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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 

 

PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA E FUNCIONAL DE 

MIOTOXINAS COM ESTRUTURAS DE FOSFOLIPASES A2 DO VENENO DA 

SERPENTE Bothrops moojeni 

                                                                                                         Orientador: Andreimar Martins Soares 
                                                                                                           Bolsista: Aleff Ferreira Francisco 
 

 

 

RESUMO PROJETO: 

O envenenamento ofídico é um problema de saúde pública global que vem 

causando milhares de mortes ao longo dos anos. Estes envenenamentos são 

caracterizados por alterações sistêmicas, lesão tecidual local proeminente 

devido a mionecrose, hemorragia e edema. As lesões musculares agudas 

induzidas por estas peçonhas são efeito da ação concomitante de proteases e 

Fosfolipases A2. Este trabalho tem como objetivo a purificação, isolamento e 

caracterização bioquímica e funcional de miotoxinas com estrutura de 

Fosfolipases A2 que foram obtidas a partir do veneno da serpente Bothrops 

moojeni. As miotoxinas foram purificadas por meio de um passo 

cromatográfico, utilizando a cromatografia de troca catiônica em coluna CM-

Sepharose FF®. A sua homogeneidade e pureza foram avaliadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS e pela cromatografia 

líquida de alta performance (HPLC) em coluna Discovery® C18. A 

caracterização química foi realizada por meio de Espectrometria de massa por 

desorção-ionização de laser em matriz (MALDI), com dois analisadores TOF. 

Para verificação de atividade leishmanicida e tripanocida, formas promastigotas 

e epimastigotas dos parasitas foram incubadas na presença de várias 

concentrações das miotoxinas. 

Palavras-chave: Serpente. Bothrops moojeni. Fosfolipases A2. Miotoxina. 

Microbicida. 
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RESUMO DO RELATÓRIO FINAL: 

Desde o início do período de desenvolvimento do projeto, até o presente 

momento, o cronograma inicial de atividades a serem desenvolvidas foi 

seguido na medida do possível, houveram algumas mudanças no âmbito de 

promover melhorias e uma maior adaptação em relação as atividades do 

projeto em conjunto com atividades acadêmicas. Em vista disso, as atividades 

realizadas até o momento, foram: isolamento das PLA2-Lys49 homólogas do 

veneno de Bothrops moojeni por meio de cromatografia de troca catiônica em 

coluna CM-Sepharose FF®; verificação da homogeneidade e pureza das 

miotoxinas por eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS e 

pela cromatografia líquida de alta performance (HPLC) em coluna Discovery® 

C18; caracterização química e biológica das moléculas de interesse por meio 

de espectrometria de massa por desorção-ionização de laser em matriz 

(MALDI); verificação da atividade antiparasitária da PLA2-Lys49  alvo do estudo 

sobre formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi e formas promastigotas de 

Leishmania infantum em colaboração com o Centro para el desarrollo de la 

investigacion cientifica (CEDIC). 

Palavras chave: Veneno de serpente. Miotoxinas. PLA2-Lys49. Cromatografia. 

Caracterização bioquímica. Atividade Antiparasitária.  

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 ACIDENTES OFÍDICOS 

Devido a ampla distribuição de serpentes peçonhentas no globo (Figura 

1) o envenenamento por esses animais é considerado um problema que gera 

impacto a nível mundial na saúde pública e que, frequentemente não tem 

recebido a atenção devida das autoridades responsáveis, esse desfalque está 

atualmente classificado e inserido nos programas e projetos de doenças 

tropicais negligenciadas da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2015). De 

acordo com estudos recentes da WHO há uma estimativa de 5.000.000 de 

acidentes envolvendo mordidas por serpentes anualmente (Figura 2), em que 

2.500.000 desses casos ocorre o envenenamento propriamente dito, 
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resultando em pelo menos 100.000 mortes e aproximadamente 300.000 

amputações entres outras as outras diversas sequelas causadas por acidentes 

ofídicos.  

 

Figura 1. Serpentes peçonhentas no globo 

 

Demarcação das áreas habitadas por serpentes peçonhentas no globo, Fonte: 

adaptado (WHO, 2007) 

 

No entanto, esses números podem ser ainda maiores, visto que 

certamente há a ocorrência de casos subnotificados em regiões mais remotas 

onde a população afetada tem o acesso a assistência médica dificultado. No 

ano 2000 no Nepal o ministério da saúde local registrou para aquele ano 480 

acidentes ofídicos resultando em 22 mortes, sendo que no mesmo ano fora 

realizado um estudo somente no leste do Nepal, onde foram registrados 4078 

acidentes e 396 mortes (SHARMA, 2007).  
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Figura 2. Distribuição de acidentes ofídicos no globo 

 

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

Fonte: adaptado (KASTURIRATNE et al., 2008). 

 

No Brasil o acidente ofídico é um grave problema de sáude publica, 

sendo que as serpentes são as principais causadoras de acidentes por animais 

peçonhentos, responsáveis por 29.000 casos por ano, e aproximadamente 125 

mortes (BERNARDE, 2014; FRANÇA e MÁLAQUE, 2003). Já foram 

catalogadas mais de 260 espécies de serpentes, as quais ocorrem dentro das 

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

As serpentes peçonhentas que podem ser encontradas no Brasil fazem 

parte das famílias: Elapidae em que único gênero encontrado no Brasil é o 

Micrurus, a qual as espécies são conhecidas por corais; Viperidae que é 

representada pelos gêneros Crotalus (cascavel, bocininga), Lachesis 

(surucucu, surucutinga) e o grupo botrópico que está segregado em dois 

gêneros: Bothrops e Bothrocophias (jararacas) (CARRASCO et al., 2012). A 

média anual de acidentes ofídicos desde os trabalhos de Vital Brazil é de cerca 

de 20.000 ocorrências, com um perfil que se mantém inalterado nos últimos 

100 anos. Ocorrendo com maior frequência nos meses de novembro a abril, 
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durante o dia, atingindo mais o sexo masculino (Figura 3), trabalhadores rurais, 

na faixa etária de 15 a 49 anos, localizados com maior incidência nos membros 

inferiores dos acidentados, sendo que a severidade dos acidentes é mais 

crítica em crianças do que em adultos, devido à baixa massa corporal nessa 

faixa etária.  

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 et al., 2003). Estas estimativas, entretanto, 

encontram-se subestimadas pelas dificuldades de registro dos acidentes nas 

regiões mais remotas do país, em especial no Centro-Oeste, Nordeste e Norte 

do país (Figura 4) (BRASIL, 2001). 

 

Figura 3. Ocorrência de acidente ofídico de acordo com gênero da vítima 

 

Proporção individual de acidentes ofídicos com Homens (coluna preta) e mulheres 

(coluna cinza), 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 principalmente às 

condições climáticas e ao aumento da atividade no campo (BUCHNER, 2003). 

No entanto, na região Norte onde ocorre a segunda maior incidência de 

acidentes ofídicos do país (24/100.000 habitantes) (PINHO e PEREIRA, 2001), 

não se observa um período crítico, de forma que os acidentes ocorrem 

uniformemente durante todas as estações do ano (BRASIL, 2001). 
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As principais serpentes com potencial tóxico encontradas na região norte 

pertencem ao gênero Bothriopsis, Bothrocophisis, Bothrops, Lachesis, Crotalus 

e Micrurus, todas com representação no Estado de Rondônia (SANTOS et al., 

1995; GOMES, 2007). 

 

Figura 4. Distribuição dos acidentes ofídicos por estados e regiões 

 

Verde: Norte; azul: Nordeste; marrom: Sudeste; amarelo: Sul; rosa: Centro-oeste. 

Fonte: Manual de Tratamento e Diagnóstico de Acidentes por Animais Peçonhentos, 

FUNASA (BRASIL, 2001).  

 

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 revertendo em uns dos principais 

agravantes da situação. Dados do Ministério da Saúde mostram que 60% das 

vítimas de acidentes botrópicos que evoluíram para óbito foram atendidos após 

seis ou mais horas após a inoculação do veneno (FRANÇA e MÁLAQUE, 

2003). 

Esses agravos ocorrem especialmente na região Norte do Brasil, onde a 

falta de estrutura e assistência do sistema de saúde como um todo acaba 

repercutindo na eficácia e qualidade do atendimento oferecidos a população, 

dessa forma em uma região onde os acidentes ocorrem geralmente em locais 

remotos, o acesso a postos que poderiam oferecer tratamento soroterápico 

adequado se torna inviável (MOURA e MOURÃO et al., 2012). 
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1.2.VENENOS DE SERPENTES: COMPOSIÇÃO E EFEITOS 

FISIOPATOLÓGICOS 

 

Venenos de serpentes são formados por uma mistura complexa de 

compostos orgânicos e inorgânicos (Tabela 1), tanto que, em qualquer espécie 

(peçonhenta) podem ser encontrados pelo menos 100 tipos de diferentes 

agentes tóxicos e não tóxicos, justificando dessa forma o grande potencial para 

uma vasta gama de aplicações desses venenos em atividades biológicas e 

farmacológicas, em que mais de 90% do seu peso seco é constituído por 

peptídeos/proteínas (Proteases, Aminotransferases, Catalases, 

Fosfoesterases, Hialuroniases, NAD nucleosidases, acetilcolinesterases, 

Fosfolipases A2, L-aminoácido oxidases e outras) (WARRELL, 2010; 

GUTIÉRREZ, 2009). Dentre esses, as proteínas e peptídeos que são 

biologicamente ativos induzem uma vasta gama de efeitos diferenciados entre 

prezas e humanos. Há também outros componentes presentes nesses 

venenos como: fosfolipídios, aminas biogênicas, nucleotídeos, aminoácidos, 

citrato, carboidrato (KARALLIEDAE, 1995) e diferentes íons (Ca2+, Cu2+, Fe2+, 

K+, Mg2+, Mn2+, Na+, Zn2+, entre outros) (RAMOS e SELISTRE-DE-ARAUJO, 

2006). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inibidores_da_acetilcolinesterase
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Tabela 1. Proteínas e peptídeos de importância científica e clínica provenientes 

de veneno de serpentes. 

 

Alguns grupos de proteínas e peptídeos de importância científica e clínica 

provenientes de veneno de serpentes. Fonte: adaptado (WARREL, 2010). 

 

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 

funções hemostáticas e sistêmicas (SANTOS-FILHO et al., 2008). 

A quantidade, qualidade e concentração desses compostos no veneno 

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

animal, sexo, hábitos alimentares, sazonalidade e caráter individual 

(CARDOSO et al., 2003). 
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1.3. FOSFOLIPASES A2 

 

As Fosfolipases formam um grupo de enzimas que tem como função 

geral a catálise da clivagem de fosfolipídios. A transformação enzimática de 

fosfolipídios por fosfolipases resulta na conversão dessas moléculas em 

mediadores lipídicos ou mensageiros secundários (como ácido araquidônico, 

fosfatidato e diacilglicerol) (BERN et al., 1997), atuam também na homeostasia 

da membrana incluindo a manutenção da estrutura fosfolipídica e reparação 

através das reações de desacilação-reacilação, proliferação celular e na 

apoptose (DENNIS et al., 1994).  

Essas enzimas estão envolvidas na progressão de várias doenças 

inflamatórias e acidentes causados por animais peçonhentos, devido a este 

fato há um grande interesse médico e farmacológico nessas moléculas visando 

o desenvolvimento de inibidores eficazes contra seus efeitos fisiopatológicos 

(BAMJI e YAO, 2011). 

Umas das mais importantes superfamílias de proteínas que já foram 

purificadas e caracterizadas nos venenos de serpentes são as Fosfolipases A2 

(PLA2s). As PLA2s são enzimas relativamente pequenas, pesando em média 

aproximadamente 14 kDa, com estrutura estável, dependentes de cálcio e ricas 

em pontes de dissulfeto, são enzimas que atuam sobre a membrana 

(SALVADOR et al., 2013). 

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 citosólica 

(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). 

A especificidade das PLA2s está relacionada à catálise dos fosfolipídios 

de membrana na posição sn-2. Atualmente existe um considerável interesse 

nas aplicações biotecnológicas das PLA2s devido ao seu papel na produção de 

mediadores lipídicos no processo inflamatório, tais como o ácido araquidônico 
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e os seus derivados eicosanoides, prostaglandinas e leucotrienos (BAMJI e 

YAO, 2011; SALVADOR et al., 2013). 

As PLA2s são caracterizadas como o principal componente em venenos 

de serpentes, atuando como responsáveis por vários efeitos fisiopatológicos, 

tais como: neurotóxico, cardiotóxico, miotóxico, hemolítico, citotóxico, 

hipotensivo, anticoagulante, hemorrágico, agregação plaquetária e indução de 

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

A necrose muscular é uma séria consequência do envenenamento 

botrópico, visto que pode levar a perda permanente de tecido, disfunção, e 

amputação do membro afetado. A mionecrose pode ocorrer devido a uma ação 

indireta como consequência da degeneração e isquemia causada por 

metaloproteases ou por efeito direto das PLA2 miotóxicas na membrana 

plasmática das células musculares (STÁBELI et al., 2006). 

Durante os últimos 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 

botrópicos. As miotoxinas isoladas desses venenos pertencem ao grupo IIA 

das PLA2 que pode ser subdivido em dois subgrupos: (i) Asp49 são miotoxinas 

com atividade catalítica relativamente baixa ou moderada e, (ii) Lys49 

miotoxinas com praticamente nenhuma atividade hidrolítica  (STÁBELI et al., 

2006). 

