VENSON, FUJINAGA, CZLUNIAK, 2010; MEDEIROS ET AL., 2011; 

MEDEIROS, SÁ, ALVELOS, NOVAIS, 2014). 

Sugere-se para próximos estudos que o peso ao nascer, IG, IGC, dias 

de vida, peso no dia da avaliação inicial sejam entre os grupos, para que ao 

comparar o tempo de transição, este seja a única variável diferente. 

 Os resultados da pesquisa realizada por Medeiros et al. (2011) 

evidenciaram que independente da forma ou instrumento de oferta da dieta por 

via oral (copo ou mamadeira), quando há acompanhamento fonoaudiológico 

adequado todos conseguem alimentar-se por via oral e aceitam o seio materno. 

Apesar disso, poucos estudos acompanham longitudinalmente os prematuros e 

analisam em que momento e porque ocorre o desmame precoce. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os RNPT expostos ao treino de sucção não nutritiva apresentam mais 

dias de vida no início da avaliação da prontidão para alimentação via oral 

quando comparados aos expostos ao treino em mama vazia associado ao 

copo. 

Não há influência do treino em mama vazia associado ao copo no tempo 

de transição alimentar do RNPT. 
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QUALIDADE DA DIETA E AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM 

ADULTOS PORTADORES DE HEPATITE C ATENDIDOS NO 

AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA EM PORTO VELHO – RO  

 

Orientadora: Luna Mares Lopes de Oliveira 
Bolsista: Irismar Chaves de Farias Souza  

 

RESUMO: Pacientes com o vírus da hepatite C (HCV+) podem desenvolver 

problemas bucais que comprometem a absorção de nutrientes. Objetivo 

verificar o perfil demográfico, auto percepção da saúde bucal e riscos 

nutricionais.  Estudo aprovado pelo CEP /Faculdade São Lucas, parecer 

930.302; 10/02/2014. No período de 2015-1 a 2016-1, o estudo ocorreu no 

Ambulatório de referência em hepatites do Centro pesquisa em medicina 

tropical-CEPEM, com pacientes HCV+, ambos os sexos, de 18 anos a 80 anos 

em terapia antiviral dupla ou tripla. No prontuário coletou-se identificação, 

história clinica, presença de comorbidades, ascite, edema e uso de medicação. 

Em entrevista foram coletados: hábitos de tabagismo, etilismo, avaliação 

antropométrica, dieta pelo recordatório alimentar de 24 horas, questionário de 

auto avaliação da saúde bucal (OHIP-14) e outras. Ocorreu um segundo 

recordatório alimentar via telefone com intervalo médio de 10 dias. Foram 

incluídos 61 pacientes (erro amostral de 10%), Em média 55 anos de idade, 

escolaridade acima de 4 anos de estudos, média de renda domiciliar percapta 

superior a média estadual em 2012, a frequência de tabagistas foi semelhante 

á média nacional. Relataram escovação dos dentes 3 a 4x por dia, última 

consulta ao dentista há menos de um ano, a maioria usa prótese dental, um 

terço se auto avalia com problema nos dentes. Houve adequação na média de 

ingestão calórica, fibras. O índice de qualidade da dieta (IAS-ad) resultou em 

“má qualidade e precisa melhorar” e elevado índice de autopercepção de 

existência de impacto da saúde oral na qualidade de vida pelo OHIP-14, mas 

não houve correlação entre os índices (p= 0,12).   Apesar da considerável 

renda familiar percapta e do nível de escolaridade da maioria, os pacientes 

relataram problemas nos dentes e má qualidade nutricional. 

Palavras Chave: Hepatite C. Saúde bucal. Dieta. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pacientes infectados com HCV devem ter uma atenção a mais com a 

saúde oral, pois eles estão propensos a desenvolver problemas bucais. Os 

problemas podem surgir devido aos medicamentos ingeridos e injetados que 

promovem a diminuição do fluxo salivar. Se associado à má higiene bucal e a 

carência de acesso aos serviços odontológicos podem agravar a situação 

(ROCHA, et al., 2009). Tal problemática pode alterar a absorção de nutrientes, 

a perda de dentes e outras lesões bucais podem alterar a capacidade de 

mastigação aumentando a gravidade da desnutrição. Embora, não esteja 

totalmente claro se existe relação direta entre a Hepatite C e as doenças da 

cavidade oral, é necessário um acompanhamento profissional especializado 

para identificação da situação bucal do paciente (GROSSMANN, 2006). Os 

testes que avaliam a autopercepção da saúde bucal e a qualidade da dieta, 

devem ser aplicados com vista a sinalizar para o encaminhamento do paciente 

ao cirurgião dentista e o nutricionista no sentido de elevar a qualidade de vida 

do paciente. 

Estes fatores combinados tornam o presente estudo relevante. 

 
2.1 OBJETIVOS INICIAIS  

 

2.1.1 Geral 

Verificar a correlação entre a qualidade da dieta e a percepção da saúde 

bucal em portadores de Hepatite C atendidos no ambulatório de referência em 

Porto Velho – RO.  

 

2.1.2 Específicos 

- Traça o perfil demográfico dos pacientes; 

- Investigar o autocuidado com a saúde bucal; 

- Avaliar a qualidade da dieta por meio do IAS-ad; 

- Verificar a existência de impacto da saúde bucal na qualidade de vida e se 

existe associação desta com a qualidade da dieta. 
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2.2 OBJETIVOS ALCANÇADOS 

Com os dados dos pacientes avaliados, foi possível verificar o perfil 

demográfico, a auto percepção da saúde bucal e os riscos nutricionais por meio 

da alimentação relatada nos inquéritos alimentares. O número de pacientes 

avaliados permite a aplicação de testes mais complexos de associações 

previstos nos objetivos específicos, os quais serão feitos por estaticista para a 

publicação dos resultados em periódico. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal, com 

característica quantitativa e de ocorrência. aprovado pelo Comitê de ética em 

pesquisa da Faculdade São Lucas (CEP) sob o parecer 930.302 de 

10/02/2014. 

A captação dos pacientes ocorreu no Ambulatório de referencia em 

hepatites do Centro pesquisa em medicina tropical-CEPEM.  A amostra prevista 

é de 98 pacientes até o final do estudo. 

A secretária do CEPEM explica para as pesquisadoras, qual a situação 

dos pacientes com HCV, para que se faça uma triagem conforme os critérios de 

inclusão na pesquisa. Serão incluídos indivíduos de ambos os sexos, maiores 

de 18 anos a 80 anos, portadores de hepatite C que realizam tratamento com 

terapia antiviral dupla ou tripla (Interferon, Ribavirina e/ou inibidores da 

protease) no Ambulatório de Referência em hepatite do CEPEM, residentes em 

Porto Velho, que concordarem em participar de forma voluntária mediante 

apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, devidamente 

assinado pelo indivíduo. Não serão incluídos indígenas e quilombolas, 

portadores de outros tipos de hepatites,  que estão em acompanhamento mas 

já encerraram o tratamento, aqueles que não aceitarem a abertura de seus 

prontuários para coleta de informações e aqueles que não aceitarem participar 

desta pesquisa. 

  Os pacientes indicados são abordados pelas pesquisadoras (aluna de IC 

ou orientadora ou aluna do curso de pós graduação em nutrição clinica) para 

apresentação do projeto e coleta de autorização por meio da assinatura do 

TCLE. Os pacientes que autorizam, têm os prontuários manuseados para 

verificação dos critérios de inclusão e exclusão.  
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A pesquisa se iniciou pelo manuseio do prontuário para coleta de dados 

de identificação, história clinica do tempo de diagnóstico, presença de 

comorbidades, ascite, edema e uso de medicação. É continuada de forma 

reservada com a coleta dos dados: hábitos de tabagismo e etilismo, avaliação 

antropométrica, Recordatório alimentar de 24 horas e o Questionário de auto – 

avaliação da saúde bucal (OHIP-14), adaptado de Bortoli et al., 2003, entre as 

demais informações. Fica acordado com o paciente uma ligação telefônica para 

realização de um segundo recordatório alimentar de 24 horas com intervalo 

médio de 10 dias.  

 

3.1 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Todos os dados coletados e informações obtidas foram organizados em 

um único banco de dados no programa Microsoft Excel 2007. Para análise 

estatística foram usadas ferramentas estatísticas do Excel Office 2010. Em 

relação aos testes feitos para esse trabalho foi definido um nível de 

significância de 0,05 (5%) e todos os intervalos de confiança construídos ao 

longo do trabalho, foram construídos com 95% de confiança estatística. 