Um grupo de PLA2s miotóxicas homologas presente nos venenos de 

serpentes de algumas espécies são caracterizadas pela substituição de Asp 

por Lys 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 Asp49 para Lys49 afeta 

drasticamente a capacidade de ligação com o cálcio dessa Lys49-PLA2 

homologa, que como consequência deixa de apresentar atividade catalítica. No 

entanto, mesmo sem atividade catalítica, essas Lys49-PLA2 homologas (Figura 

5) induzem efeitos miotóxicos e retêm a habilidade de romper membranas 
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através de um mecanismo de ação ainda pouco conhecido (WATANABE et al., 

2003). 

Figura 5. Modelo estrutural de uma Lys49-Fosfolipase A2 

 

PLA2 miotóxica presente na composição do veneno da serpente Bothrops moojeni, 

estrutura tridimensional resolvida por difração de raios-x, com resolução [Å]: 2.49, PDB 

code: 3T0R 

 

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 tem grande potencial de aplicação biotecnológica. 

No campo da engenharia industrial, as Fosfolipases são utilizadas há 

décadas, na produção de gêneros alimentícios (maionese, queijos, óleos, entre 

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

de estudos recentes indicando que as Fosfolipases têm potencial para 

formulação de fármacos no 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 denominado 

VRCTC-310, que é composto por uma associação da crotoxina com 

cardiotoxina, proveniente do veneno das serpentes da espécie Naja naja atra. 
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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 da serpente 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 da 

serpente Bothrops asper, as quais exibiam efeito antiplasmodial; e Zieler e 

colaboradores demonstraram que a Fosfolipase A2 da serpente Crotalus 

adamanteus reduzia significativamente a eficiência da formação de oocistos do 

parasita da malária, bloqueando o desenvolvimento do Plasmodium falciparum 

(ZIELER, 2001).  

A Fosfolipase A2 (BnSP-7) enzimaticamente inativa, da serpente 

Bothrops pauloensis, apresentou atividade inibitória contra o parasita 

Leishmania amazonensis (NUNES, 2011). Estudos realizados por Páramo e 

colaboradores (1998) revelaram que a região C-terminal (resíduos 115-129) de 

PLA2-Lys49 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 I) apresenta atividade bactericida 

contra linhagem Gram-negativa (Escherichia coli) (ARAGÃO, 2005). A 

BmooTX-l (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 (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 
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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 fácil proliferação de roedores. Têm hábito 

predominantemente noturno ou crepuscular. Podem apresentar comportamento 

agressivo quando se sentem ameaçadas, desferindo botes sem produzir ruídos 

(BRASIL, 2001).  

No envenenamento botrópico, os efeitos são mais críticos no local da 

mordida resultando em forte lesão proteolítica, dor e edema local estão 

presentes em quase todos os casos, existindo a possibilidade de ocorrer 

também esquimoses, bolhas, necroses e formação de abscessos. O veneno 

botrópico apresenta também efeito nefrotóxico, ocasionando manifestações 

clínicas sistêmicas (CASTRO, 2006). Os principais agravos locais são as 

infecções secundárias e gangrena. A nível sistêmico, podem ocorrer 

hemorragias, choque circulatório e insuficiência renal aguda (RIBEIRO e 

JORGE, 1997; SCHRIER e WANG, 2004). 

 

1.5.1. Bothrops moojeni 

 

Popularmente conhecida como caiçara (Figura 6), pertence à família dos 

Viperideos e possui uma ampla distribuição na América do Sul (Figura 7). Tem 

como habitat áreas de cerrado estando geralmente relacionada às matas de 

galeria e, ocasionalmente, a áreas secas de savanas interfluviais (STUGINSKI, 

2009). 

Figura 6. Exemplar de serpente Bothrops moojeni. 

 

                 Espécime adulta em cativeiro, fèmea, 110cm, procedente de Pirassununga-SP 

Fonte: (PAULO; STUGINSKI, 2009). 
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Podendo atingir 2,30 m de comprimento, apresentam dimorfismo sexual 

no tamanho, sendo as fêmeas maiores que os machos. A Bothrops moojeni 

tem como dieta roedores, lagartos e anfíbios, e como a maioria das Bothrops 

apresentam hábitos noturnos (PAULO; STUGINSKI, 2009). 

 

Figura 7. 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. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

De acordo com dados da literatura, venenos ofídicos são compostos por 

uma ampla fonte de moléculas orgânicas e inorgânicas, dentre essas 

moléculas, as PLA2 são caracterizadas como um dos principais componentes 

em venenos de serpentes, esse grupo de moléculas se divide em dois 

subgrupos: PLA2s-Asp49 (apresentam atividade enzimática) e PLA2s-Lys49 

(apresentam somente atividade miotóxica). As PLA2s-Lys49 quando entram em 

contato com organismo humano apresentam uma gama de efeitos 

fisiopatológicos, por conta disto detém um grande potencial para aplicações 

biotecnológicas (RODRIGUES et al., 2004; STÁBELI et al., 2006). 

 Diante disto, este trabalho se consiste no isolamento e a caraterização 

bioquímica e funcional de duas miotoxinas (PLA2s-Lys49) provenientes do 

veneno da serpente Bothrops moojeni, para posteriormente, a partir da 

purificação e caracterização das miotoxinas, serem realizados ensaios 

biológicos baseados no potencial que as PLA2s-Lys49 demostraram em 
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estudos anteriores (STÁBELI et al., 2006). Neste trabalho as miotoxinas 

isoladas serão testadas in vitro quanto ao seu potencial antiparasitário sobre 

formas promastigotas de Leishmania infantum e formas epimastigotas 

de Trypanosoma cruzi da cepa cl b5. Por meio destes testes será possível a 

realização de uma análise com a finalidade de evidenciar e compreender de 

melhor forma os mecanismos de ação dessas miotoxinas quando isoladas, ou 

seja, fora da mistura complexa que compõe o veneno bruto, que possivelmente 

interage com essas miotoxinas de várias formas. 

3. OBJETIVOS  

 

O objetivo geral consiste na purificação das miotoxinas Lys49 com 

estruturas de PLA2 presentes na composição do veneno da serpente Bothrops 

moojeni, seguida da caracterização bioquímica e funcional dessas miotoxinas. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Isolar PLA2s Lys49 homólogas do veneno de Bothrops moojeni por 

meio de cromatografia de troca iônica; 

- Análise e verificação da homogeneidade das miotoxinas isoladas, por 

meio de Eletroforese em SDS-PAGE e cromatografia em fase reversa; 

- Determinação da relação massa/carga da proteína isolada por meio de 

Espectrometria de massa por desorção-ionização de laser em matriz (MALDI-

TOF); 

- Determinação da atividade antiparasitária in vitro sobre formas 

promastigotas de Leishmania infantum e formas epimastigotas 

de Trypanosoma cruzi da cepa cl b5 das miotoxinas isoladas. 
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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). 

4.1. CROMATOGRAFIA DE TROCA IÔNICA 

 

As miotoxinas do veneno da serpente Bothrops moojeni (MjTX) foram 

purificadas em uma cromatografia de troca catiônica de acordo com o método 

desenvolvido por (SOARES, et al., 1998) onde 50 mg do veneno bruto 

dessecado foi suspenso 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 seguindo fracionamento em uma coluna CM-Sepharose 

FF® (1 x 40 cm), cuja matriz é composta de agarose e o grupo funcional de 

Carboximetil (OCH2COO-), previamente equilibrada com o mesmo tampão 

usado para solubilizar o veneno e a amostra eluída sob gradiente 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 em duas etapas. Na primeira etapa 

foi realizada uma quantificação proteica aproximada, com base na área dos 

picos gerados pelas frações, na cromatografia de troca cátionica. Esta 

quantificação foi feita com o uso da relação diretamente proporcional entre: a 

area total do pefil cromatografico 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).  

Para a segunda etapa, foi feita uma dosagem de proteínas utilizado-se o 

metodo de Bradford, que tem como base a interação entre o corante BG-250 e 
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macromoléculas de proteínas que contém aminoácidos de cadeias laterais 

básicas ou aromáticas. No pH de reação, a interação entre a proteína de alto 

peso molecular e o corante BG-250 provoca o deslocamento do equilíbrio do 

corante para a forma aniônica, que absorve fortemente em 595 nm (ZAIA e 

LICHTIG, 1998).  

No procedimento foi utilizado um espctofotometro da marca Thermo®, 

modelo BioMate. Para calibração do equipamento, foram utilizados 5 pontos 

com concentrações proteicas pré-estabelecidas de: 0,4 µg/mL, 8 µg/mL, 12 

µg/mL, 16 µg/mL, 20 µg/mL. Os 5 pontos formaram uma base para construção 

de uma reta de 1º ordem com coeficiente de cofiabilidade de 0,99%. As frações 

foram solubilizadas em PBS 1X (0,1 M de tampão fosfato,  a pH 7,4, 27 mM 

KCl, 1,37 M NaCl). A partir disso foram retirados 5 µL de amostra de cada 

fração e PBS, para diluição em 995 µL de reagente Bradford e realização da 

leitura. 

4.3. SDS-PAGE 

A eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (dodecil 

sulfato de sódio), foi realizada 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 Comassie 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 corante foi retirado por imersão em 

solução descorante contendo etanol 4,0 % e ácido acético 7,0 % (v/v) em água. 

Várias trocas desta solução foram realizadas até a obtenção de gel com 

coloração e resolução adequada. 

4.4. CROMATOGRAFIA DE FASE REVERSA 

 Para avaliação e análise do grau de pureza, as frações advindas da 

cromatografia de troca catiônica 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 x 4.6 mm - Supelco) 

previamente equilibrada com a solução A e eluída sob gradiente de 0 a 70% de 
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solução B (acetonitrila 99,9% e TFA 0,1%) em 5 volumes de coluna, sob fluxo 

de 1 mL/minuto. A eluição foi monitorada em 280nm, e as frações coletadas 

manualmente. 

4.5. ESPECTROMETRIA DE MASSA 

A espectrometria de massa foi realizada no equipamento de 

Espectrometria de massa por desorção-ionização de laser em matriz (MALDI), 

com dois analisadores TOF (AXIMA TOF-TOF Shimadzu Biotech). As 

miotoxinas foram preparadas em ácido trifluoracético 0,1% (TFA), adicionando-

se a matriz de ionização ácido-α-ciano-4-hidroxicinâmico (C10H7NO3). Após a 

secagem das amostras na placa, as mesmas foram levadas à câmara de vácuo 

do aparelho AXIMA TOF-TOF e analisadas.  

4.6. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPARASITÁRIA IN VITRO SOBRE 

FORMAS PROMASTIGOTAS DE Leishmania infantum 

Para a realização deste teste em colaboração com o Centro para el 

desarrollo de la investigacion cientifica (CEDIC), formas promastigotas de L. 

infantum foram colocadas em uma concentração de 1.500.000 parasitas/mL em 

placas de 96 poços, utilizando o meio de cultura Schneider, suplementado com 

10% de soro fetal bovino (SBF). A placa foi incubada a 26°C durante 48 horas, 

com diferentes concentrações de veneno bruto e Proteína purificada (100 – 

3,12 μg/mL). Cada concentração foi testada em triplicata. Posteriormente, foi 

adicionada uma solução de Resazurina, 3 mM.  A placa foi novamente 

submetida a incubação a 26 °C durante 4 horas e por último, a absorbância foi 

monitorada a 570 e 600 nm utilizando um espectrofotómetro multimodal 

Synergy H1(Biotek). A eficácia de cada composto testado foi estimada 

calculando a porcentagem de atividade anti-promastigota.  

4.7.  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPARASITÁRIA IN VITRO SOBRE 

FORMAS EPIMASTIGOTAS DE Trypanosoma cruzi DA CEPA CL B5  

Em colaboração com o Centro para el desarrollo de la investigacion 

cientifica (CEDIC) foi realizada a avaliação da atividade tripanocida onde 

formas epimastigotas de T. cruzi da Cepa CL-B5 foram colocadas na 

http://www.google.com.py/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fes.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CE%25BC&ei=XpgoU5e2NtGrkQec-oHYBg&usg=AFQjCNFC_0Ev4oM5MieyEO9HOTT0A5FT8g&bvm=bv.62922401,d.dmQ
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concentração de 250.000 parasitas/mL em placas de 96 poços, utilizando o 

meio de cultura Liver Infusion Tryptose (LIT), suplementado com 10% de 

SBF. A placa foi incubada a 26°C durante 72 horas, com diferentes 

concentrações de veneno bruto e Proteína purificada (100 – 3,12 μg/mL). Cada 

concentração foi testada em triplicata. Posteriormente, foi-se adicionada uma 

solução de 200 µM de Chlorophenol Red-β-D-galactoside, (CPRG). A placa foi 

novamente submetida a incubação a 37 °C durante 4 horas e por último, a 

absorbância foi monitorada a 570 nm utilizando um espectrofotómetro 

multimodal Synergy H1 (Biotek). A eficácia de cada composto testado foi 

estimada calculando a porcentagem de atividade anti-epimastigota. 

5. RESULTADOS 

5.1. OBTENÇÃO DAS MIOTOXINAS Lys-49 DO VENENO DE Bothrops 

moojeni 

A eluição da solução contendo 50 mg de veneno de Bothrops moojeni, 

no passo cromatográfico de troca cátionica resultou na separação, e coleta de 

9 frações principais, designadas: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8 e p9 (Figura 8). 