 

3.1.1 Análise da autopercepção da saúde oral e impacto da saúde bucal 

na qualidade de vida 

Para analisar a auto avaliação da saúde oral, às respostas para as três 

primeiras perguntas foram atribuídos valores de zero a 4, sendo o valor zero 

correspondente à percepção de péssima saúde oral, 1 para ruim, 2 para 

regular, 3 para boa e o valor 4 para excelente. Para analisar os dados do 

impacto da saúde oral na qualidade de vida pela versão adaptada do Oral 

Health Impact Profile (OHIP-14). As classificações das respostas foram na 

forma de escores. Foi atribuído o valor 1 (um) para respostas “muito frequente” 

e “pouco frequente” considerando a existência de impacto na qualidade de 

vida. Sendo assim cada pergunta que possuía estas respostas foram somadas. 

As respostas “ocasionalmente”, “nunca” e “quase nunca” receberam o valor 0 

(zero) foram consideradas como inexistência do impacto da condição de saúde 

oral na qualidade de vida do individuo, conforme descrevem os autores. Para o 

resultado final foram somadas todas as perguntas que possuíam as respostas 

de “muito frequente” e “pouco frequente” para avaliar o impacto da saúde oral 
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na qualidade de vida.  

 

3.1.2 Análise do Índice de qualidade da dieta 

Os relatos alimentares dos pacientes em medidas caseiras, foram 

convertidos em gramas e mililitros, convertidos na média dos dois dias e 

analisados quanto a composição nutricional no Programa AvaNutri 4.0 

Revolution. A avaliação da qualidade da dieta foi realizada conforme o método 

IAS-ad (Indice de alimentação saudável adaptado para a população brasileira), 

adaptado do IAS (índice de alimentação saudável americano) ao Guia 

alimentar para população brasileira e pirâmide alimentar adaptada (MOTA, et 

al.,2008). Pelo método os alimentos consumidos foram convertidos em porções 

pelo valor energético, de acordo com os 08 grupos da Pirâmide Alimentar ao 

qual pertenciam.  

 

Quadro 01 Grupos alimentares da pirâmide alimentar. 

  

Valor 

energético 

Critério de pontuação por número de 

porções 

Grupos  

por  

porção 

(Cal)   

máxima (10 

pontos) (0 pontos) 

Cereais, pães, raizes e  150     5 a 9   0   

tuberculos 

       Hortaliças 15 

  

4 a 5 

 

0 

 Frutas 70 

  

3 a 5 

 

0 

 leguminosas e oleaginosas 55 

  

1 

 

0 

 Carnes e ovos 190 

  

1 a 2 

 

0 

 leite e derivados 120 

  

3 

 

0 

 Óleos e gorduras 73 

  

1 a 2 

 

0 

 Açúcar e doces 110 

  

1 a 2 

 

0 

 Gordura total (% do VCT) 

   

< 30 

 

> 45 

 gordura saturada (% do VCT) 

   

< 10 

 

> 15 

 Colesterol (mg) 

   

< 300 

 

>450  

 Variedade (diferentes 

itens/dia)       > 8   < 3   

VCT valor calórico total. 

 

Foram avaliados 12 componentes da dieta: 8 grupos referentes ao guia 

alimentar brasileiro; 3 em relação aos nutrientes (gordura total, saturada e 
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colesterol) e um correspondente a variedade da dieta. Conforme o número de 

porção consumida, esta recebe uma pontuação máxima de 10 pontos ou 

mínima de 0. Quando o consumo dos grupos alimentares era  igual ou superior 

ao recomendado atribuíram-se 10 pontos e quando inferior os pontos foram 

calculados por razão e proporção. A pontuação é atribuída através da soma 

dos componentes do IAS-ad e poderia variar de zero a 110 pontos. As dietas 

foram classificadas em “boa qualidade” (superior a 100 pontos), “precisando de 

melhorias” (71-100 pontos) e “má qualidade” (inferior a 71 pontos) (Tabela 1) 

(MOTA, et al., 2008; FELIPPE, et al., 2011).  

4 RESULTADOS  

 Foram incluídos 61 pacientes (erro amostral de 10%), no primeiro 

semestre de 2015 foram avaliados 31 pacientes, no segundo semestre de 2015 

e no primeiro semestre de 2016 foram avaliados 30. Os testes que envolvem o 

consumo alimentar foram realizados com a amostra dos 30 últimos pacientes 

avaliados. 

 

4.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

 A maioria dos pacientes era do sexo masculino (56%), a média de idade 

foi 55,3, desvio padrão DP= 7,5 anos (máxima 73 e mínima 28 anos).  Outros 

dados demográficos estão apresentados na tabela 01.  

 

Tabela 01  Perfil de pacientes para variáveis demográficas de pacientes com hepatite C, em 
Porto Velho, Rondônia, de fevereiro de 2015 a maio de 2016. N = 61. 

Variáveis    Frequência (%) 

   Não alfabetizado 1 1,64  

  Menos de 4 anos 11 18,0  

Escolaridade 4 a 7 anos 20 32,8  

  8 a 10  anos 14 22,9  

  > 11 anos 15 24,6  

  

    Renda familiar Máxima 

 

5.000 

 percapta Média (DP 859,56)  

 

1.164,31 

 R$ Mínima 

 

125,00 

   Média em Rondônia Urbana (2012) 

 

805,04 

   

    Tempo de 

diagnóstico Máxima  40 

 anos Média (DP 5,6) 

 

6,8 
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  Mínima   0,2   

Fonte: ambulatório de referência para hepatite. 
 

 O percentual de pacientes com anos de escolaridade > 11 anos, o qual 

correspondente ao ensino médio é maior que a média nacional de 14%. Este 

resultado parece ser compatível com a média de renda familiar percapta acima 

da média no estado de Rondônia em 2012. Pelo caráter silencioso da infecção 

viral ou no caso de portador assintomático, o tempo de diagnóstico da doença 

não é diretamente proporcional á gravidade da doença.  

  
4.2 HÁBITOS SOCIAIS E EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 

 O tabagismo neste grupo de pacientes foi tão frequente quanto na 

população geral brasileira (11,3%) conforme a Pesquisa Vigilância de fatores 

de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL 

Brasil, 2013).  O único paciente que relatou ser tabagista também é 

etilista. A prática de atividade física no Brasil aumentou no período de 2009 de 

30,3% para 33,8% em 2013 (VIGITEL Brasil, 2013). Os resultados do presente 

estudo foram compatíveis com os nacionais. 

 

Tabela 2 Perfil de pacientes para hábitos sociais e pratica de exercício físico de 
pacientes com hepatite C, em Porto Velho, Rondônia, de fevereiro de 2015 a 
maio de 2016. N = 61. 
 

Variáveis número porcentagem 

Tabagismo  
 SIM 7 11,5 

  Masculino 3  

  Feminino 4  

NÃO 44 72,1 

Abst. 1ano 2 3,3 

Abst. 2anos 8 13,1 

Etilismo  
 SIM 1 1,6 

  Masculino   

NÃO 51 83,6 

Abst.1-12m 4 6,5 

Abst.<2a 5 8,2 

Exercício Físico 
  Sim 21 34,4 

  Masculino 12  

  Feminino 9  
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Não 40 65,6 

  Abst.: abstênio 

 
 
4.3 AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DA DIETA 

 Os participantes responderam questões sobre cuidados com a saúde 

oral por meio da consulta odontológica e da escovação dental. Sobre as 

consultas, não foram investigadas as razões de frequência maior ou menor. A 

reabilitação por meio da prótese dental contribui para o bem estar e satisfação 

com a saúde oral, daqueles que a necessitam. Resultados na tabela 3. 

 

Tabela 3 Questões associadas com a saúde bucal de pacientes com hepatite C, em 
Porto Velho, Rondônia, de fevereiro de 2015 a maio de 2016. N = 61. 
 

Parâmetro Frequência N Porcentagem  

 < 6 m 14 22,9 

Última consulta ao dentista 6 m - 1 a 16 26,2 

 > 2 a 21 34,4 

 Não 

informou 

10 

16,4 

    

 2x/dia 1 1,6 

Frequência de escovação dental 3x/dia 39 63,9 

 4x/dia 13 21,3 

 Não 

informou 

8 13,1 

    

Uso de prótese dental Sim 35 57,4 

 Não 26 42,6 

    m: meses, a: anos, x/dia: vezes por dia. Fonte: ambulatório de referência para hepatite.  

  

 O questionário sobre a autopercepção da saúde bucal é composto de 

duas partes. Na parte 01 o paciente relata uma auto avaliação geral e na parte 

02,é aplicado o questionário OHIP14, validado por Slade (1997) que é 

composto pelos seguintes domínios: limitação funcional, dor física, desconforto 

psicológico, incapacidade física, psicológica e social e deficiência na realização 

das atividades cotidianas. Na figura 01 estão expostos resultados da parte 01 

do questionário. 

. 
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1. Como você avalia  
a sua saúde bucal? 