Figura 8. Perfil cromatográfico do veneno de Bothrops moojeni em 

cromatografia de troca catiônica 

 

p1 

p2 

p3

 

p4

 

p5

 

p6

 

p7

 

http://www.google.com.py/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fes.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CE%25BC&ei=XpgoU5e2NtGrkQec-oHYBg&usg=AFQjCNFC_0Ev4oM5MieyEO9HOTT0A5FT8g&bvm=bv.62922401,d.dmQ
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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 area total do perfil 

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

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

quantidade aproximanda de proteína obtida em cada fração (Tabela 2). 

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

 

Tabela 2. Quantificação proteica por meio do cálculo da área do 

cromatograma 

Frações Area em 
mAU/min 

Quantidade de 
proteína em mg 

p1 231,8229 0,35 

p2 19656,6189 29,69 

p3 1962,9638 2,96 

p4 353,3561 0,53 

p5 1318,2562 1,99 

p6 412,8764 0,62 

p7 463,3107 0,69 

p8 1729,5240 2,61 

p9 2974,5179 4,49 

TOTAL  43,94 

 

5.2. DOSAGEM PROTEICA E DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLECULAR 

RELATIVA (SDS-PAGE) 

 

A dosagem proteica realizada pelo metodo de Bradford, teve como 

principio, uma quantificação baseada na quantidade de proteína em µg, contida 

em 1 mililitro de solução.  Das frações dosadas, oito apresentaram valores 

significativos  sendo as frações 8 e 9 as majoritárias (Tabela 3) 
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Tabela 3. Dosagem proteica pelo método de Bradford 

 

Frações 

Quantidade 
de proteína 

(µg/mL) 

p1 -------------- 

p2 1,6 

p3 6,9 

p4 3,27 

p5 2,53 

p6 0,67 

p7 4,2 

p8 9,50 

p9 4,39 

 

O perfil proteico das frações foi analisado por eletroforese em gel de 

poliacrilamida, onde foi usada, para o gradiente de separação, uma 

concentração de 12,5%  dos  polímeros, acrilamida e bisacrilamida (Figura 9). 

Sendo as frações p8 e p9 com massas moleculares próximas de 14 kDa 

compatíveis com as miotoxinas de interesse neste trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acrilamida
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bisacrilamida&action=edit&redlink=1
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Figura 9. Eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5%: 

 

Das frações liofilizadas advindas da cromatografia de troca catiônica utilizando o 

veneno de Bothrops moojeni. Foram analisadas 9 frações: 1 = peso molecular; 2 = p1; 

3 = p2; 4 = p3; 5 = p4; 6 = p5; 7 = p6; 8 = p7; 9 = p8; 10 = p9. 

 

5.3. ANÁLISE EM CROMATOGRAFIA DE FASE REVERSA 

 

A cromatografia em fase reversa em coluna FR-C18 (25 x 0,45 cm – 

Discovery®) foi realizada como um segundo passo de separação, onde 

somente as frações  alvo do estudo: MjTX-I, MjTX-II (p8 e p9) foram 

submetidas ao procedimento (Figuras: 10 e 11), ambas demonstrando um bom 

grau de pureza pela homogeneidade do principal pico cromtográfico. As duas 

frações foram eluidas aproximadamente aos 38% do gradiente de eluente B 

com um tempo de retenção próximo aos 32 minutos. 
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Figura 10. Cromatografia em fase reversa referente a fração p8 

 

Cromatografia em fase reversa em coluna C18 (25 x 4.6 mm - Supelco) previamente 

equilibrada com TFA 0,1 %, e eluída com acetonitrila 99,9% + TFA 0,1% em 5 

volumes de coluna, sob fluxo de 1 mL/min. 

 

Figura 11. Cromatografia em fase reversa referente a fração p9 

 

FR-C18 (25 x 4.6 mm - Supelco) previamente equilibrada com TFA 0,1 %, e eluída 

com acetonitrila 99,9% + TFA 0,1% em 5 volumes de coluna, sob fluxo de 1 mL/min. 

5.4. ESPECTOMETRIA DE MASSA 

Foi realizada a espectrometria de massa (Figuras 12 e 13), onde, as 

proteínas isoladas apresentaram as seguintes massas moleculares: p8 (MjTX-I) 

= 13.849,56 Da e p9 (MjTX-II) = 14.024,64 Da. 
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Figura 12. Espectro da fração de interesse (p8) obtida no Espectrômetro de 

Massa AXIMA/TOF2 (Shimadzu Biotech). 

 

A massa monoisotópica da proteína foi obtida em sistema MALDI-TOF (Matrix-
Asssisted Laser Deserption Ionization – Time of Flight), Shimadzu, operando em modo 
linear usando como calibrantes isulinas (5.734,5 Da), Citocromo C (12.361,9 Da), 
Apomioglobina (16.952,2 Da), Aldolase (39.212,2 Da) e Albumina (66.430,0 Da). 

 

Figura 13. Espectro da fração de interesse (p9) obtida no Espectrômetro 

de Massa AXIMA/TOF2 (Shimadzu Biotech). 

 

A massa monoisotópica da proteína foi obtida em sistema MALDI-TOF (Matrix-
Asssisted Laser Deserption Ionization – Time of Flight), Shimadzu, operando em modo 
linear usando como calibrantes isulinas (5.734,5 Da), Citocromo C (12.361,9 Da), 
Apomioglobina (16.952,2 Da), Aldolase (39.212,2 Da) e Albumina (66.430,0 Da). 
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5.5. ENSAIOS BIOLÓGICOS 

 

Realizou-se um ensaio de atividade antiparasitária in vitro com uma das 

miotoxinas (p8), sobre formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi (Figura 14), 

e formas promastigotas de Leishmania infantum (Figura 15). 

Figura 14. Atividade anti-epimastigota do veneno e miotoxina I de B. 

moojeni 

  

Atividade antiparasitária realizada em formas epimastigotas de T. cruzi. No gráfico à 
esquerda onde foi realizada atividade anti-epimastigota com veneno bruto de 
B.moojeni, os desvios padrões foram: 2,17% para 100 μg/mL; 0,15% para 50 μg/mL; 
0,44% para 25 μg/mL; 0,98% para 12,5 μg/mL; 0,68% para 6,25 μg/mL. No gráfico à 
direita, referente a fração p8, os desvios foram: 1,13% para 100 μg/mL; 1,08% para 50 
μg/mL; 2,65% para 25 μg/mL; 1,66% para 12,5 μg/mL; 2,10% para 6,25 μg/mL. 
 

Figura 15. Atividade anti-promastigota do veneno e miotoxina I de B. 

moojeni 

  
Atividade antiparasitária realizada em formas promastigotas de L. infantum. No gráfico 
a esquerda onde foi realizada atividade anti-promastigota com veneno bruto de 
B.moojeni, os desvios padrões foram: 1,3% para 100 μg/mL; 0,76% para 50 μg/mL; 
0,82% para 25 μg/mL; 0,21% para 12,5 μg/mL; 1,1% para 6,25 μg/mL. No gráfico à 
direita, referente a fração p8, os desvios foram: 1,6% para 100 μg/mL; 1,4% para 50 
μg/mL; 0,7% para 25 μg/mL; 0,9% para 12,25 μg/mL; 0,54% para 6,25 μg/mL. 
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6. DISCUSSÃO  

6.1. CROMATOGRAFIA DE TROCA CATIONICA 

 

Os componentes presentes no veneno de serpentes, isolados com 

elevado grau de pureza, deteêm grande potencial para serem utilizados na 

compreensão do papel que estes compostos desempenham nos processos 

fisiopatológicos causados em acidentes ofídicos, bem como, para possíveis 

aplicações biotecnológicas. Por conta disto, muitas PLA2s, e 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). 

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 metodo. 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 residuos 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  gral 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 6), 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 
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(WANTANABE et al., 2005; STÁBELI et al., 2006; SOARES et al., 2000) e 

constatar com uma rasoavel segurança que as duas moléculas alvos deste 

trabalho (p8 e p9) se tratam respectivamente das préviamente relatadas na 

literatura: MjTX-I e MjTX-II. 

6.2. DOSAGEM DE PROTEÍNAS 

 

A primeira etapa da quantificação de proteínas realizada através da area 

dos picos (Tabela 2) foi feita com a finalidade, de se criar uma estimativa, da 

quantidade de amostra referente a cada pico, necessária para análise do perfil 

proteico em eletroforese em gel de poliacrilamida. 

 Na segunda etapa o método de Bradford foi selecionado por ser mais 

rápido e sensível que metodos similares, tendo sido utilizado para a 

determinação de proteínas totais em diversos meios, sendo mais interessante 

para quantificação de moléculas básicas (ZAIA; ZAIA e LICHTIG, 1998).  

Por ser mais sensivel, e proporcionar uma quantificação mais exata, a 

dosagem proteica realizada com o uso deste metodo (Tabela 3) foi de suma 

importancia, por proporcionar uma maior confiabilidade em testes que exigiram 

maior acurácia, tais como ensaios biológicos. 

6.3. ELETROFORESE EM SDS-PAGE 

 

Estão disponiveis varios 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-ionica. Este gel é formado 

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

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

densidade da malha formada no gel depende da concentração de 

bisacrilamida. (SZPUNAR, 2004; BUTCHER et al., 2003; SOUZA et al., 2001; 

GOMEZ-ARIZA et al., 2005). 
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Na eletroforese em uma dimensão (1D), a proteína pode ser analizada 

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

ou nativo. A eletroforese 1D em gel de poliacrilamida (Figura 9), 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 básicas (p8 e p9). 

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 força 

cromatográfica aumenta gradativamente, com isso, obtém-se uma maior 

simetria nos picos cromatográficos, melhor resolução e detectabilidade 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 cromatograficos 

das moleculas de interesse, e um maior gral de pureza no isolamento das 

mesmas.  

Na análise dos cromatogramas gerados foi possivel notar a pesença de 

agentes contaminates 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 gral de pureza, quanto uma maior resolução 

dos perfis foram obtidos no final do processo (Figuras 10 e 11).  

6.5. ESPECTOMETRIA DE MASSA 

 

A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC ou CLAE) é uma das 

principais técnicas utilizadas na análise de compostos. Apesar de ser uma 
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excelente técnica de separação, a HPLC necessita de uma técnica 

confirmatória quando a análise qualitativa (confirmação da identidade química) 

é também necessária. Dentre as várias opções existentes neste momento, a 

espectrometria de massas é a técnica que melhor fornece as informações 

estruturais necessárias (LANÇAS, 2013). 

Diante do exposto, a realização da espectometria de massa teve como 

finalidade, a caracterização quimica/funcional das moléculas de interesse 

(advindas do passo cromatografico em CRF). Por meio da análise dos 

espectros, foi possível a identificação das duas miotoxinas. Para identificação 

das moléculas, foi feita uma relação, entre: as precisas massas moleculares 

obtidas (Figuras 10 e 11) e o perfil de peso molecular das PLA2s alcalinas já 

descrito na literatura. 

6.6. ATIVIDADE ANTIPARASITÁRIA CONTRA L. infantum E T. cruzi 

 

Por serem uma mistura de vários compostos, venenos de serpentes 

tem um considerável potencial como fontes de novas moléculas bioativas, com 

efeitos antiparasitário e antimicrobiano já demonstrado diversas vezes na 

literatura (OLIVEIRA et al., 2002; TOYAMA et al., 2006; PASSERO et al., 

2007). 

Estudos com vários venenos ofídicos demonstraram que cada peçonha 

se manifesta de maneira distinta, quando comparadas em relação as formas 

nativas e irradiadas. Em 2002, Gonçalves e colaboradores demonstraram que 

o veneno de Bothrops jararaca apresenta efetiva atividade inibitória no 

crescimento de formas epmastigotas de T. cruzi e L. major. O mesmo veneno 

demonstrou também, ser altamente eficaz contra formas promastigotas de L. 

amazonensis na concentração de 40,00 ug/mL, apresentando até cerca de 

100,0% de letalidade (LOURENÇO, 2000).  

Nesse sentido, foram desenvolvidos testes de atividade antiparasitária, 

em colaboração com o Centro para el desarrollo de la investigacion cientifica 

(CEDIC). Os testes tiveram com objetivo a quantificação da atividade 

antiparasitária do o veneno bruto de Bothrops moojeni, e da fração p8 (advinda 

da cromatografia em CRF). Onde o veneno bruto de B. moojeni apresentou 
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letalidade de 79,97% na concentração de 100 μg/mL sobre formas 

epimastigotas de Trypanosoma cruzi, e 80,55 % de letalidade sobre 

promastigotas de Leishmania infantum também na concentração 100 μg/mL. Já 

a fração p8, que representa um dos alvos deste estudo, demonstrou uma 

atividade antiparasitária relativamente baixa, tanto sobre formas epimastigotas 

de T. cruzi quanto sobre formas promastigotas de L. infantum (Figuras 12 e 

13). Essa notável diminuição de atividade antiparasitária da proteína isolada 

em comparação com o veneno bruto, pode ser explanada pelo fato de que, na 

composição do veneno a uma gama de outras moléculas e proteínas que 

poderiam estar agindo em sinergia. Portanto, quando isolada a fração p8 se 

torna ineficiente na atividade antiparasitária. 

 

7. CONCLUSÃO 

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

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

de resolução e rendimento satisfatórios. Possibilitando dessa forma a 

realização de uma análise, onde se fez uso de espectometria de massa para 

caraterização química das miotoxinas. Posteriormente a MjTX-I referente a 

fração p8 foi submetida a ensaios biológicos contra formas epimastigotas 

de Trypanosoma cruzi, e formas promastigotas de Leishmania infantum onde 

não apresentou  eficiência satisfatória para efeito microbicida, mas que no 

entanto deve ser melhor investigado. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS  

 

Com este trabalho pretendeu-se alcançar o isolamento de duas 

miotoxinas presentes na peçonha de B. moojeni, em um grau de pureza 

adequado para realização da caracterização química funcional, e dos ensaios 

biológicos. Em vista disso, as expectativas para com este trabalho em relação 

ao cronograma proposto incialmente (Tabela 3), se consistem, na realização 

das atividades edematogênica e miotóxica que serão feitas em modelos 

murinos com utilização de animais (camundongos Swiss) para experimentação, 
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sendo efetuadas de acordo com Princípios Éticos de Experimentação Animal 

(COBEA).  Além disso, com os resultados alcançados tem-se a expectativa de 

que estes irão compor um trabalho de conclusão de curso, bem como, serão 

apresentados em um congresso da área. 
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LEVANTAMENTO TAXONÔMICO DA FAMÍLIA SOLANACEAE NO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RONDÔNIA 
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1. RESUMO 

A família Solanaceae é conhecida por espécies de grande importância 

alimentar e condimentar, como a batata (Solanum), cubiu, pimentas em geral, 

pimentão (Capsicum) e tomate (Lycopersicon). Dentre os gêneros da 

Solanaceae, o Solanum L. é o maior e mais complexo, com cerca de 1500 

espécies habitando sistemas ecológicos estabelecidos pelas regiões tropicais e 

subtropicais do mundo e tendo a América do Sul como centro de diversidade e 

distribuição. Os materiais botânicos utilizados nesta pesquisa foram coletados 

em alguns pontos e trechos da BR-364, km 6,5, próximo a Faculdade de 

Rondônia – FARO, no Km 668 na estrada do Rio Preto, de Candeias do 

Jamari/RO e BR-364, Km 9,5, próximo a Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR. Após a coleta, estes foram prensados para melhor conservação até 

chegar ao Herbário da Faculdade São Lucas (HFSL). Para isso, utilizou-se: 

Jornal para absorver a umidade do material botânico; Placa de alumínio 

colocada entre os jornais para aeração e para conservar o calor na secagem 

do material botânico; Papelão colocando-se entre os jornais para reter a 

umidade; Prensa, na qual, são duas grades de madeira, utilizadas para prensar 

o material coletado; e Cordas utilizadas para amarrar as duas grades da 

prensa. Conforme as pesquisas realizadas em meios virtuais tais como nos 

sites da Scielo e Acta Botanica Brasilica, também em artigos e trabalhos 

científicos online referente ao tema aqui abordado, comparou-se os dados 

obtidos nestes com o material do acervo do HFSL, identificando taxonamente 

as seguintes espécies: Solanum crinitum Lam., Solanum jamaicense Mill., 

Solanum palinacanthum Dunal., Solanum acanthodes Hook. Sendo assim, 

o gênero Solanum apresenta-se como um grupo bem caracterizado, apesar da 

semelhança morfológica existente entre suas espécies. O objetivo deste 

trabalho é fornecer subsídios para a identificação dos gêneros de Solanaceae, 
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na qual, encontra-se uma rica variedade de espécies em algumas regiões de 

Porto Velho, visando contribuir com informação de cunho florístico e 

taxonômico, para um melhor conhecimento da flora do munícipio. 

 

Palavras-chave: Solanaceae, Solanum, Taxonomia, Herbário.  

 

2. INTRODUÇÃO  

A família Solanaceae compõe um dos maiores grupos dentre as plantas 

vasculares, contando com cerca de 98 gêneros, e um número aproximado de 

2400 espécies (ARAÚJO, 2005; HUNZIKER, 2007). Segundo Araújo (2005), o 

provável centro de origem da família consiste nas Américas Central e do Sul, 

onde se tem também a maior riqueza de espécies. No Brasil, a família é bem 

representada, ocorrendo 34 gêneros e 449 espécies, sendo 215 destas 

exclusivas do país (STEHMANN et al., 2010). 

 Esta família apresenta segundo Souza e Lorenzi (2005), características 

basais como ervas anuais, bianuais ou perenes, que vai de arbustos a árvores 

de pequeno porte (raramente lianas), com folhas isenta de espículas e margem 

inteira. As inflorescências são, algumas vezes, reduzidas a uma única flor. As 

flores distinguem-se por serem actnomofas, menos frequente zigomarfas, 

vistosas e bixessuadas, diclamídeas com cálice pentâmero, gamossépalo, 

prefloração valvar ou imbricada, corola gamopétala, cinco estames, disco 

nectarífero geralmente presente, ovário súpero e bicarpelar. Seus frutos são 

bagas ou em forma de cápsulas.  

A família Solanaceae é conhecida por espécies de grande importância 

alimentar e condimentar, como a batata (Solanum), cubiu, pimentas em geral, 

pimentão (Capsicum) e tomate (Lycopersicon). É frequente a utilização de 

espécies para fins ornamentais (Datura), industriais como o tabaco (Nicotiana), 

assim como medicinais e espécies venenosas, que contêm alcalóides 

característicos como muitas espécies de Solanum e algumas dos gêneros 

Capsicum e Lycopersicon (RIBEIRO et al., 1999). 

Dentre os gêneros da Solanaceae, o Solanum L. é o maior e mais 

complexo, com cerca de 1500 espécies habitando sistemas ecológicos 
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estabelecidos pelas regiões tropicais e subtropicais do mundo e tendo a 

América do Sul como centro de diversidade e distribuição (SILVA et al., 2003)  

Espécies de Solanum (Solanaceae) são geralmente vistosas, revelando 

maior capacidade de desenvolvimento que as demais espécies do mesmo 

ecossistema. Geralmente são encontradas em regiões de baixada e alagados. 

São citadas com frequência na literatura por produzem frutos ricos em 

alcalóides glicosilados que, se ingeridos, podem causar náusea, vômito, dores 

abdominais, aborto, etc. (BRUNETON, 1995). São conhecidas, inclusive por 

produzirem efeito alelopático que por estarem associadas à presença dos 

alcalóides glicosilados espirosolanos como a solamargina e a solasonina que 

suprimem o crescimento de sementes de outras espécies (VERDCOURT; 

TRUMP, 1969; FUKUHARA; KUBO, 1991; YE et al., 2001). 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é fornecer subsídios para a identificação dos 

gêneros de Solanaceae, na qual, encontra-se uma rica variedade de espécies 

em algumas regiões de Porto Velho, visando contribuir com informação de 

cunho florístico e taxonômico, para um melhor conhecimento da flora do 

munícipio. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Coleta do material vegetal 

Os materiais foram coletados em alguns pontos e trechos da BR-364, 

km 6,5, próximo a Faculdade de Rondônia – FARO, no Km 668 na estrada do 

Rio Preto, de Candeias do Jamari/RO e BR-364, Km 9,5, próximo a 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Sendo estes selecionados e 

conduzidas ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São 

Lucas (HFSL), em Porto Velho-RO, onde seguiu os procedimentos de 

prensagem, estufa, identificação e classificação. Sendo tudo registrado através 

de fotos tiradas da câmera do celular da responsável pelo desenvolvimento da 

pesquisa. 
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4.2 Procedimentos 

Após a coleta dos materiais botânicos, estes foram prensados para 

melhor conservação até chegar ao Herbário. Para isso, utilizou-se: Jornal para 

absorver a umidade do material botânico; Placa de alumínio colocada entre os 

jornais para aeração e para conservar o calor na secagem do material 

botânico; Papelão colocando-se entre os jornais para reter a umidade; Prensa, 

na qual, são duas grades de madeira, utilizadas para prensar o material 

coletado; e Cordas utilizadas para amarrar as duas grades da prensa. 

Sobre uma placa de madeira colocou-se vários jornais, depois um 

exemplar completo da espécie a herborizar (com o caule, folhas, flores e frutos) 

dentro de um jornal e, novamente, jornais vazios (Figuras 1 e 2). Colocando-se 

junto a cada material colhido uma etiqueta com os seguintes elementos: nome 

da planta (científico, se conhecido, ou vulgar), local da colheita (o mais 

pormenorizado possível, com distrito, concelho, lugar, ecologia, se é 

seco/húmido, próximo de caminhos, altitude, etc.) data da colheita, nome do 

coletor.  

Após esse processo, o material foi colocado em estufa elétrica a 50ºC 

para sofrer o processo de desidratação por um período de três dias (Figura 3). 

Depois de desidratado, o material está sendo descrito taxonomicamente com 

auxílio de lupa estereoscópica e de literatura especializada, ou por comparação 

com o material do acervo já identificado. Após a identificação do material, este 

seguiu o processo usual de incorporação ao acervo do Herbário da Faculdade 

São Lucas. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas as espécies do gênero Solanum em alguns pontos 

alternados entre a Faculdade de Rondônia – Faro na BR- 364, Km 6,5, zona 

Rural, Porto Velho – RO até a Universidade Federal de Rondônia – Unir na BR-

364, também foi realizada a coleta em alguns trechos da entrada do Rio Preto 

até a ponte.  

Os materiais coletados encontram-se desidratados e analisados 

taxonomicamente, sendo este através do auxílio da lupa estereoscópica e de 
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literatura especializada. Também foram comparados com material do acervo do 

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

em Porto Velho-RO, materiais já identificados e catalogados.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa foram coletadas as espécies 

Solanum acanthodes Hook., Solanum crinitum Lam., Solanum jamaicense Mill., 

Solanum paniculatum L.  Estes encontram-se no Herbário (HFSL) com os 

números de registros: Coleta 1 Solanum  acanthodes Hook. n°7048; coleta 2 

Solanum acanthodes Hook. n° 7049; coleta 3 Solanum acanthodes Hook. n° 

7050;  coleta  4 Solanum  crinitum Lam. n° 7051; coleta 5 Solanum crinitum 

Lam. n° 7052; coleta 6 Solanum crinitum Lam. n° 7053; coleta 7 Solanum 

crinitum Lam. n° 7054; coleta 8 Solanum paniculatum L. n° 7055; coleta 9 

Solanum crinitum Lam. n° 7056; coleta 10 Solanum jamaicense Mill. n° 7057; 

coleta 11 Solanum jamaicense Mill. n° 7058 e coleta 12 Solanum jamaicense 

Mill. n° 7059. 

 

 

 

Figura 1: Solanum Sp. 
Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 
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Figura 2: Inflorescências e frutos de Solanum crinitum LAM. 
Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 

 

 

 

 

Figura 3: Secagem do Material a 50°C 
Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 
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Conforme as pesquisas realizadas em meios virtuais tais como nos sites 

da Scielo e Acta Botanica Brasilica, também em artigos e trabalhos científicos 

online referente ao tema aqui abordado, comparou-se os dados obtidos nestes 

com o material do acervo do Herbário da Faculdade São Lucas (HFSL), 

identificando taxonamente as seguintes espécies: 

 Solanum crinitum Lam, e na literatura é descrita como um arbusto a 

arvoreta, 2,0-3,0 m alt., aculeado; caule e ramos cilíndricos, velutinos, vilosos 

ou crinitos, tricomas estrelados longo-estipitados, cerdosos, 0,5-1,3 cm compr., 

filiformes, acúleos aciculares a cônicos, 1,0-2,5 cm compr. Folhas solitárias, 

pecíolo 2,0-5,0(15,0) cm compr., quadrangular-complanado, lâmina 8,0-20,0(-

40,0)× 5,5-15,0(-43,0) cm, subcoriácea a coriácea, oval-elíptica ou lobado-

angulada, ápice agudo, base cordiforme ou oblíqua, discolor, face adaxial 

rugosa, tomentoso-escabra ou velutina, inerme ou com acúleos aciculares, 0,5-

1,5 cm compr., face abaxial denso-vilosa, acúleos aciculares na nervura 

principal. Inflorescência em cimeira 5-15-flora, acúleos esparsos, pedúnculo 

1,0-2,5 cm compr., pedicelo 0,6-1,5 cm compr., articulado, indumento de 

tricomas estreladoestipitados e cerdoso. Flores monoclinas e estaminadas, 

cálice oval-oblongo, tubo 0,3-0,5 cm compr., lobos 1,0-1,5 cm compr., oblongo-

lineares; corola pentagonal-estrelada, lilás ou púrpura, 4,0-6,0-(7,0) cm diâm., 

levemente zigomorfa, plicada, lobos 1,0-2,5-(4,0) cm compr.; filetes 2,0-3,0 mm 

compr., anteras 1,8-2,2 cm compr., lineares ou subuladas, tricomas estrelados, 

alvos; ovário subgloboso, 2,3-2,5 mm diâm., hirsuto, estilete 2,0-2,5 cm compr., 

0,4-0,6 mm compr. nas flores estaminadas. Baga globosa, 4,0-8,0 cm diâm., 

não envolvida pelo cálice acrescente, inerme a subinerme, epicarpo verde-

canescente, velutino a tomentoso; pedicelo frutífero deflexo, 20,0-30,0×3,0-5,0 

mm, fortemente aculeado, tomentoso a velutino; sementes numerosas, 3,0-

3,2× 3,0-3,3 mm, suborbiculares a ovóides, foveoladas, negras. 