 

 
 

     Péssima           Ruim         Regular 
 
     Boa          Excelente     

2. Você tem algum 
problema com seus 
dentes? 
 

 
 
      Sim            Não 

3. Você tem algum 
problema com suas 
gengivas? 
 

 
 
      Sim            Não 

Figura 01 Auto percepção da saúde bucal de pacientes com hepatite C, em Porto Velho, 
Rondônia, de fevereiro de 2015 a maio de 2016. N = 61. 

 
 A saúde bucal foi avaliada como ruim e péssima por 13,1% dos 

pacientes, portanto, este fato reforça a necessidade de atenção com a saúde 

bucal do paciente. 

O impacto da saúde bucal na qualidade de vida, a qualidade da ingestão 

alimentar e o teste de correlação entre estas variáveis estão apresentados na 

tabela 3. 

Tabela 3 Caracterização da amostra pelo OHIP-14 pelo IAS-ad de pacientes com 
hepatite C, em Porto Velho, Rondônia, de fevereiro de 2015 a maio de 2016. N: 30. 
  

Parâmetros     n % p-valor 

OHIP-14 
     Existência de impacto da saúde bucal 

  na qualidade de vida 
    Sim 

  
16 46,7 

 Não 
  

14 53,3 
 

     
0,1215¹ 

IAS-ad 
     Má qualidade 

 
1 33,3 

 Precisa melhorar 
 

19 36,3 
 Boa qualidade   10 3,3   

OHIP-14: Oral Health Impact Profile. IAS-ad: Índice de alimentação saudável adaptado. ¹teste 
de correlação de Pearson. 
 

 Conforme os resultados, existência de impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida e a qualidade da dieta são variáveis independentes entre si. 

3,3 9,8 

29,5 
44,3 

13,1 

1

2

3

4

5

37,7 

62,3 

1

2

13,1 

86, 9 
1

2
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È necessário identificar quais os fatores determinantes da frequência elevada 

destes fatores negativos para a qualidade de vida, neste grupo de pacientes. 

 Na tabela 4 está apresentado o número médio de porções obtido pelos 

pacientes por grupo alimentar e o número mínimo de porções utilizado como 

critério de partida para pontuação máxima (10 pontos) do IAS-ad.  

 A ingestão calórica média foi 1.924, DP = 971,8 Kcal e a ingestão média 

de fibra alimentar de 14,1, DP = 8,38 gramas por dia, ambos em torno do 

recomendado pelo guia alimentar brasileiro (BRASIL, 2008).  Os óleos e 

gorduras, carnes e ovos, açúcar e doces foram as principais fontes de calorias. 

Percebem-se oscilações drásticas na ingestão calórica entre um e outro dia do 

mesmo paciente. No entanto, a inadequação na ingestão de hortaliças, frutas, 

leguminosas, oleaginosas, leite e derivados foi predominante. 

 

Tabela 4 Caracterização do consumo médio por grupo alimentar de pacientes com 
hepatite C, em Porto Velho, Rondônia, de fevereiro de 2015 a maio de 2016. N: 30. 
 

¹média de porções relatadas pelos pacientes. 

 
A média de ingestão de colesterol  de 243,3 (DP=196,5mg), abaixo do 

ponto de corte de 300 a 450 mg é um aspecto favorável para saúde do 

pacientes. No gráfico 1, verifica-se que a maioria dos pacientes (66,6%) relatou 

ingestão abaixo de 300 mg. A média de gordura saturada foi 16,9 

(DP=12,9mg/dia), acima do desejável, porém os óleos vegetais, como o de 

soja que está entre os mais utilizados na culinária brasileira, possuem gordura 

Grupo alimentar 
 

Número de Porções 
mínimas 
para 10 pontos 

Média de¹ 
porções 

Cereais, pães, raízes e tubérculos 

 

 5 4,4 

Hortaliças 

  

 4 1,5 

Frutas 

   

 3 1,7 

leguminosas e oleaginosas  1 1,5 

Carnes e ovos 

  

 1 1,7 

leite e derivados 

  

 3 0,85 

Óleos e gorduras 

  

 1 1,35 

Açúcar e doces 

  

 1 1,2 

Gordura total (% do VCT) 

 

<30 > 45 27 

gordura saturada (% do VCT) <10 > 15 16,9 

Colesterol (mg) 

  

<300 >450  243,3 

Variedade (diferentes itens/dia) > 8 < 3 6,3 
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saturada sem fornecer colesterol (Gráfico 2). 

  

Gráfico 1 Ingestão de colesterol por pacientes com hepatite C, em Porto Velho, 
Rondônia, de  fevereiro de 2015 a maio de 2016. N = 30. 
 

   

 

Gráfico 2 Ingestão de gorduras saturadas por pacientes com hepatite C, em Porto 
Velho,  Rondônia, de  fevereiro de 2015 a maio de 2016. N = 30. 

 
Deficiências subclínicas de vitaminas podem ter efeito sobre o 

desenvolvimento de doenças crônicas (KRAUSE, 2012) e suas principais 

propriedades envolvem mecanismos coenzimáticos e antioxidantes. Os 

minerais representam de 4 a 5% do peso corporal, aproximadamente 50% 

deste peso é cálcio, 25% são fosfatos, encontrados nos ossos e dentes. Junto 

com as vitaminas exercem importantes funções metabólicas (KRAUSE, 2012; 

SILVA e MURA, 2007). 
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 A Food and Agriculture Organization (FAO), junto com outras 

organizações internacionais de alimentação e nutrição, desde 1941, têm 

estabelecido parâmetros para avaliar as necessidades e a ingestão de 

nutrientes, com base na evolução dos conhecimentos científicos (CUPPARI, 

2002).  

  Em 1997 o Food and Nutrition Board/Institute of Medicine deu inicio ao 

desenvolvimento de um conjunto de valores de referência para consumo de 

nutrientes (Dietary Reference Intake – DRI’s), com definições e aplicações 

diferenciadas: Estimated Average Requeriment (EAR), Recommended Dietary 

Allowances (RDA), Torelable Upper Intake Levels (UL). Em 2011 foi publicada a 

atualização destes valores.  

 

4.4.1 Método simplificado e prático para avaliar a ingestão de 
micronutrientes 

 
Adaptado de MARCHIONI et al., (2004). 
 
- Média de ingestão menor que o valor da EAR: provavelmente inadequada. 

- Ingestão entre o valor da EAR e RDA – Provavelmente inadequada. 

- Ingestão avaliada de vários dias igual ou superior a RDA – Provavelmente 

adequada. 

- Ingestão avaliada de poucos dias (2dias) muito superior a RDA – 

provavelmente adequada. 

 Nas tabelas 05 e 06 estão apresentados os valores médios de ingestão 

de algumas vitaminas e minerais, de pacientes deste estudo. 

 
Tabela 05 Ingestão de micronutrientes por pacientes com hepatite C, em Porto Velho, 
Rondônia, de fevereiro de 2015 a maio de 2016 N = 10. 
 

 
  

Média  e análise de ingestão de vitaminas conforme as DRI’s pelo 
método simplificado 

Pacientes vit A μg Vit D  μg Vit C mg vit. E mg 

1 134 pvi 0,4 pvi 24,6 pvi 4,1 pvi 

2 605 pvi 3,35 pvi 41,4 pvi 7,5 pvi 

3 463,7 pvi 2 pvi 4,7 pvi 4,4 pvi 

4 364,2 pvi 1,05 pvi 34 pvi 14 pvi 

5 122,2 pvi 1,1 pvi 8,8 pvi 10,2 pvi 

6 120,8 pvi 0 pvi 86,4 pvi 5,3 pvi 

7 230 pvi 4 pvi 87 pvi 10 pvi 

8 1000 pva 3 pvi 3055 ? 15 pvi 
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9 625 pvi 59 ? 278 pva 18 pva 

10 1302 pva 3,5 pvi 78 pvi 20,2 pva 
Fonte: ambulatório de referência para hepatite em Porto Velho. 2015-2016. 
Pvi – provavelmente inadequado; pva – provavelmente adequado. ? – resultado impreciso. A 
analise será refeita. 
 
 

Tabela 06 Ingestão de micronutrientes por pacientes com hepatite C, em Porto Velho, 
Rondônia, de  fevereiro de 2015 a maio de 2016 N = 10. 
 

    Análise de ingestão de minerais conforme as DRI’s 

Pacientes Ferro mg Cálcio mg Selênio  μg Magnésio mg 

1 4,2 pvi 251 pvi 27,7 pvi 54,5 pvi 

2 8 pvi 446,4 pvi 43,4 pvi 126 pvi 

3 22 pva 450 pvi 37,4 pvi 107,25 pvi 

4 16,6 pvi 353 pvi 46 pvi 219,5 pvi 

5 9,5 pvi 236 pvi 43,2 pvi 225,6 pvi 

6 8,4 pvi 418 pvi 22,3 pvi 137,6 pvi 

7 6,6 pvi 313,6 pvi 107 pva 191 pvi 

8 14 pva 464 pvi 78,5 pva 166,6 pvi 

9 12,5 pva 1090 pvi 77,2 pva 184,6 pvi 

10 9,75 pvi 561,3 pvi 78,3 pva 177,3 pvi 
Fonte: ambulatório de referência para hepatite em Porto Velho. 2015-2016. 
Pvi – provavelmente inadequado; pva – provavelmente adequado. 