Solanum jamaicense Mill. é um arbusto, caule esverdeado, cilíndrico, 

folhas geminadas, sendo uma sempre maior que a outra. As folhas maiores de 

15-21 cm de comprimento e 7-13 cm de largura, assimétricas, sublobadas, 

ápice agudo a acuminado, base atenuada, pilosa, acúleos na nervura central; 

pecíolo quase nulo, piloso. Inflorescência tipo cimeira extra-axilar, não 

ramificada; flores com cerca de 1 cm comprimento, 1,7 cm diâmetro; cálice 

fundido, persistente no fruto, 5 dentado, piloso, aculeado; corola branca, 
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profundamente fendida, 5 dentada, dentes lanceolados com cerca de 1 cm 

comprimento; 5 estames epipétalos, fundidos na base; anteras amarelas, 

bitecas, com cerca de 6 mm comprimento, atenuadas, deiscência poricida; 

ovário bilocular, glabro; estilete piloso, 7,5 mm comprimento; estigma exserto. 

Baga alaranjada quando madura, até 9 mm diâmetro, glabra. Sementes 

numerosas, amarelas e achatadas.  

Solanum palinacanthum Dunal. na literatura é descrita como um 

arbusto ereto, 0,5-1,0 m alt., fortemente aculeado; caule e ramos cilíndricos, 

glanduloso-puberulentos, tricomas glandulares, eglandulares e estrelados, 

esparsos, acúleos aciculares, 0,2-1,6 cm. Folhas isoladas, pecíolo 3,0-6,5 cm 

compr., acúleos aciculares, 1,5-2,0 cm compr., lâmina 4,0-12× 8,0-12,0 cm, 

cartácea, oval-lanceolada ou oval-cordiforme, ápice agudo ou obtuso, base 

cordada, 4-6 pares de lobos, acúleos 0,5-1,5 cm compr., face adaxial com 

tricomas unisseriados, hialinos, glandular-estipitados, e estrelados, esparsos, 

face abaxial estrelado-pilosa. Inflorescência em cimeira simples, subsésseis, 6-

10-flora, pedúnculo 2,0-4,0 mm compr., pedicelo 0,8-1,0 cm compr., articulado, 

acúleos aciculares, 1,0-2,0 mm. Flores monoclinas e estaminadas, cálice 

tubuloso-campanulado, sépalas soldadas até próximo do 1/4 apical, tubo 2,0-

2,5 mm compr., lobos 2,5-3,0 mm, deltóides; corola estrelada, violeta ou 

púrpura, pétalas soldadas no 1/4 basal, lobos 1,2-1,5×0,3-0,4 cm, 

linearlanceolados; filetes 1,0-1,5 mm compr., anteras lanceoladas, 1,6-1,7 cm 

compr.; ovário globoso, 2,0-2,5 mm diâm., estilete 1,0-1,2 cm compr. nas flores 

monoclinas, 0,4-0,5 cm nas estaminadas. Baga globosa a subglobosa, 3,0-3,5 

cm diam., não envolvida pelo cálice acrescente, aculeado, epicarpo fosco, 

verde-variegado a amarelo-claro, glabro; pedicelo frutífero reflexo, 15,0-

20,0×2,0-3,0 mm, aculeado, glandulosopubescente; sementes numerosas, 3,0-

4,0×3,0-3,9 mm, lentiformes, subreniformes, beges. 

Solanum acanthodes Hook. a espécie encontra-se registrada no HFSL 

sob o número 7048, 7049 e 7050. Na literatura é descrita como um arbusto ou 

arvoreta, medindo 2-5 m de altura, com 10 cm de diâmetro; possui ramos 

estendidos e algumas vezes verticilados, tomentosos, com superfície visível 

entre os tricomas estrelados estipitados; caule com espinhos robustos, ramos e 

folhas geralmente inermes ou com poucos espinhos, mais ou menos retos, até 

1,5 cm de comprimento. Folhas ovais, 2-4 lobadas, lobos triangulares, 15-25 × 
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10-18 cm, tomentosas com tricomas curto estipitados em ambas as superfícies, 

mais densamente na face abaxial. Inflorescências cimosas extraaxilares, 

bifurcadas ou mais comumente simples, 2-12 cm de comprimento, tomentosas 

com tricomas estrelados estipitados. Flores várias; cálice com 1,5 cm de 

comprimento, conspicuamente engrossado na base, especialmente quando 

possuem fruto, lobado quase até a base, lobos lanceolados, 20 × 3 mm, ápice 

longo-atenuado, botão floral apiculado, tricomas estrelados com estípites 3,5-

4,5 mm de comprimento; corola púrpura entreaberta, quase alvas, ca. 7 cm de 

largura, lobos ca., 2 cm de comprimento, apiculados; anteras amarelas, 

glabras, exceto pelos tricomas glandulares diminutos, coniventes, 1,6-1,7 cm 

de comprimento. Fruto baga, verde, globosa, eventualmente castanho-

amarelado, glabro, 4- 5,5 cm de diâmetro.  

O gênero Solanum apresenta-se como um grupo bem caracterizado, 

apesar da semelhança morfológica existente entre suas espécies. As 

diferenças podem ser reconhecidas através do perianto, dos androceus 

pentâmeros, estames coniventes, anteras amarelas, oblongas ou atenuadas da 

base para o ápice e deiscência poricida (BOHS, 2005). 

 

7. CONSIDERAÇÊS PRELIMINARES 

A coleta e identificação da espécie Solanum crinitum Lam. mostra uma 

grande abundância desta espécie em algumas matas abertas da região norte, 

inclusivo na cidade de Porto Velho/RO nos pontos e trechos coletados. 

 O levantamento ocorrido nas margens da BR 364 de Porto Velho-RO e 

no interior de Candeias do Jamari- RO teve como resultado 4 espécies do 

gênero Solanum, sendo identificadas como: Solanum palinacantum Dunal., 

Solanum .jamaicense Mill., Solanum crinitum Lam. e Solanum acanthodes 

Hook. Dentre essas espécies destacam-se a espécie Solanum jamaicense Mill 

em quantidade e também em potencial de dispersão. Assim, com o 

desenvolvimento desta pesquisa, espera-se contribuir para o enriquecimento 

do conhecimento sobre o gênero Solanum (Solanaceae) no município de Porto 

Velho-RO e Cadeias do Jamari-RO. 
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ATIVIDADE EXTRACURRICULAR  

Inscrição para participar do 66º Congresso Nacional de Botânica 

(CNBOT) que será realizado em Santos- SP em outubro em decorrente do ano 

de 2015, e dois resumos submetidos ao congresso. 
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ISOLAMENTO DE Paracoccidioides sp. EM PACIENTES DA UNIDADE 

HOSPITALAR CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA COM 

CLÍNICA SUSPEITA DE PARACOCCIDIOIDOMICOSE 

 
                                                                                                         Orientador: Camila Maciel de Sousa 
                                                                                                               Bolsista: Sâmia Barbosa Nogueira 
 
 

RESUMO 

Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada 

pelo fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis. Embora se julgasse que a 

PCM fosse rara na Amazônia, testes realizados no Pará em (1988), e Rondônia 

em (1994) mostraram alta prevalência da PCM. Apesar de ser uma doença 

sistêmica, predominam as formas pulmonares e cutâneo-mucosas. O projeto 

visa avaliar a infecção por Paracoccidioides sp. em pacientes da unidade 

hospitalar Centro de Medicina Tropical de Rondônia com clínica suspeita de 

paracoccidioidomicose. Metodologia: O isolamento do Paracoccidioides sp. 

dos pacientes foi por método de cultura direto em ágar Saboroud. Paralelo ao 

processo laboratorial foi formulado um levantamento de dados dos pacientes, 

tais como, profissão, gênero, faixa etária, hábitos de vida e características 

predominantes nos pacientes. Resultados: Foram realizadas 53 coletas no 

período de 11/2014 a 08/2015 em pacientes com clínica suspeita de PCM, 09 

apresentaram positividade da cultura para o Paracoccidioides brasiliensis. 

Estes pacientes com cultura positiva apresentaram comprometimento 

pulmonar, porém apenas 07 expressaram uma clínica, com quadro de tosse 

e/ou dispnéia. Destes 09, 07 apresentaram perda de peso significativa, 05 

apresentaram lesões cutâneas e 05 tinham lesões de órgãos, e/ou mucosas. 

Quanto à epidemiologia, todos pacientes eram do sexo masculino, residentes 

no estado de Rondônia e provenientes da zona rural. Observou-se também que 

todos exerceram como profissão pregressa atividades agrícolas. Quanto à faixa 

etária, apresentaram uma média de 55 anos de idade. Em relação aos hábitos 

de vida, 07 relataram ter sido tabagistas e etilistas. Negaram comorbidades no 

momento e todos foram submetidos a tratamento. Discussão: A partir dos 

dados apresentados, foi observado que a população mais acometida pela 

doença foram trabalhadores rurais, que por sua atividade permanecem 
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diretamente em contato com a terra com maior frequência e, portanto, 

apresentam maior probabilidade de ao manipularem o solo, inalarem aerossóis 

contendo conídios fúngicos. Observa-se também, maior acometimento entre os 

pacientes do sexo masculino, em fase produtiva, ocasionando impacto social e 

econômico. Além disso, foi constatado que as populações acometidas do 

presente estudo foram pacientes residentes no estado de Rondônia, 

demonstrando alta prevalência da PCM nesta localidade. Por fim, foi verificado 

alta prevalência de tabagistas e etilistas entre os acometidos pela PCM, onde 

atribui-se ao tabagismo fator de risco ao desenvolvimento da PCM e o 

alcoolismo atuaria como cofator associado ao tabagismo. Conclusão: A PCM 

representa um grande problema de saúde pública, pois possui alto potencial 

incapacitante e ocorre uma quantidade considerável de mortes prematuras. 

Uma vez que o diagnóstico pela clínica seja inconclusivo, é de extrema 

importância que haja uma abordagem diagnóstica laboratorial eficiente e rápida 

para início de terapêutica adequada, já que esta conduta evita danos 

consideráveis ao pulmão, como também a disseminação do fungo para outros 

órgãos, trazendo sérios agravos ao paciente. Portanto, é necessário divulgar o 

conhecimento existente a respeito da PCM, contribuindo de forma que 

profissionais da área da saúde possam realizar condutas rápidas e adequadas, 

conforme realização de diagnóstico correto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia. Paracoccidioidomicose. Paracoccidioides sp. 
Rondônia. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo 

fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis (PALMEIRO; CHERUBINI; 

YURGEL, 2005). O fungo é encontrado nas regiões tropicais e subtropicais da 

América Latina onde a paracoccidioidomicose é considerada uma das mais 

importantes micoses sistêmicas (VERLI et al., 2005). 

 O Brasil é o país onde se registra o maior número de casos da 

paracoccidioidomicose (ROMERA, 2012), os estados das regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste são os locais onde a doença é mais frequentemente 

encontrada (FERREIRA et al., 2012). No Brasil é considerada a oitava causa 

de mortalidade. (COUTINHO et al., 2002).  
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Uma vez que a PCM não é doença de notificação compulsória para a 

vigilância epidemiológica no âmbito Nacional, não se tem dados precisos sobre 

sua incidência no Brasil. Entretanto, os estados que têm registro de PCM 

fazem o acompanhamento dos casos em bancos de dados paralelos, onde se 

armazenam os dados de identificação do paciente, como informações 

clínico/laboratoriais e tratamento. Fica sob a responsabilidade dos estados a 

aquisição dos medicamentos. É importante ressaltar que em relação aos dados 

laboratoriais, somente a partir de 2006 é implantada no estado a coleta 

sorológica, em que as amostras são encaminhadas para o serviço de micologia 

da FIOCRUZ laboratório de referência nacional (LIMA, 2010). 

   Os cálculos de prevalência, incidência e morbidade da micose baseiam-

se em relatos de inquéritos epidemiológicos e de séries de casos. Com base na 

experiência de serviços de referência no atendimento de pacientes com PCM, 

acredita-se que sua incidência em zonas endêmicas varie de 3 a 4 novos 

casos/milhão até 1 a 3 novos casos por 100 mil habitantes/ano (PETRONI et 

al., 2013). 

Embora se julgasse que a PCM fosse rara na Amazônia, testes 

realizados no Pará em (1988) e em Rondônia em (1994) mostraram alta 

prevalência da PCM nestas localidades, fato indicativo de que a região 

Amazônica possa vir a ser uma importante zona endêmica (ROMERA, 2012). 

A faixa etária mais acometida situa-se entre 30 e 50 anos de idade e 

mais de 90% dos casos são do sexo masculino. Os indivíduos acometidos pela 

micose, usualmente encontram-se na fase mais produtiva da vida, sendo que a 

doença causa um impacto social e econômico (YASUDA et al., 2006).  

O fungo Paracoccidioides brasiliensis, foi relatado pela primeira vez, em 

1908, por Adolfo Lutz, que reconheceu a natureza fúngica do agente causador 

de uma nova micose no homem (ARANTES, 2012). 