 

5 DISCUSSÃO 

 Os resultados de analises da situação social, econômica, demográfica, 

comportamental, do estado nutricional e da saúde oral de indivíduos portadores 

de hepatite C, se tornam relevantes para a conduta clinica e podem contribuir 

para o desfecho do tratamento. O principal objetivo deste estudo foi analisado e 

verifica-se que não houve correlação entre a qualidade da dieta e o índice de 

existência de impacto da saúde bucal na qualidade de vida. Diante do perfil 

demográfico favorável para a maioria dos pacientes, questiona-se qual a razão 

da baixa qualidade da alimentação e do elevado índice de autopercepção 

negativa sobre a própria saúde oral neste grupo de pacientes?. Estes 

resultados contraditórios legitimam a necessidade de implantação de politicas 

de maior acesso aos serviços odontológicos preventivos e curativos além de 

programas de educação alimentar em massa, sobretudo em regiões endêmicas 

como a Amazônia. 

A simples diferença de gênero dos portadores modifica a abordagem. 

Um estudo desenvolvido em duas grandes cidades da Austrália com mulheres 

HCV positivo mostra que elas possuem necessidades especificas do gênero 
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em todo o diagnóstico, saúde reprodutiva e bem estar psico social. As mulheres 

são mais propensas que os homens a ser responsável pela família e que todas 

estas experiências foram dominantes no cuidado com a saúde e considerações 

para o futuro (OlSEN, et al., 2011). Comparada à média nacional, o nível de 

escolaridade foi mais elevado e a média renda domiciliar percapta foi superior a 

média nacional em 2012. 

O hábito social de etilismo não foi observado entre os avaliados. A 

literatura sobre hepatites virais é clara ao recomendar aos portadores a não 

ingerir álcool, principalmente durante o tratamento por que o álcool favorece 

maior viremia e diminui a taxa de resposta do organismo ao tratamento.  

 Tão danoso quanto, é o tabagismo, evidenciado pelo risco aumentado 

de doenças cardiovasculares, conforme o estudo de Kanellopoulou, et 

al.,(2016), os níveis de micropartículas de plaquetas (PMP), que são vesículas 

de membrana derivados de plaquetas envolvidos em doenças cardiovasculares 

e aterosclerose, estão aumentados em HCV crônicos e fumantes. O estudo 

ressalta o efeito potencialmente sinérgico do tabagismo e hepatite C crônica 

sobre o processo aterosclerótico. 

A pratica de atividade físico ainda é mínima entre os pacientes avaliados 

e deve ser incentivada de acordo com a capacidade física, conforme 

recomenda o Canadian Guideline for Health Care Providers Hepatites C: 

Nutrition Care.   

 Sobre a questão da saúde bucal, a Organização Mundial de Saúde 

indica que esta é essencial para promover a saúde geral e qualidade de vida. 

Caracteriza a saúde bucal como " estar livre de dor facial, câncer de boca e 

garganta, feridas e infecções periodontal (gengiva), decomposição, perda de 

dentes e de outras doenças e desordens que limite a capacidade do indivíduo 

em morder, mastigar, sorrir, falar, e do bem-estar psicossocial " (PRADO, 

2015).  

 Os cuidados pessoais de escovação dos dentes, e a frequência de 

consulta ao dentista são primordiais para a boa saúde bucal de forma 

integrada, mesmo entre pessoas que fazem uso de prótese dental, como foi 

relatado pela maioria dos pacientes avaliados. Os resultados nestes quesitos 

foram bastante favoráveis para uma saúde oral. A auto avaliação de qualidade 

da saúde bucal em excelente ou boa e ruim ou péssima, ficou equitativamente 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kanellopoulou%20T%22
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distribuída entre os avaliados. No entanto, existe contradição entre este 

resultado e o fato da maioria avaliar-se com problema nos dentes. O tamanho 

reduzido da amostra ainda não permite conclusões sobre a questão.  

 A renda familiar percapta e o nível de escolaridade da maioria estão em 

desacordo com a baixa qualidade de ingestão alimentar. Este fato reforça a 

necessidade de realização de programas de educação alimentar junto a esta 

população.  

Alves et al., (2012) avaliaram a qualidade de vida de pacientes com 

hepatite C por meio do método Word Health Orgnization Quality of Life 

Assessement (WHOQOL) – bref scale, concluíram que o paciente tem 

geralmente baixa qualidade de vida, especialmente no domínio das relações 

sociais, renda familiar e nível educacional. 

A ingestão inadequada é comum na população geral e nos idosos 

(KRAUSE, 2012). A vitamina A possui papel muito diversificado no organismo, 

atuando no bom funcionamento do processo visual, na integridade do tecido 

epitelial e no sistema imunológico, entre outros.  (BRASIL, 2007). A vitamina D 

É essencial para a saúde dos ossos e dentes, junto com o cálcio, fosforo, 

magnésio e vitamina K2.  Pode ser produzida no organismo pela exposição do 

colesterol da pele aos raios ultravioleta do sol. O raquitismo na infância e a 

osteomalácia no adulto são as doenças mais frequentes. A prevenção se dá 

pelo consumo adequado da vitamina D, cálcio e fosforo e adequada exposição 

da pele ao sol. A vitamina C ou ácido ascórbico atual como um potente sistema 

redox bioquímico envolvido inclusive na síntese de colágeno e carnitina e ou 

reações metabólicas. As melhores fontes são frutas e vegetais e deficiência 

resulta em escorbuto. A doença no adulto cursa com o aparecimento de 

gengiva edemaciada, perda de dentes, fadiga, dores reumáticas, atrofia 

muscular, lesões cutâneas e várias alterações psicológicas. (KRAUSE, 2012). 

A Vitamina E ou Tocoferol é reportado como o mais efetivo agente antioxidante 

lipossolúvel, é exclusivamente obtido da dieta e tem uma variedade de funções 

biológicas com atividade enzimática, regulação genica e inibidor de agregação 

plaquetária (PENGFEI et al., 2015).  

 

 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não houve correlação entre a qualidade da dieta e o índice de existência 
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de impacto da saúde bucal na qualidade de vida. Foram elevados os índices de 

impacto e de baixa qualidade da dieta. Portanto, é relevante que a equipe de 

saúde prestadora de assistência a este grupo de paciente, eleve o nível de 

atenção para a saúde bucal dos mesmos, que independente da renda ou da 

escolaridade, sofrem o estigma de serem portadores de uma doença 

infectoparasitária e que podem até evitar a consulta ao dentista por esta razão. 

São fatores que poderão ser investigados em novos estudos.  

Existe ainda o risco de carência nutricional pela provável deficiência 

alimentar de micronutrientes. Independente da razão, os pacientes necessitam 

de orientação para alcançar adequação da ingestão calórica diária e o 

equilíbrio entre os macro e micro nutrientes. 

A principal dificuldade da pesquisa se deu pelo fato da consulta médica 

para a qual o paciente vem ao ambulatório, ocorrer com muito mais rapidez 

que a entrevista neste estudo. Logo que é liberado da consulta médica o 

paciente prefere ausentar-se. Isto impossibilitou a entrevista de todos os 

pacientes triados.  
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ZUMBIDO E LIMIARES DE ALTAS FREQUÊNCIAS EM USUÁRIOS DE 

MÚSICA AMPLIFICADA 

 

Orientadora: Virgínia Braz da Silva  
Bolsista: Brendda Maia de Sousa                  

 

RESUMO: Objetivo: Analisar a relação do zumbido com limiares de altas 

frequências em adolescentes usuários de música amplificada da escola 

municipal de ensino fundamental Joaquim Vicente Rondon. Métodos: Estudo 

transversal, do qual participaram 250 adolescentes, 51,2% (n=128) do sexo 

feminino e 48,8% (n=122) masculino com média de idade de 13,7 anos. Todos 

responderam a um questionário contendo duas questões sobre uso de música 

amplificada e presença de zumbido. Depois foram encaminhados para 

audiometria com altas frequências. Apenas 69 alunos compareceram para 

realizar os exames. Resultados: Observou-se que a maioria referiu não ter 

zumbido. A média dos limiares de altas frequências mantiveram-se ente 0 e 

10dBNA. Quando comparadas as médias dos limiares de audibilidade para 

altas frequências em indivíduos com e sem zumbido nos grupos exposto e não 

exposto, foi observada diferença na frequência de 12.5 kHz na orelha direita do 

grupo não exposto, onde pessoas sem zumbido tiveram média de limares de 

audibilidade piores que as pessoas com zumbido. Verificou-se ainda que 

somente existiu diferença de limiares entre os grupos não exposto e exposto 

para sujeitos com zumbido, onde temos diferença na orelha direita das 

frequências de 12.5 kHz e 16 kHz, que mostra sujeitos expostos com zumbido, 

com médias piores que os sujeitos não expostos com zumbido. Quando 

comparados os grupos para saber a ocorrência de zumbido, vimos que não 

existe diferença estatisticamente significante entre eles. Foi feita então o 

cálculo do risco relativo em ter zumbido. O valor do Risco Relativo foi de 0,78 

mostrando que o resultado não é estatisticamente significante. 

 

 PALAVRAS CHAVE: Adolescentes; poluição sonora; ruído; zumbido; 

audiometria.  
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1. INTRODUÇÃO 

A audição é muito importante para o ser humano, pois é através dela 

que conseguimos desenvolver a linguagem oral e nos comunicar. O sistema 

auditivo é formado por estruturas sensíveis que podem sofrer influência de 

fatores intrínsecos e extrínsecos. Lesões nessas estruturas podem trazer 

prejuízo na detecção, discriminação e localização dos sons, interferindo assim 

na comunicação do homem com o meio em que vive (KRAFT, 2010; LUZ e 

BORJA, 2012; GONÇALVES e DIAS, 2014).  

A utilização de aparelhos de reprodução de música individual (ARMI) é 

um hábito que vem crescendo muito no mundo atualmente, isso porque o 

acesso está sendo facilitado pelo aumento da tecnologia que torna esses 

equipamentos mais baratos, mais potentes, além de serem portáteis e de fácil 

manuseio (GONÇALVES e DIAS, 2014). 

A música pode ser uma atividade bem prazerosa, mas devemos nos 

atentar quanto ao nível sonoro utilizado, se o volume for muito elevado, esta 

prática pode torna-se uma fonte de poluição sonora (RODRIGUES, 2009; LUZ 

e BORJA, 2012). 

A poluição sonora é um ruído indesejável e incômodo que pode ser 

percebido de maneiras diferentes dependendo do ouvinte. O tempo de 

exposição e intensidade do ruído são fatores relevantes. A perda da audição 

pode ocorrer por um breve momento de exposição a um ruído muito intenso ou 

ainda quando ocorre exposição contínua a um ruído de menor intensidade 

(RODRIGUES, 2009; BARCELOS e DAZZI, 2014). 

A exposição a elevados níveis de pressão sonora podem trazer sérios 

riscos a saúde auditiva, desencadeando alguns sintomas que variam de 

pessoa para pessoa, exemplo deles são: zumbido, intolerância a sons intensos, 

otalgia, perda auditiva, plenitude auricular, dificuldade em perceber sons e 

compreender a fala. (BARCELOS e DAZZI, 2014; HAMAZUMI, 2013; LUZ e 

BORJA, 2012). 

O zumbido é um dos sintomas mais frequentemente encontrado em 

pessoas expostas a ruído e é relatado como um dos mais incômodos, por esse 

motivo torna-se importante investigar a ocorrência desse sintoma (DIAS et al., 

2006; BRUNNBERG, et al., 2008).  
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Estudos comprovam que a utilização de ARMI associados ao ambiente 

ruidoso já se tornou um problema de saúde pública. Nos lugares que são 

comumente frequentados por usuários como, por exemplo, shows, academias, 

estádios, shoppings, entre outros, muitas vezes o ruído é superior a 100dBNA 

de intensidade e os ARMI chegam a superar este valor alcançando até 

120dBNA, quando o recomendável seria no máximo 85dBNA (BORJA et al., 

2002; SANTOS et al., 2013; GONÇALVES e DIAS, 2014). 

O mais agravante é que grande parte desses adolescentes acreditam 

não correr riscos de perder a audição utilizando esses equipamentos 

reprodutores de música. (RODRIGUES, 2009; FIGUEIREDO et al., 2011; 

ALMEIDA et al., 2012). 

No entanto, estudos comprovam que as células do gânglio basal da 

cóclea responsáveis em amplificar as frequências agudas são as primeiras a 

serem acometidas por níveis elevados de pressão sonora ocasionando perda 

auditiva nessas frequências. (ANTÔNIO, 2010; HENRY et al., 2012; 

HAMAZUMI, 2013).  

Sendo assim por ocasionar danos auditivos se faz necessário avaliar a 

audição de indivíduos expostos ao ruído. Um dos exames recomendados para 

se detectar precocemente essa alteração é a audiometria de altas frequências 

(AAF), pois identifica perdas auditivas nas frequências altas (6 a 20kHz). Desta 

maneira, torna-se importante investigar a presença de sintomas auditivos e 

avaliar a audição com altas frequências, para que se possam identificar as 

perdas auditivas antes que atinjam as frequências médias da fala possibilitando 

uma intervenção de maneira precoce (RAMOS e PEREIRA, 2005). 

Assim realizar estudos que proporcionem conhecimento sobre os efeitos 

do uso desses equipamentos na audição se torna importante para determinar a 

necessidade de campanhas de alerta e orientação desses adolescentes quanto 

os danos à saúde ocasionados pelo uso de música amplificada. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar a relação do zumbido e limiares de altas frequências em 

adolescentes usuários de música amplificada. 
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2.2. Objetivos específicos 

Caracterizar a ocorrência de zumbido em adolescentes expostos e não 

expostos à música amplificada; 

Caracterizar os limiares de audibilidade em altas frequências dos 

adolescentes; 

Comparar as médias dos limiares de audibilidade de altas frequências 

em adolescentes não expostos à música amplificada com e sem zumbido; 

Comparar as médias dos limiares de audibilidade de altas frequências 

em adolescentes expostos à música amplificada com e sem zumbido; 

Comparar as médias dos limiares de audibilidade em altas frequências 

dos adolescentes expostos e não expostos à música amplificada sem queixa 

auditiva de zumbido; 

Comparar as médias dos limiares de audibilidade em altas frequências 

dos adolescentes expostos e não expostos à música amplificada com queixa 

auditiva de zumbido; 

Comparar a presença ou ausência de zumbido entre os grupos exposto 

e não exposto e calcular o risco relativo dos adolescentes de ter zumbido. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de caráter coorte, retrospectivo e quantitativo. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade São 

Lucas sob o protocolo 686.368/2014. 

Incialmente foi enviada uma carta de apresentação e pedido de 

autorização para a realização da pesquisa à Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) para a autorização e realização do estudo na escola municipal 

Joaquim Vicente Rondon na cidade de Porto Velho – RO. Sendo ela escolhida 

por possuir um número significativo de alunos que englobam a faixa etária 

necessária a esta pesquisa. 

Após aprovação e autorização a pesquisadora visitou a escola para 

conversar com a equipe diretiva e esclarecer sobre os objetivos da pesquisa. 

Na mesma ocasião, entregou o ofício pedindo autorização para a realização da 

pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser 

entregue aos pais, com esclarecimentos quanto ao objetivo da pesquisa e 
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solicitação da autorização dos mesmos para participação do adolescente na 

pesquisa. Os sujeitos inclusos no estudo apresentaram idade de 12 a 18 anos, 

estavam devidamente matriculados do 7º ao 9º ano do ensino fundamental II e 

no programa para educação de jovens e adultos (EJA). Utilizaram-se como 

critério de exclusão, os adolescentes que não apresentaram o TCLE assinado, 

adolescentes que apresentaram alterações de orelha média ou perda auditiva 

não relacionada à exposição à música amplificada.  

A realização do cálculo amostral foi dada de acordo com os dados que 

foram fornecidos pela escola Joaquim Vicente Rondon do total de alunos 

matriculados nas séries, sendo 369 alunos do 7º ao 9º ano no período 

vespertino e 250 alunos do programa EJA no período noturno, totalizando 619 

alunos. Considerando erro amostral de 5% e nível de confiança de 95%, 

estabeleceu-se o número de 238 alunos necessários a esta pesquisa. 

Em contínuo, a pesquisadora retornou a escola para recolher os TCLEs 

assinados e realizar aplicação do questionário com os alunos. Os alunos que 

apresentaram os TCLE assinados foram divididos em grupos, então 

direcionados e acomodados em sala reservada. Neste momento, a 

pesquisadora procedeu à leitura do questionário em voz alta para os alunos a 

fim de evitar respostas erradas. O questionário continha duas pergunta: a 

primeira perguntava se o adolescente fazia ou não uso de música amplificada e 

há quanto tempo, a segunda questionava sobre a existência ou não da queixa 

de zumbido, independente de ser ou não usuário de música amplificada, além 

de pedir informações quanto ao sexo e idade. Para respondê-lo o indivíduo 

assinalava com um “X” as opções de SIM ou NÃO. O tempo para explicação e 

aplicação foi em média de 20 (vinte) minutos para cada grupo. 