Possui apresentação na forma micelial à temperatura ambiente e 

leveduriforme a 35ºC. A forma micelial é produtora dos esporos infectantes ou 

conídios, que quando inalados pelos hospedeiros susceptíveis e estando em 

condições ideais de temperatura entre 35 e 37ºC e de disponibilidade de 

nutrientes, se transformam em células individualizadas (leveduras) com multi-

brotamentos, forma normalmente encontrada nos tecidos dos hospedeiros 

susceptíveis, causando a doença (LACAZ et al., 2002 APUD ARANTES, 2012). 
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No meio de cultura, as leveduras formam colônias de cor creme e 

aspecto cerebriforme. A parede celular é composta internamente por quitina e 

externamente por glicopeptídeos, glicolipídios e polissacarídeos. A forma de 

crescimento do fungo depende da proporção de polissacarídeo relativa de 

alfaglucana (levedura) e da betaglucana (micélio), além disso, o fungo produz 

enzimas, como a urease, proteases e fosfolipase. Ainda, liberam em meio de 

cultura exoantígenos, entre eles, uma glicoproteína de 43 kDa (MARTINEZ, 

2005 APUD PETRONI et al., 2013). 

A população mais acometida pela doença nas áreas endêmicas são 

trabalhadores rurais, que ao manipular o solo, geram aerossóis contendo 

conídios fúngicos, os quais são assim inalados (FRANCO et al., 2000 APUD 

ARANTES, 2012). No parênquima pulmonar, transformam-se em leveduras 

que podem permanecer confinadas localmente, causando uma infecção 

crônica, ou disseminar para outros órgãos. O pulmão, fígado, linfonodos, baço, 

rim, adrenais, mucosas e pele são os órgãos mais frequentemente afetados 

(FRANCO e MONTENEGRO, 1982 APUD PETRONI et al., 2013). 

A infecção do hospedeiro humano geralmente ocorre pela inalação de 

propágulos do fungo (Ferreira, 2012), com subsequente desenvolvimento de 

foco e complexo primário pulmonar. Na dependência de fatores ligados ao 

volume do inóculo, virulência do agente e capacidade de resposta imune do 

hospedeiro, o complexo pulmonar pode ser eliminado, evoluir para doença 

progressiva ou para estado de equilíbrio agente hospedeiro, o denominado 

foco quiescente com fungos viáveis (MARQUES, 2007). 

O Paracoccidioides brasiliensis, não se limita às superfícies epiteliais do 

organismo, invadindo- o profundamente. Causa, portanto, lesões em tecidos 

conjuntivos ou mesmo em vísceras. Apesar de ser uma doença sistêmica 

predominam as formas pulmonares e cutâneo-mucosas. Em aproximadamente 

75% dos casos os pulmões são comprometidos (MUNIZ et al, 2002).  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A paracoccidioidomicose representa um grande problema de saúde 

pública, pois possui alto potencial incapacitante e ocorre uma quantidade 

considerável de mortes prematuras. Além disso, atinge indivíduos na sua fase 
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mais produtiva da vida ocasionando impacto social e econômico importante 

(SHIKANAI-YASUDA et al., 2006).  

A PCM também se encaixa no grupo das doenças infecciosas 

consideradas “negligenciadas”, recebendo pouca atenção, tanto das 

instituições envolvidas em termos de políticas de saúde pública, como da 

indústria farmacêutica, que pouco ou quase nada investe no desenvolvimento 

de novos medicamentos para o tratamento desta micose (HOTEZ et al., 2008; 

MARTINEZ et al., 2010 APUD ARANTES, 2012). 

Uma vez que o diagnóstico através da clínica seja inconclusivo, é de 

extrema importância que haja uma abordagem diagnóstica laboratorial eficiente 

e rápida para início de terapêutica adequada, já que estas condutas evitam 

sérios agravos para o paciente. Portanto, é necessário divulgar o conhecimento 

existente a respeito da PCM, contribuindo de forma que profissionais da área 

da saúde possam realizar condutas rápidas e adequadas, conforme realização 

de diagnóstico correto. 

 
3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

Este projeto tem por objetivo avaliar a infecção por Paracoccidioides sp. 

em pacientes da unidade hospitalar Centro de Medicina Tropical de 

Rondônia com clínica suspeita de paracoccidioidomicose.  

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar os pacientes com clínica suspeita de paracoccidioidomicose 

na unidade hospitalar Centro de Medicina Tropical de Rondônia; 

 Coletar amostras de escarros e lesões de pacientes com clínica 

compatível de paracoccidioidomicose; 

 Isolar o Paracoccidioides sp. de pacientes pela cultura em laboratório; 

 Fazer uma análise quantitativa das variáveis: pacientes com clínica 

suspeita de paracoccidioidomicose e cultura positiva para 

Paracoccidioides sp.; 

 Identificar as variáveis com características predominantes nos pacientes 

com paracoccidioidomicose pelos dados obtidos em prontuário; 
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 Publicar para o meio científico os resultados obtidos, para que estes 

sejam utilizados como referências em futuros estudos sobre o tema 

abordado. 

 
4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. LOCAL DO ESTUDO  

Os dados clínicos e amostras biológicas dos pacientes foram obtidos no 

Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON) que fica localizado na 

Avenida Guaporé, 415, Bairro Lagoa, Porto Velho, RO. As amostras biológicas 

foram processadas e identificadas no laboratório de micologia do CEMETRON. 

 

4.2. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Em média, o CEMETRON atende 5 (cinco) novos casos de 

paracoccidioidomicose confirmados por mês, nosso cronograma propõe 10 

(dez) meses de coleta. Contando com a participação de todos os pacientes 

abordados e convidados, ao final da pesquisa teremos estudado cinquenta 

casos. Nossa metodologia propôs o estudo de novos casos de 

paracoccidioidomicose para facilitar o isolamento do Paracoccidioides sp. 

Foram estudados todos os pacientes com diagnóstico de suspeita clínica 

de paracoccidioidomicose 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. 

Este projeto foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ensino Faculdade São Lucas, no município de Porto 

Velho, RO, sob supervisão do Ministério da Saúde, Resolução 466/12, 

CNS/MS, de 13/06/13. 

 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 

paracoccidioidomicose. Quanto ao procedimento de coleta de material 
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biológico, foi realizado por profissional treinado do próprio hospital, o material 

utilizado na coleta é estéril, não permitindo contaminação ou infecção. Após a 

realização dos exames todo o material do paciente foi descartado de acordo 

com as normas de descarte de material biológico do próprio hospital, não 

houve armazenamento de amostra genética do paciente, o presente estudo 

visa à identificação e caracterização do patógeno. 

Benefícios: o participante do estudo se beneficiou com um resultado e 

diagnóstico preciso para dar início ao seu tratamento. O paciente teve o 

benefício de explicações particulares sobre a patologia e palestras ministradas 

pela equipe de pesquisa no Hospital onde realiza seu tratamento. 

 

4.3. PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada pela revisão literária, estudo de artigos 

científicos, levantamento de prontuários e entrevistas com os pacientes e, 

análise das amostras biológicas obtidas de paciente. 

Quando o paciente apresentava suspeita clínica de 

paracoccidioidomicose o médico responsável pelo atendimento encaminhava o 

paciente para o Biólogo, M.e Elton Bill Amaral Souza, responsável pela coleta 

das amostras biológicas dos pacientes suspeitos de infecção fúngica no 

CEMETRON. Neste momento o paciente foi esclarecido e questionado quanto 

a sua participação na pesquisa, os pacientes que aceitaram participar 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que seus dados 

pudessem ser utilizados no projeto de pesquisa. Os pacientes que não 

concordaram em participar do projeto de pesquisa foram submetidos ao exame 

normalmente processado pelo CEMETRON. Os pacientes que concordaram 

em participar da pesquisa tiveram seu exame processado pelo CEMETRON e 

pelos pesquisadores. 

O método de coleta dos pacientes com clínica compatível de 

paracoccidioidomicose se deu através da expectoração do escarro pelo 

paciente e a escarificação das lesões cutâneas que foram colhidas utilizando 

lâminas de bisturi descartável. O armazenamento e transporte das amostras 

biológicas foi em frascos estéreis. 

A identificação e isolamento do Paracoccidioides sp. foi realizado no 

CEMETRON, em câmara de fluxo laminar (ambiente estéril). A identificação foi 
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realizada pelo método do exame direto onde foi feita a montagem da amostra 

clínica entre lâmina e lamínula com solução de hidróxido de potássio a 20% 

como clarificador. O material foi analisado em microscópio luminoso onde foi 

evidenciado ou não a presença de estruturas fúngicas.  Para a cultura, as 

amostras clinicas foram semeadas em sete pontos equidistantes na superfície 

do meio ágar Saboraud adicionado de 50 mg/L de cloranfenicol contido em 

placas de Petri, as mesmas foram mantidas em temperatura ambiente (TA = 

28C  2C) e a 37°C. O crescimento acompanhado por um período de 15 a 30 

dias.  

Com os pacientes que concordaram em participar da pesquisa foi 

realizada uma análise quantitativa das variáveis: pacientes com clínica suspeita 

de paracoccidioidomicose e cultura positiva para Paracoccidioides sp. Foi 

também formulado um levantamento de dados de pacientes que apresentaram 

cultura positiva para Paracoccidioides sp., tais como, profissão, gênero, faixa 

etária e hábitos de vida. Foram ainda identificadas variáveis com 

características predominantes nos pacientes com paracoccidioidomicose pelos 

dados obtidos em prontuário. 

 

4.4. ANÁLISES DE DADOS 

O processamento dos dados foi realizado de forma computadorizada, 

todos os dados foram tabulados e posteriormente comparados entre a clínica 

compatível com paracoccidioidomicose e os resultados de cultura positiva. Isso 

foi possível com a utilização do programa Microsoft Office Excel 2007. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 53 coletas realizadas no período de Novembro de 2014 a Agosto de 

2015 em pacientes com clínica suspeita de paracoccidiodomicose na unidade 

hospitalar CEMETRON, 09 apresentaram positividade da cultura para o 

Paracoccidioides brasiliensis. Estes pacientes com cultura positiva 

apresentaram comprometimento pulmonar, porém apenas 07 expressavam 

uma clínica, com um quadro de tosse e/ou dispnéia. Destes 09, somente 07 

apresentaram perda de peso significativa, 05 apresentavam lesões cutâneas e 

05 tinham lesões de órgãos, e/ou de mucosas. Quanto à epidemiologia: todos 

pacientes são do sexo masculino, residentes no estado de Rondônia e 
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provenientes da zona rural. Observou-se também que todos exerceram como 

profissão pregressa atividades agrícolas. Quanto à faixa etária, apresentaram 

uma média de 55 anos de idade. Em relação aos hábitos de vida, 07 relataram 

ter sido tabagistas e etilistas. Negaram comorbidades no momento e todos 

foram submetidos a tratamento. 

Observa-se que a paracoccidioidomicose apresenta um caráter de 

prevalência bastante específica, acometendo principalmente pacientes do sexo 

masculino e trabalhadores rurais. Confirmando então o estudo de Yasuda et al. 

(2006), em que mais de 90% dos acometidos são do sexo masculino e, 

também o estudo de Franco et al. (2000), que diz que a população mais 

acometida pela doença nas áreas endêmicas são trabalhadores rurais, que ao 

manipularem o solo, geram aerossóis contendo conídios fúngicos que são 

inalados. 

Essa distribuição dos casos por gênero pode estar associada também a 

fatores socioeconômicos e ocupacionais uma vez que a maioria são 

trabalhadores que desenvolvem atividades rurais, estando estes dados de 

acordo com a literatura (BRASIL, 2009; YASSUDA et al., 2006; VERLI et al., 

2005; HANSSESSIAN et al., 2006, APUD LIMA, 2010).   

Vale lembrar também, que a predileção pelo gênero masculino parece 

resultar de um efeito protetor dos hormônios femininos, como o estradiol, que 

inibem a transformação do fungo da forma de levedura para hifas patogênicas 

(NEVELLI et al., 1998, APUD LIMA, 2010). Outros autores têm comentado sem 

maior suporte científico, que a maior dedicação das mulheres aos trabalhos 

domésticos possa também contribuir para tal fato (SILVA, 2007, APUD LIMA, 

2010). 

Além disso, as populações acometidas do presente estudo foram 

pacientes residentes no estado de Rondônia, ressaltando estudo realizado em 

1994, onde mostrou alta prevalência da PCM nesta localidade. Vale ressaltar, 

que muitas regiões do estado de Rondônia apresentam desenvolvimento 

agropecuário, o que pode ser um dos fatores que justifiquem essa incidência, 

uma vez que a literatura associa os casos de PCM ao trabalho na área rural, 

lembrando que as características climáticas, fisiográficas, chuvas abundantes e 

florestas úmidas presentes no estado de Rondônia também são favoráveis. 

(MATIAS, 1998 APUD LIMA, 2010). 
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A distribuição dos casos por faixa etária demonstrou uma média de 55 

anos de idade, o que contribui a um impacto social e econômico, conforme 

relatado por Yasuda et al. (2006), pois os indivíduos acometidos pela micose, 

encontram-se em uma fase mais produtiva da vida. 

Em nosso estudo, foi observado também alta prevalência de tabagistas 

e etilistas entre os acometidos pela micose, o que corrobora com estudo 

realizado por Santos (2003), onde conclui-se que o tabagismo constitui fator de 

risco para o desenvolvimento da paracoccidioidomicose e o alcoolismo atuaria 

como um cofator, associado ao tabagismo. 

Quanto a distribuição dos casos por sítios anatômicos incidiu com uma 

maior frequência das lesões pulmonares, que são incidentes na PCM quando 

ocorrem em sua forma crônica, pode ser confundida com a tuberculose devido 

às similaridades clínicas e radiológicas entre essas patologias, a PCM, em 

geral, tem evolução crônica, caráter recidivante e pode deixar sequelas 

anatômicas e funcionais (MARTINEZ, 1996, APUD LIMA, 2010). 

 

6. CONCLUSÃO 

O número de casos confirmados de pacientes com 

paracoccidioidomicose no período previsto do presente estudo foi baixo quando 

comparados à média de pacientes com a doença confirmada por mês na 

unidade Centro de Medicina Tropical de Rondônia. Porém não se pode 

considerar o agravo como irrelevante, uma vez que a PCM pode trazer sérios 

danos ao paciente, como também, afetar indivíduos na fase mais produtiva da 

vida, ocasionando, portanto, impacto social e econômico importante. 

Vale ressaltar também, que uma vez que o diagnóstico pela clínica seja 

inconclusivo, é de extrema importância que haja uma abordagem diagnóstica 

laboratorial eficiente e rápida para início de terapêutica adequada, já que estas 

condutas evitam danos consideráveis ao pulmão, como também a 

disseminação do fungo para outros órgãos, trazendo sérios agravos para o 

paciente. Portanto, é necessário divulgar o conhecimento existente a respeito 

da PCM, contribuindo de forma que profissionais da área da saúde possam 

realizar condutas rápidas e adequadas, conforme realização de diagnóstico 

correto. 
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RESUMO 

 Os acidentes ofídicos representam problema mundial de saúde devido à alta 

incidência e relativa morbidade e mortalidade. No Brasil, 90% dos casos de 

envenenamento são por serpentes do gênero Bothrops, dentre as suas 

espécies, a B. jararacussu é a que produz maior quantidade de veneno. Este é 

constituído por um complexo de toxinas (metaloproteinases, fosfolipases, 

dentre outras), as quais estão envolvidas na resposta inflamatória local. Tendo 

em vista poucos dados na literatura, a proposta deste trabalho é estudar a 

ativação dos diferentes TLRs durante o processo inflamatório local induzido por 

um tipo de fosfolipase A2, a BthTX-II, isolada do veneno bruto. Para a 

concretização dessa pesquisa foram utilizados camundongos da linhagem 

Swiss machos (3 a 8 semanas). O grupo envenenado foi inoculado com 50 

ug/50ul toxina no músculo gastroecnêmio, enquanto que o grupo controle foi 

inoculado com 50 ul de solução salina fisiológica estéril. Para a determinação 

dos níveis de Creatina Quinase (CK) e de citocinas IL-1 e TNF-alfa, amostras 

de sangue foram colhidas da veia cava inferior dos animais. Em seguida, os 

animais foram eutanasiados para a retirada do músculo, o qual por sua vez foi 

usado para a determinação de citocinas pelo método de ELISA, análise 

histologica e aumento da expressão gênica dos TLRs por qRT-PCR. De acordo 

com os resultados obtidos, observamos que, quando comparados aos 

controles, os animais envenenados com BthTX-II apresentaram focos de 

necrose muscular com congestão vascular e discreto infiltrado neutrofílico. 

Esses animais também apresentaram uma grande liberação de CK na corrente 

sanguínea, um aumento significativo de TNF-α, apesar de não termos 

observados um aumento significativo de IL-1β. Análise de Expressão gênica 

dos TLRs ainda estão sendo processadas para assim verificarmos os 
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iniciadores destes mecanismos fisiopatológicos que desencadearam o 

processo inflamatório local. 

 

Palavras-chave: Inflamação, Toll-like receptors, fosfolipase, veneno, Bothtops 

jararacussu. 

 

1- INTRODUÇÃO 

Os acidentes causados por mordidas de serpentes são considerados um 

importante problema de saúde pública em decorrência de sua alta prevalência 

e considerável morbidade e mortalidade (NADUR-ANDRADE et al., 2012). De 

acordo com a Global Snakebite Initiative- GSI (2010), quase cinco milhões de 

pessoas são afetadas por acidentes com serpentes no mundo, deixando 

seriamente feridas 2,7 milhões e levando 125 mil pessoas a óbito a cada ano. 

Além disso, os acidentes ofídicos afetam, na maioria dos casos, pessoas 

pobres ribeirinhas, ou que vivem em áreas rurais (KINDHAUSER, 2003), 

sendo, portanto, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma 

doença negligenciada (http://www.who.int/neglected_diseases/en/). 

No Brasil, no ano de dois mil e nove, segundo dados do Ministério da 

Saúde (MS), ocorreram 27.665 casos de acidentes ofídicos, com coeficiente de 

incidência de 14,4 acidentes por 100.000 habitantes. Se levarmos em conta as 

regiões do país, há uma grande variabilidade deste coeficiente, sendo que a 

região norte apresenta uma incidência 4 vezes mais elevada (MS, 2010). A 

serpente envolvida na maioria dos casos pertence ao gênero Bothrops 

(Viperidae) (GUTIERREZ et al., 2010). Dentre as espécies do gênero a B. 

jararacussu é a que produz mais veneno, o que aumenta a gravidade do 

envenenamento (MILANI et al., 1997). 

As manifestações locais, por envenenamento por Bothrops são 

caracterizadas por dor e edema, persistentes no local da picada e de instalação 

precoce, além de hemorragia, dermonecrose e mionecrose (ROSENFELD, 

1971; GUTIERREZ; LOMONTE, 1995). Em casos mais graves, pode haver 

dano tecidual que pode resultar em perda funcional ou permanente do tecido 

ou do membro afetado (ROSENFELD, 1971). 

http://www.who.int/neglected_diseases/en/
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As ações locais e sistêmicas do envenenamento ofídico são decorrentes 

da ação de toxinas presentes no veneno, que possuem distribuição não 

uniforme nos venenos das diversas espécies do gênero Bothrops (CHIPPAUX 

et al., 1991). Variações na composição química e nas atividades biológicas dos 

venenos podem ocorrer entre famílias, gêneros, espécies e subespécies desse 

gênero (MOURA da SILVA et al., 2011, CHIPPAUX et al., 1991). Neste sentido, 

a partir do veneno de Bothrops várias toxinas foram isoladas, tais como 

lectinas, desintegrinas, serinoproteinases, metaloproteases e fosfolipases.  

Dados da literatura mostram que as fosfolipases estão envolvidas na 

resposta inflamatória local induzida por venenos do gênero Bothrops (BURIGO 

et al., 1996; CHAVES). A partir do veneno da serpente Bothrops jararacussu, 

foram isoladas a BthTX-I, uma fosfolipase A2 (PLA2) contendo uma lisina na 

posição 49 e destruída de atividade catalítica (MARCUSSI, 2007). Porém, os 

efeitos dessas toxinas sobre o processo inflamatório são poucos 

esclarecedores e merecem estudos adicionais.  

Algumas pesquisas vêm mostrando cada vez mais a importância de 

receptores presentes em leucócitos, macrófagos, células dendriticas, células 

epiteliais e musculares, que tem a capacidade de reconhecer padrões 

musculares, os chamados PRR (do inglês ‘pattern recognition receptor’). O 

reconhecimento de padrões via PRR desencadeia a resposta inflamatória, 

assim como modula essa resposta nas mais diversas doenças infecciosas e 

não infecciosas. No entanto, pouco se sabe a respeito destes receptores no 

processo inflamatório induzido pelo envenenamento (FRITZ et al., 2006, 

ABBAS; LITCHAMAN, 2008). 

Quanto a localização, esses receptores podem se apresentar 

associados a membrana da célula (receptores de membrana) e também podem 

se apresentar disperso no citosol (receptores citosólicos) (ABBAS; LITCHMAN, 

2008). A família de PRR de membrana mais bem estudada é a dos TLR (do 

inglês ‘toll-like receptor’) e a família de PRR citosólico mais bem estudada é a 

dos NLR (do inglês ‘nod-like-receptor).  

Os TLRs quando estimulados por seus ligantes desencadeiam uma 

cascata de sinalização intracelular mediada, principalmente, por duas 

moléculas adaptadoras: a Myd88 (inglês ‘myeloid diferenciation fator 88’), 

molécula adaptadora de todos os TLRs, exceto TLR-3 e TRIF (do inglês ‘TIR 
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domai- contening adaptor inducing interferon”), molécula adaptadora do TLR-4 

e TLR-3. Isso resulta na translocação de fatores nucleares, como por exemplo 

NF-KB, IRFs, AP-1, os quais são responsáveis pelo aumento da transcrição de 

genes que codificam diversas citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, assim 

bem como moléculas de adesão. A deficiência dos TLRs leva a uma diminuição 

do processo inflamatório, e um aumento da formação de tecido fibroso 

(CREAGH; O’NEILL, 2006). 

Atualmente, já foram identificados em humanos e camundongos 13 tipos 

de TLRs (TLR1-TLR-13) e sua identificação foi baseada por meio do tipo 

padrão molecular associado ao patógeno (PAMPs- do inglês ‘pathogen- 

associeted molecular patters’), que esses receptores reconhecem, como por 

exemplo LPS, flagelina, RNA-dupla fita, CPG, etc. Além do reconhecimento de 

PAMPs, sabe-se que os TLRs também reconhecem padrões moleculares 

associados ao dano tecidual e necrose (DAMPs- do inglês ‘dangers-associeted 

molecular patters’), como por exemplo proteínas de choque térmico (HSP- do 

inglês ‘heat shock protein’), produtos da matriz extracelular, heme, HMGB-1. 

Apesar de ainda não haver dados na literatura que mostram estruturas do 

veneno de serpentes capazes de ativar esses receptores, sabe-se que após o 

envenenamento ocorre uma extensa área de mionecrose caracterizada tanto 

pela destruição da citoarquitetura sarcolemal, como pelo grande influxo de 

cálcio e liberação de proteínas sarcoplasmáticas para o meio extracelular, que 

em seguida, desencadeia uma reação inflamatória intensa (BECKER et al., 

2007; 2011; MARTINON, 2005).  

Em estudo realizado por Oliveira (2011), utilizou-se um modelo de lesão 

do musculo gastrocnêmico induzida pelo veneno de B. jararacussu e 

observaram que camundongos deficientes para TLR4 apresentam uma 

diminuição de migração de macrófagos para a região, aumentando 

metaloproteinas-2 e 9 e deposição de colágeno, resultando num 

comprometimento do reparo celular após envenenamento, sugerindo que os 

TLR podem ser importantes para o processo de reparo tecidual, no entanto, 

não foi mostrado ainda o papel desder receptores como desencadeadores do 

processo inflamatório.  
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2- JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista poucos dados sobre os receptores de membrana TLR’s, 

a proposta deste trabalho é estudar a ativação dos seus diferentes tipos 

durante o processo inflamatório local induzido pela BthTX-II isolada do veneno 

bruto para a busca do melhor entendimento fisiopatológico deste tipo de lesão, 

para assim num futuro ser possível encontrar novos alvos terapêuticos que 

sejam capazes de diminuir os danos locais deste intenso processo inflamatório 

responsável por graves lesões e de até um comprometimento permanente da 

região afetada. 

 

3- OBJETIVOS 

A proposta geral desse trabalho é estudar a ativação dos diferentes 

TLRs no processo inflamatório local induzidos pela BthTX-II, toxina isolada do 

veneno bruto da serpente B. jararacussu.  

Nosso trabalho teve os seguintes objetivos específicos: 

Análise histológica do tecido muscular; 

Verificar alterações da creatinina quinase sérica;  

Analisar a produção de citocinas pró-inflamatórias IL-1beta e TNF-alfa; 

 Analisar a expressão gênica dos diferentes TLRs na lesão do músculo 

gastroecnêmio.     

(Em andamento).    

O trabalho alcançou os seguintes objetivos até o presente momento:  

Análise histológica do tecido muscular; 

Verificar alterações da creatina quinase sérica; 

Analisar a produção de citocinas pró- inflamatórias IL- 1 beta e TNF- alfa. 

 

4- MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1- Veneno de Bothrops jararacussu e toxinas. O veneno da 

serpente B. jararacussu e as fosfolipases PLA2s (BthTX-I e BthTX-II) do veneno 

da mesma espécie, foram gentilmente cedidas e purificadas pelo Centro de 

Estudos de Biomoléculas Aplicadas a Saúde (CEBio-UNIR).  
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4.2- Animais. Foram utilizados camundongos da linhagem Swiss 

machos, de peso entre 18 e 22 gramas, fornecidos pelo Biotério da Fundação 

Oswaldo Cruz Rondônia (FIOCRUZ). Os animais foram mantidos em condições 

padronizadas do biotério. Os experimentos foram realizados mediante 

aprovação do projeto de pesquisa, pela Comissão de Ética no uso de Animais 

(CEUA) da FIOCRUZ/Rondônia, registrado sob o protocolo nº 2014/07. 

4.3- Dosagem de proteínas. A dosagem de proteínas foi realizada 

por meio de teste colorimétrico com o Kit BCA Protein Assay (Thermo 

scientific). O método é baseado em dois passos, no primeiro ocorre a quelação 

de cobre com a proteína, e no segundo, a reação do ácido Bicinchoninico com 

o reduzido de cobre, o que confere a coloração azulada. Para a realização do 

ensaio foram misturadas 50 partes do reagente A (carbonato de sódio, 

bicarbonato de sódio, ácido bicinchoninico e tartarato de sódio em 0.1M de 

hidróxido de sódio) para 1 parte do reagente B (sulfato cúprico). Em seguida, 

em uma microplaca, foram adicionados 25 µl da amostra e 200 µl do reagente 

de trabalho (A+B), misturando por 30 segundos, a placa foi incubada a 37 ºC 

por 30 minutos e a absorbância medida em espectrofotômetro a 562 nm. A 

curva foi realizada utilizando padrão de albumina e os resultados foram dados 

em mg/mL. 