Foram distribuídos um total de 619 TCLE, destes 250 devolveram 

assinados e consequentemente responderam o questionário, sendo 51,2% 

(n=128) do sexo feminino e 48,8% (n=122) do sexo masculino, com a média de 

idade de 13,7 anos. 

Após a aplicação do questionário os adolescentes foram submetidos 

previamente à inspeção do meato acústico externo, a fim de descartar 

alterações que pudessem impedir a realização dos exames posteriores. 

Quando constatado a ocorrência de algum tipo de impedimento, os 
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adolescentes eram encaminhados para avaliação otorrinolaringológica e 

conduta sem ônus para o mesmo. 

Os 250 alunos que passaram pelas etapas anteriores foram 

posteriormente agendados para realização do exame na Clínica de 

Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas. O equipamento utilizado para 

realização dos exames foi da marca Interacoustics modelo AC-40®, calibrado 

em 02 de julho de 2015, fones da marca Sennheiser modelo HDA200®. Cabine 

acústica modelo grande com o n° de série 0126, e fabricante Oharaby calibrada 

em 02 de junho de 2015.  Do total de 250 alunos que trouxeram os TCLEs 

assinados e responderam o questionário, apenas 69 compareceram na clínica 

de fonoaudiologia para realizar o exame de altas frequências, concluindo todas 

as etapas. Contamos então com o resultado da aplicação de 250 questionários 

e 69 resultados de exames de audiometria de altas frequências.  

Os 69 sujeitos que compareceram para realizar os exames de altas 

frequências foram divididos em dois grupos, o grupo não exposto que são 

pessoas que nunca fizeram uso de música amplificada ou fizeram a menos de 

um ano e o grupo exposto composto por pessoas que referiram usar música 

amplificada a mais de um ano. 

Foram utilizados como parâmetros de normalidade os resultados obtidos 

em pesquisa realizada por Pedaline et al. (2000) com 158 indivíduos de 

audição normal e idade entre 4 e 60 anos, o  qual os limiares tonais auditivos 

de altas frequências mantiveram-se menor ou igual a 25dBNA em todas as 

frequências testadas (10KHz, 12,5KHz, 14KHz e 16KHz). A pesquisadora 

dividiu os indivíduos em cinco grupos de diferentes faixas de idade. No entanto 

para essa pesquisa consideramos os indivíduos do grupo de 11 a 20 anos, por 

apresentar a faixa etária mais próxima da abordada neste presente estudo, e 

os limiares mantiveram-se de 0 a 10dBNA. Desta maneira, foram considerados 

normais todos que apresentaram limiares de até 10dBNA. 

Considerou-se o nível de significância de 5% na análise dos resultados 

desta pesquisa. Para as variáveis quantitativas de idade e audiometria de altas 

frequências foi realizada análise descritiva.  Para caracterizar as variáveis 

qualitativas de sexo e ocorrência de zumbido foi utilizado o teste Igualdade de 

Duas Proporções. O mesmo teste também foi utilizado para a comparação das 

médias de limiares de AAF dos sujeitos com e sem zumbido nos grupos não 
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exposto e exposto, na comparação da ocorrência de zumbido e para calcular o 

risco relativo para ocorrência de zumbido entre os grupos. Por fim, dividimos os 

adolescentes sem e com zumbido dos grupos exposto e não exposto e 

comparamos as médias dos limiares de AAF, utilizou-se para estas analises o 

teste Anova. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste estudo o número de adolescentes que referiram não ter zumbido 

foi maior do que os que tinham queixa de zumbido, tanto no grupo não 

expostos à música amplificada com 69,1% (n=38), quanto no grupo expostos 

com 75,9% (n=148) (p=<0,001). 

 

Tabela 01: Ocorrência de zumbido nos grupos não exposto e exposto dos 

adolescentes da escola de ensino fundamental Joaquim Vicente Rondon de 

Porto Velho Rondônia  

 

 

 

Teste estatístico utilizado: Igualdade de duas proporções; Legenda: N: número da 

amostra; %: valor relativo; P-valor = nível de significância.  

 

Estes resultados não são compatíveis com estudos realizados por 

Brunnberg et al. (2008) que mostram que a incidência da queixa auditiva de 

zumbido nos jovens é muito comum, mesmo em indivíduos com audição 

normal ou até indivíduos com perdas de leve a moderada. Os indivíduos 

 

Com 

Zumbido 

Sem 

Zumbido P-valor 

N % N % 

Grupo 

Não 

Exposto 

17 30,9% 38 69,1% <0,001 

 

 

Grupo 

Exposto 

 

 

47 

 

 

24,1% 

 

 

148 

 

 

75,9% 

 

 

<0,001 
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participantes desta pesquisa não tiveram uma grande incidência de queixa 

auditiva de zumbido, podendo este fato ser justificado pelo tempo de exposição 

dos adolescentes serem relativamente baixo, devido à média de idade que 

apresentaram de 13 anos.  

Na tabela 02 mostra a comparação das médias de limiares de altas 

frequências de todos os indivíduos participantes desta pesquisa. 

Observou-se que elas mantiveram-se dentro do esperado para 

indivíduos com audição normal nesta mesma faixa de idade. 

 

Tabela 02: Distribuição das médias de limiares de altas frequências dos 

adolescentes da escola de ensino fundamental Joaquim Vicente Rondon de 

Porto Velho Rondônia 

  

Altas 

Frequências 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
CV Q1 Q3 Min Max N IC 

6 kHz 
OD 9,93 10 9,45 95% 5 15 -5 55 69 2,23 

OE 7,61 5 10,02 132% 5 10 -10 50 69 2,36 

8 kHz 
OD 10,00 5 12,00 120% 5 15 -10 60 69 2,83 

OE 5,43 5 7,99 147% 0 10 -5 40 69 1,88 

9 kHz 
OD 8,77 5 9,87 113% 0 10 -5 45 69 2,33 

OE 5,87 5 8,36 142% 0 10 -10 40 69 1,97 

10 kHz 
OD 7,75 5 9,06 117% 0 15 -5 35 69 2,14 

OE 5,22 5 10,91 209% 0 10 -10 75 68 2,59 

11.2kHz 
OD 8,55 5 9,63 113% 5 15 -10 35 69 2,27 

OE 7,10 5 11,89 167% 0 10 -15 75 69 2,81 

12.5kHz 
OD 3,77 5 11,13 295% -5 10 -20 45 69 2,63 

OE 3,33 5 12,80 384% -5 10 -15 75 69 3,02 

14 kHz 
OD 6,88 5 15,29 222% -5 15 -15 65 69 3,61 

OE 3,77 0 13,13 348% -5 10 -15 65 69 3,10 

16 kHz 
OD 2,90 0 17,73 612% -10 10 -20 65 69 4,18 

OE 1,67 0 16,75 1005% -10 10 -20 65 69 3,95 

Teste estatístico utilizado: descritiva completa; Legenda: OD = Orelha direita; OE = 

Orelha esquerda; N: número da amostra; %: valor relativo; CV = Coeficiente de 



255 
 

variação; Q1 = 1º Quartil; Q3 = 3º Quartil; Min = Mínimo; Max = Máximo; IC = Intervalo 

de confiança.  

Quando comparamos os resultados obtidos nesta pesquisa das médias 

de altas frequências de todos os participantes, independentes de serem 

expostos ou não à música amplificada, com os resultados encontrados no 

estudo de Pedaline et al. (2000), ocorre uma semelhança bem significativa, 

apesar de que no estudo de Pedaline só foram testadas quatro frequências 

10KHz, 12,5KHz, 14KHz e 16KHz e na presente pesquisa foram avaliadas uma 

quantidade maior de frequências de  6KHz à 16KHz. Em ambos os estudos as 

médias mantiveram-se maior que 10dBNA em todas as frequências.  

A seguir vemos a comparação dos sujeitos com e sem zumbido para a 

média de limiares de audibilidade de altas frequências em cada grupo (tabelas 

3 e 4). 

Observa-se diferença apenas na frequência de 12.5 kHz na orelha 

direita do grupo não exposto, onde pessoas sem zumbido tiveram média de 

limiares de audibilidade mais elevados que as médias de limiares de pessoas 

com zumbido (p=<0,012). 

 

Tabela 03: Compara limiares de altas frequências de sujeitos com e sem 

zumbido no grupo não exposto dos adolescentes da escola de ensino 

fundamental Joaquim Vicente Rondon de Porto Velho Rondônia 

 

Grupo não exposto Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Min Max N IC 

P-

valor 

6 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
11,00 10 3,94 5 15 10 2,44 

0,705 
Com 

Zumbido 
10,00 10 6,12 5 20 5 5,37 

OE 

Sem 

Zumbido 
7,00 7,5 5,37 -5 15 10 3,33 

1,000 
Com 

Zumbido 
7,00 5 5,70 0 15 5 5,00 

8 kHz OD Sem 8,00 5 5,87 0 20 10 3,64 0,797 
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Zumbido 

Com 

Zumbido 
9,00 5 8,94 5 25 5 7,84 

OE 

Sem 

Zumbido 
4,00 5 4,59 -5 10 10 2,85 

1,000 
Com 

Zumbido 
4,00 0 8,94 0 20 5 7,84 

9 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
7,00 10 5,37 0 15 10 3,33 

0,273 
Com 

Zumbido 
11,00 15 8,22 0 20 5 7,20 

OE 

Sem 

Zumbido 
4,00 5 8,43 -5 20 10 5,23 

0,836 
Com 

Zumbido 
3,00 5 9,08 -10 15 5 7,96 

10 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
8,50 5 5,30 5 20 10 3,28 

0,087 
Com 

Zumbido 
3,00 5 5,70 -5 10 5 5,00 

OE 

Sem 

Zumbido 
3,00 2,5 6,75 -5 10 10 4,18 

1,000 
Com 

Zumbido 
3,00 5 5,70 -5 10 5 5,00 

11.2 

kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
9,00 10 8,76 -5 25 10 5,43 

0,191 
Com 

Zumbido 
3,00 5 5,70 -5 10 5 5,00 

OE 

Sem 

Zumbido 
5,00 5 7,45 -5 20 10 4,62 

0,816 
Com 

Zumbido 
4,00 10 8,22 -5 10 5 7,20 

12.5 

kHz 
OD 

Sem 

Zumbido 
6,00 5 9,66 -5 25 10 5,99 0,012* 
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Com 

Zumbido 
-7,00 -5 2,74 -10 -5 5 2,40 

OE 

Sem 

Zumbido 
2,50 5 9,50 -10 15 10 5,89 

0,293 
Com 

Zumbido 
-3,00 -5 8,37 -10 10 5 7,33 

14 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
6,00 7,5 10,75 -10 25 10 6,66 

0,114 
Com 

Zumbido 
-3,00 0 6,71 -10 5 5 5,88 

OE 

Sem 

Zumbido 
0,50 0 9,26 -15 15 10 5,74 

0,678 
Com 

Zumbido 
3,00 -5 13,51 -10 20 5 11,84 

16 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
6,00 2,5 16,63 -15 35 10 10,31 

0,152 
Com 

Zumbido 
-7,00 -10 13,04 -20 15 5 11,43 

OE 

Sem 

Zumbido 
-1,50 -5 13,13 -20 25 10 8,14 

0,941 
Com 

Zumbido 
-1,00 -5 9,62 -10 15 5 8,43 

 

Teste estatístico utilizado: Igualdade de duas proporções; Legenda: OD = Orelha 

direita; OE = Orelha esquerda; N: número da amostra; %: valor relativo; Min = Mínimo; 

Max = Máximo; IC = Intervalo de confiança; P-valor = nível de significância.  

 

Tabela 04: Compara limiares de altas frequências de sujeitos com e sem 

zumbido no grupo exposto dos adolescentes da escola de ensino fundamental 

Joaquim Vicente Rondon de Porto Velho Rondônia  

 

Grupo exposto Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Min Max N IC 

P-

valor 
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6 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
9,39 10 10,32 -5 55 41 3,16 

0,682 
Com 

Zumbido 
10,77 5 11,15 0 40 13 6,06 

OE 

Sem 

Zumbido 
6,95 5 9,54 -10 45 41 2,92 

0,332 
Com 

Zumbido 
10,38 5 14,93 -5 50 13 8,11 

8 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
9,76 5 12,19 -10 60 41 3,73 

0,487 
Com 

Zumbido 
12,69 5 16,02 0 60 13 8,71 

OE 

Sem 

Zumbido 
5,12 5 6,85 -5 20 41 2,10 

0,276 
Com 

Zumbido 
8,08 5 12,34 -5 40 13 6,71 

9 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
9,39 5 10,85 -5 45 41 3,32 

0,545 
Com 

Zumbido 
7,31 5 10,33 -5 25 13 5,62 

OE 

Sem 

Zumbido 
6,95 5 8,51 -5 40 41 2,60 

0,467 
Com 

Zumbido 
5,00 5 7,91 -5 20 13 4,30 

10 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
8,78 5 10,11 -5 35 41 3,09 

0,338 
Com 

Zumbido 
5,77 5 8,62 -5 20 13 4,69 

OE 

Sem 

Zumbido 
6,22 5 12,93 -10 75 41 3,96 

0,679 
Com 

Zumbido 
4,58 5 7,53 -5 20 12 4,26 

11.2 OD Sem 9,27 5 10,40 -10 35 41 3,18 0,712 
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kHz Zumbido 

Com 

Zumbido 
8,08 5 9,02 -5 25 13 4,90 

OE 

Sem 

Zumbido 
8,66 10 13,65 -5 75 41 4,18 

0,376 
Com 

Zumbido 
5,00 5 9,79 -15 20 13 5,32 

12.5 

kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
5,00 5 12,09 -20 45 41 3,70 

0,464 
Com 

Zumbido 
2,31 0 9,04 -10 15 13 4,91 

OE 

Sem 

Zumbido 
4,76 5 15,00 -15 75 41 4,59 

0,518 
Com 

Zumbido 
1,92 0 7,78 -10 20 13 4,23 

14 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
8,54 5 18,00 -15 65 41 5,51 

0,651 
Com 

Zumbido 
6,15 5 9,61 -5 25 13 5,22 

OE 

Sem 

Zumbido 
5,12 5 15,31 -15 65 41 4,69 

0,527 
Com 

Zumbido 
2,31 0 7,25 -5 20 13 3,94 

16 kHz 

OD 

Sem 

Zumbido 
0,98 -5 19,21 -20 65 41 5,88 

0,105 
Com 

Zumbido 
10,38 5 12,82 -10 35 13 6,97 

OE 

Sem 

Zumbido 
0,61 -5 18,98 -20 65 41 5,81 

0,170 
Com 

Zumbido 
8,46 5 12,81 -10 35 13 6,96 

Teste estatístico utilizado: Igualdade de duas proporções; Legenda: OD = Orelha 

direita; OE = Orelha esquerda; N: número da amostra; %: valor relativo; Min = Mínimo; 

Max = Máximo; IC = Intervalo de confiança; P-valor = nível de significância.  
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Savastano (2007) encontrou em sua pesquisa prevalência de zumbido 

em 76,4% em adolescentes com audição normal e 23,6% de prevalência do 

zumbido em adolescentes com perda auditiva. Referindo que a queixa de 

zumbido não está ligada a limiares de audibilidade. Este fato pode justificar o 

motivo de não se ter encontrado alteração nos limiares de audibilidade em altas 

frequências nos sujeitos deste estudo. 

Nas tabelas 05 e 06 veremos a comparação entre os grupos não 

exposto e exposto para a média de limiares de audibilidade para altas 

frequências, mas isso separadamente para sujeitos com zumbido e sem 

zumbido. 

Verificou-se que somente existe diferença de limiares entre os grupos 

não exposto e exposto para sujeitos com zumbido, onde temos diferença na 

orelha direita das frequências de 12.5 kHz e 16 kHz, que mostra sujeitos 

expostos com zumbido, com médias piores que os sujeitos não expostos com 

zumbido. 

 

Tabela 05: Compara os grupos não exposto e exposto sem queixa de zumbido 

com limiares de altas frequências dos adolescentes da escola de ensino 

fundamental Joaquim Vicente Rondon de Porto Velho Rondônia  

 

Sem Zumbido 
Médi

a 

Median

a 

Desvi

o 

Padrã

o 

Min 
Ma

x 
N IC 

P-

valor 

6 

kHz 

O

D 

GNE 11,00 10 3,94 5 15 10 2,44 
0,632 

GE  9,39 10 10,32 -5 55 41 3,16 

O

E 

GNE 7,00 7,5 5,37 -5 15 10 3,33 
0,988 

GE 6,95 5 9,54 -10 45 41 2,92 

8 

kHz 

O

D 

GNE 8,00 5 5,87 0 20 10 3,64 
0,661 

GE 9,76 5 12,19 -10 60 41 3,73 

O

E 

GNE 4,00 5 4,59 -5 10 10 2,85 
0,626 

GE 5,12 5 6,85 -5 20 41 2,10 

9 O GNE 7,00 10 5,37 0 15 10 3,33 0,504 
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kHz D GE  9,39 5 10,85 -5 45 41 3,32 

O

E 

GNE 4,00 5 8,43 -5 20 10 5,23 
0,329 

GE 6,95 5 8,51 -5 40 41 2,60 

10 

kHz 

O

D 

GNE 8,50 5 5,30 5 20 10 3,28 
0,933 

GE 8,78 5 10,11 -5 35 41 3,09 

O

E 

GNE 3,00 2,5 6,75 -5 10 10 4,18 
0,452 

GE 6,22 5 12,93 -10 75 41 3,96 

11.2 

kHz 

O

D 

GNE 9,00 10 8,76 -5 25 10 5,43 
0,940 

GE  9,27 5 10,40 -10 35 41 3,18 

O

E 

GNE 5,00 5 7,45 -5 20 10 4,62 
0,419 

GE 8,66 10 13,65 -5 75 41 4,18 

12.5 

kHz 

O

D 

GNE 6,00 5 9,66 -5 25 10 5,99 
0,809 

GE 5,00 5 12,09 -20 45 41 3,70 

O

E 

GNE 2,50 5 9,50 -10 15 10 5,89 
0,653 

GE 4,76 5 15,00 -15 75 41 4,59 

14 

kHz 

O

D 

GNE 6,00 7,5 10,75 -10 25 10 6,66 
0,672 

GE  8,54 5 18,00 -15 65 41 5,51 

O

E 

GNE 0,50 0 9,26 -15 15 10 5,74 
0,367 

GE 5,12 5 15,31 -15 65 41 4,69 

16 

kHz 

O

D 

GNE 6,00 2,5 16,63 -15 35 10 
10,3

1 0,451 

GE 0,98 -5 19,21 -20 65 41 5,88 

O

E 

GNE -1,50 -5 13,13 -20 25 10 8,14 
0,742 

GE 0,61 -5 18,98 -20 65 41 5,81 

Teste estatístico utilizado: Anova; Legenda: OD = Orelha direita; OE = Orelha 

esquerda; GNE = grupo não exposto; GE = grupo exposto; N: número da amostra; %: 

valor relativo; Min = Mínimo; Max = Máximo; IC = Intervalo de confiança; P-valor = 

nível de significância.  

 

Tabela 06: Compara os grupos não exposto e exposto com queixa de zumbido 

com limiares de altas frequências dos adolescentes da escola de ensino 

fundamental Joaquim Vicente Rondon de Porto Velho Rondônia  

 

Com Zumbido Médi Median Desvi Min Ma N IC P-
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a a o 

Padrã

o 

x valor 

6 

kHz 

O

D 

GNE 10,00 10 6,12 5 20 5 5,37 
0,887 

GE 10,77 5 11,15 0 40 13 6,06 

O

E 

GNE 7,00 5 5,70 0 15 5 5,00 
0,634 

GE 10,38 5 14,93 -5 50 13 8,11 

8 

kHz 

O

D 

GNE 9,00 5 8,94 5 25 5 7,84 
0,637 

GE 12,69 5 16,02 0 60 13 8,71 

O

E 

GNE 4,00 0 8,94 0 20 5 7,84 
0,513 

GE 8,08 5 12,34 -5 40 13 6,71 

9 

kHz 

O

D 

GNE 11,00 15 8,22 0 20 5 7,20 
0,486 

GE 7,31 5 10,33 -5 25 13 5,62 

O

E 

GNE 3,00 5 9,08 -10 15 5 7,96 
0,650 

GE 5,00 5 7,91 -5 20 13 4,30 

10 

kHz 

O

D 

GNE 3,00 5 5,70 -5 10 5 5,00 
0,520 

GE 5,77 5 8,62 -5 20 13 4,69 

O

E 

GNE 3,00 5 5,70 -5 10 5 5,00 
0,681 

GE 4,58 5 7,53 -5 20 12 4,26 

11.2 

kHz 

O

D 

GNE 3,00 5 5,70 -5 10 5 5,00 
0,263 

GE 8,08 5 9,02 -5 25 13 4,90 

O

E 

GNE 4,00 10 8,22 -5 10 5 7,20 
0,843 

GE 5,00 5 9,79 -15 20 13 5,32 

12.5 

kHz 

O

D 

GNE -7,00 -5 2,74 -10 -5 5 2,40 0,041

* GE 2,31 0 9,04 -10 15 13 4,91 

O

E 

GNE -3,00 -5 8,37 -10 10 5 7,33 
0,256 

GE 1,92 0 7,78 -10 20 13 4,23 

14 

kHz 

O

D 

GNE -3,00 0 6,71 -10 5 5 5,88 
0,070 

GE 6,15 5 9,61 -5 25 13 5,22 

O

E 

GNE 3,00 -5 13,51 -10 20 5 
11,8

4 0,888 

GE 2,31 0 7,25 -5 20 13 3,94 

16 O GNE -7,00 -10 13,04 -20 15 5 11,4 0,021
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Teste estatístico utilizado: Anova; Legenda: OD = Orelha direita; OE = Orelha 

esquerda; GNE = grupo não exposto; GE = grupo exposto; N: número da amostra; %: 

valor relativo; Min = Mínimo; Max = Máximo; IC = Intervalo de confiança; P-valor = 

nível de significância. 

 

Estes resultados são compatíveis com pesquisa realizada por Stormer et 

al. (2015) com 111 indivíduos, expostos a música amplificada, o qual encontrou 

37,8% de incidência de perda auditiva, sendo esta perda principalmente nas 

frequências mais agudas, 20% destes indivíduos também apresentaram queixa 

de zumbido. O que reforça a teoria de que indivíduos expostos à música 

amplificada podem adquirir em curto ou em longo prazo perda auditiva e queixa 

de zumbido, daí a importância da realização da presente pesquisa.  

Na tabela 07 vamos comparar os grupos não exposto e exposto à 

música amplificada para a distribuição de zumbido, foi possível observar que 

não existe diferença estatisticamente significante entre os grupos. Em seguida 

na tabela 8 calculamos o risco relativo do grupo não exposto e exposto em ter 

zumbido. Verificou-se que não houve risco relativo significante. 

 

Tabela 07: Compara presença ou ausência de zumbido para os grupos não 

exposto e exposto dos adolescentes da escola de ensino fundamental Joaquim 

Vicente Rondon de Porto Velho Rondônia  

 

 

 

Com 

Zumbido 

Sem 

Zumbido 
P-

valor 
N % N % 

Grupo 

Não 

Exposto 

17 30,9% 38 69,1% 

0,307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kHz D 3 * 

GE 10,38 5 12,82 -10 35 13 6,97 

O

E 

GNE -1,00 -5 9,62 -10 15 5 8,43 
0,156 

GE 8,46 5 12,81 -10 35 13 6,96 



264 
 

Grupo 

Exposto 

47 24,1% 148 75,9% 

 

Teste estatístico utilizado: Igualdade de duas proporções; Legenda: N: número da 

amostra; %: valor relativo; P-valor = nível de significância.  

 

Tabela 08: Risco Relativo dos grupos não exposto e exposto para Zumbido 

 

Com 

Zumbido 

Sem 

Zumbido 
Total 

Risco 

Relativo 

 

Grupo 

exposto 
47 148 195 

0,78 

(0,48 a 

1,26) 

 

Grupo 

não 

exposto 

 

 

17 

 

 

38 

 

 

55 

Teste estatístico utilizado: Igualdade de duas proporções. 

 

Quando comparados os grupos não exposto e exposto á música 

amplificada para saber a ocorrência de zumbido, vimos que não existe 

diferença estatisticamente significante entre eles. Hanazumi et al. (2013) em 

pesquisa realizada com 85 indivíduos com idade entre 18 e 34 anos expostos a 

música amplificada, também  não encontraram diferenças significativas de 

limiares de altas frequências, porém constatou que indivíduos que utilizam 

fones de ouvido a mais de cinco anos estão mais propícios a ter zumbido.  

Quanto ao risco de ser ter zumbido nos grupos, observamos que não 

houve valores significantes, tal fato também pode ser justificado porque o 

número de queixas de zumbido não foi tão frequente nestes sujeitos devido o 

pouco tempo de exposição, 

 

5. CONCLUSÃO 

Foi observado que a maioria dos adolescentes referiu não ter zumbido.  

As médias de limiares de audiometria de altas frequências foram de até 

10dBNA. 
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Ao comparar os limiares de AAF, entre os grupos exposto e não exposto 

com e sem zumbido, observou-se na frequência de 12kHZ que os sujeitos sem 

zumbido do grupo não exposto apresentaram médias mais elevadas.  

Quando comparados os sujeitos com e sem zumbido, dos grupos 

exposto e não expostos, observou-se que na frequência de 12kHZ e 16KHZ 

que os limiares mantiveram-se mais elevados no grupo exposto com zumbido. 

O uso da música amplificada não foi considerado um risco para se ter 

zumbido nesta pesquisa. 
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