4.4- Histologia. A análise e a quantificação de necrose foram 

realizadas utilizando um programa de computador Image Pro Plus for Windows 

(EUA) acoplado ao microscópio ótico Olympus BX40F-3 (Olympus Optical 

Company, Japão) para captura e digitalização da imagem dos campos 

avaliados. A análise foi realizada com auxílio de um patologista de forma que o 

observador não teve acesso a identificação do material. 

4.5-  Dosagem de endotoxinas. Após a dosagem de proteínas, 

amostras do veneno e das toxinas foram separadas e submetidas a dosagem 

de endotoxina pelo método LAL-Limulus Amebocyte Lysate com o kit QCL-

1000 da Lonza (licença nº 1775), seguindo especificações do fabricante. 

4.6- Envenenamento e extração das amostras. Os grupos de dez 

camundongos (18-22 g) receberam injeção intramuscular (músculo 

gastrocnêmio) de 50µg de BjcuV e das toxinas BthTX-I e BthTXII, diluídos em 

50µl de solução fisiológica estéril; os animais controle receberam i.m de 50µl 

de solução fisiológica estéril. Após 3 horas, amostras de sangue foram obtidas 
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da veia cava dos animais. Em seguida, os animais foram eutanasiados por 

deslocamento cervical, para coleta de amostras de músculo, parte dessas 

amostras foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido, outra parte 

conservada em formaldeído a 10% em PBS para posterior confecção de 

lâminas histológicas. O sangue foi centrifugado a 3000 RPM por 15 minutos em 

centrífuga de micro tubos (Micro Spin: MS-43), separando o plasma para 

posteriores análises. As amostras de músculo congeladas foram estocadas em 

freezer a -80ºC.  

4.7- Determinação dos níveis de Creatina Quinase. O plasma 

coletado conforme o ítem 6.5, foi utilizado para a avaliação da atividade 

miotóxica por meio da determinação da concentração do CK-total sérico. A 

quantidade de CK-total foi avaliada utilizando método cinético UV, com kit CK-

NAC liquiform da Labtest (REF 117-1/60) de acordo com especificações do 

fabricante. Amostras de 5 µL de plasma foram adicionadas a uma microplaca 

UV, juntamente com 250 µL de reagente de trabalho, foram incubadas a 37ºC 

por 2 minutos. Em seguida foram realizadas duas leituras, com intervalo de 2 

minutos, utilizando um espectrofotômetro a 340 nm. A atividade foi expressa 

em unidades/litro (U/L) e comparada com padrão fornecido pelo fabricante. 

4.8-  Homogeneização dos tecidos. Amostras de músculo coletadas 

conforme ítem 6.5, foram homogeneizadas em 1ml de solução fisiológica salina 

estéril, utilizou- se um homogeneizador de tecidos (IKA-T10 ULTRA-TURRAX) 

por dois minutos na velocidade 5 (20.500 RPM), após a homogeneização, as 

amostras foram centrifugadas a 3000 RPM por 10 min em centrífuga de micro 

tubos. Coletou-se o sobrenadante para dosagem de citocinas. 

4.9-  Determinação da produção de citocinas. As citocinas IL-1 beta 

e TNF foram dosadas do plasma e do sobrenadante do músculo gastrocnêmio 

dos animais, inoculados de acordo com o item 6.5. A dosagem das citocinas foi 

determinada por meio de teste imunoenzimático - ELISA. Para isso foi utilizado 

o Kit BD OptEIA de acordo com as instruções do fabricante. O anticorpo de 

captura foi adicionado as microplacas e incubados overnight, para ser 

adsorvido, no dia seguinte as placas foram lavadas com o auxílio da lavadora 

de microplacas, utilizando o tampão de lavagem fornecido pelo kit 

(PBS+Tween), em seguida as placas foram incubadas com Assay diluente, 

com a função de bloquear os sítios inespecíficos, após 1 hora foram lavadas 
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novamente e incubadas com as amostras por 2 horas, após lavagem foi 

adicionado o anticorpo de detecção, passando por outra lavagem e adição da 

enzima streptavidna-HRP conjugada, seguida de lavagem e incubação com 

substrato por 30 minutos, por último foi adicionada a solução stop. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro com os filtros de 450 nm e 570 nm. E os 

resultados expressos em pg/mL.    

4.10- Análise Estatística. A análise estatística dos resultados foi 

realizada por intermédio do programa estatístico GraphPad Prism versão 6.0. 

Aplicando-se análise de variância com determinação do nível de significância 

para p<0,05, através de comparações múltiplas (teste de Tukey). 

 

5- RESULTADOS  

           5.1- Análise do dano histológico provocado pelo BthTX-II  

            Para analisar os danos histológicos ocorridos após três horas da 

inoculação do BthTX-II, amostras de músculo gastroecnêmio de animais 

envenenados, de animais controles (salina) e de animais normais foram 

coletadas e lâminas histológicas confeccionadas. Com auxílio de um 

patologista observou- se que tanto no grupo normal quanto no grupo controle 

(salina) as fibras musculares mostraram-se preservadas. Já no grupo de 

animais inoculados com BthTX-II, observou- se focos de necrose muscular, 

congestão vascular e um discreto infiltrado neutrofílico (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Análise histológica de músculo gastroecnêmio de camundongos. Após 3 horas 

de injeção de 50 ug de BthTX-II ou de 50uL de salina, amostras de tecido foram coletadas e 

utilizadas para a avaliação histológica. 
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5.2- Atividade miotóxica 

 

Para testar a atividade miotóxica dosou- se o nível de CK total do 

plasma dos animais que receberam i.m de BthTX-II (50µg/50µL s.s. f.) e dos 

animais que receberam apenas salina. De acordo com os resultados obtidos, é 

possível verificar que, quando comparados com o grupo controle, a BthTX-II 

induziu um aumento significativo na atividade de CK, com uma média de 

6708,82 U/L contra 266,79 U/L no grupo controle. Dessa forma pode-se afirmar 

que os animais que receberam BthTX-II i.m. apresentaram resultados 

significativos em relação ao grupo controle com valores de p<0,05 (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

5.3- Determinação da produção de citocinas TNF-α e IL-Iβ 

 

A avaliação da produção da citocinas pró-inflamatórias foi realizada por 

meio do plasma e do sobrenadante de músculo, obtidos após 3 horas da i.m. 

de BthTX-II (50µg/50µL s.s. f.) ou 50µL salina. A toxina testada induziu um 

aumento significativo de TNF-α quando comparada ao controle (Fig. 3). No 

plasma, a BthTX-II resultou num grande aumento de TNF-α em relação ao 

Figura 2: Efeito miotóxico de BjcuV e BthTX-II sobre camundongos Swiss. Grupos de 5 
camundongos foram injetados com 50 µg de BjcuV, BthTX-II ou 50 µL de solução salina estéril. 
Após 3 horas o sangue foi coletado e o plasma utilizado para a dosagem de CK-Total. 
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controle, com uma média de 34,72 pg/mL contra 9,83 pg/mL no controle (p < 

0,0001).  

 

Figura 3: Produção de TNF-α induzido por BjcuV e BthTX-II em camundongos Swiss. 

Grupos de camundongos foram injetados com BjcuV e BthTX-II. Após 3 horas coletou- se o 

sangue pela veia cava e o plasma utilizado para a dosagem de TNF-α. Todas as substâncias 

testadas tiveram produção de TNF-α significante em relação ao controle com valores de ***p< 

0,05. 

 

 No músculo, a BthTX-II também induziu resultados mais significantes de 

TNF (Fig. 4), confirmando os aumentos observados no plasma, com uma 

média de 51,06 pg/ml comparados a 7,61 pg/mL no controle (**p = 0,0031). 

Apesar de não observar- se aumentos significativos de IL-1β sérico após 

3 horas de envenenamento (Fig. 5), quando analisou- se essa citocina no 

sobrenadante do tecido muscular observou- se alterações significativas na 

produção desta citocina, com média de 87,51 pg/mL contra 28,02 pg/mL do 

controle (p = 0,0049). (Fig. 6). 
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Figura 4: Produção de TNF-α no músculo de camundongos. Após 3 horas da injeção 
(i.m.) de 50 µg de BjcuV, BthTX-II ou 50 µL de salina, amostras de músculo foram coletadas 
e utilizadas para a avaliação da produção de TNF-α. Com o resultado mais significante para 
o BthTX-II (**p= 0,0031). 
 

 

 

Figura 5: Avaliação de IL-1β em plasma de camundongo. Após 3 h da inoculação (i. m.) 
de 50 µg de BjcuV, BthTX-II ou 50 µL de solução salina, coletou- se o sangue e o plasma 
separado para a dosagem da produção de IL-1β. Não observou- se produção significativa 
de IL-1β com a dose e o tempo testado, p> 0,05. 
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6- DISCUSSÃO  

Dentre os efeitos causados pela mordida de B. jararacussu, um dos 

que se mais se destacam é a miotoxidade, com relativo aumento da Creatina 

Quinase sérica, ocasionando precocemente a necrose do tecido muscular 

(QUEIROZ et al., 1984; MEBS et al., 1983; MILANI et al., 1997; MONTEIRO-

MACHADO et al., 2015). O aumento de CK na corrente sanguínea indica lesão 

sarcolemal, pois em condições normais ele é encontrado no interior do 

músculo, sendo pequena a quantidade circulante (CALIL-ELIAS et al., 2002; 

PAIVA-OLIVEIRA et al., 2012). Após a lesão do músculo, ocorre a liberação do 

CK para a corrente sanguínea, desta forma foi possível verificar após 3 horas 

da injeção de BthTX-II a liberação de grandes quantidades dessa enzima no 

plasma, sugerindo grave lesão tecidual, corroborando com estudos anteriores 

(MEBS et al., 1983; GUTIÉRREZ et al., 1991).  

 Os receptores TLRs são sensores primários de patógenos e importantes 

desencadeadores da inflamação levando a produção de mediadores 

Figura 6: Produção de IL-1β em tecido muscular de camundongo. Após 3 h da inoculação 
(i. m.) de 50 µg de BjcuV, BthTX-II ou 50 µL de solução salina, amostras de músculo foram 
coletadas para a dosagem da produção de IL-1β. Apesar da produção maior que o controle, a 
única toxina que apresentou resultados significantes foi a BthTX-II (**p= 0,0049). 
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inflamatórios (KUMAR et al., 2011). Os macrófagos secretam as citocinas pró-

inflamatórias TNF e IL-1 (CICILIOT e SCHIAFFINO, 2010). As citocinas IL-1β, 

IL-6 e TNF-α, são importantes mediadores inflamatórios e por sua vez estão 

envolvidas na inflamação local causada pelas PLA2 de Bothrops (BURIGO et 

al., 1996; ZULIANI et al., 2005). No presente estudo, a BthTX-II, induziu um 

aumento significativo de TNF-α quando comparadas ao controle, corroborando 

com estudos anteriores (WANDERLEY et al., 2014). Além disso, a BthTX-II 

estimulou a produção de IL-1β após 3 horas de envenenamento. O TNF-α 

desempenha um importante papel no movimento dos leucócitos, estimulando o 

dano muscular pela produção aumentada de óxido nítrico, impulsionando ainda 

a produção de IL-1β, que por sua vez, ativa o fator de transcrição NFkβ 

(SEDGWICK et al., 2000; TIDBALL; VILLALTA, 2010; ABBAS et al., 2012). As 

citocinas pró-inflamatórias secretadas após uma lesão ou infecção, são 

importantes no processo inflamatório e consequentemente na regeneração dos 

tecidos (OLIVEIRA et al., 2011). Lin (2015) incubou células pré tratadas com 

TAK-242, um inibidor do TLR 4, e pode observar que não houve o aumento da 

expressão de IL-1β e TNF-α nestas culturas, sugerindo que TLR4 está 

envolvido na expressão de IL-1β e TNF-α induzida por LPS. 

 Análise histológica do músculo gastrocnêmio destes animais confirmam 

o dano tecidual provocado pelo envenenamento e corroboram com os 

resultados de CK e de citocinas pro-inflamatórias. 

            A avaliação dos resultados de expressão gênica por qRT-PCR dos 

TLRs não estão disponíveis uma vez que encontra- se em processamento. Já 

realizou- se a extração do RNAm total e iniciou- se a preparação do cDNA para 

então realizar o qRT-PCR. 

 

7- CONCLUSÃO 

O trabalho realizado até o presente momento teve a finalidade de 

melhorar a compreensão do processo fisiopatológico inflamatório local induzido 

por uma fração do veneno da serpente B. jararacussu, a BthTX-II. Para 

conquistarmos resultados ainda mais promissores, a pesquisa contará com as 

parcerias do CEBio- UNIR, no fornecimento das toxinas, da Fiocruz RO, que 
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cede o local para realização da pesquisa, e com base nas normas éticas 

fornecidas pelo CEUA para o manuseio adequado dos animais.  
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científicos atualizados sobre o gênero Bothrops, fosfolipases, TLRs, citocinas 

pró- inflamatórias, entre outros. 

Informamos ainda que esse trabalho foi aceito e apresentado no 

Congresso Brasileiro de Medicina Tropical 2015 (em anexo), confirmando a sua 

importância e o seu bom desempenho. 
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HEPATITE B E C EM PACIENTES EM DIÁLISE NO ESTADO DE 
RONDÔNIA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, INCIDÊNCIA, PREVALÊNCIA E 
FATORES DE RISCO 
                                                                                                 

                                                                                                Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 
                                                                                        Bolsista: Roberto Andrade Lima 
 

 
 
 
RESUMO 
 
Portadores de Doença Renal Crônica em tratamento de diálise tem um elevado 

risco de aquisição do vírus da hepatite B e C; esse fator tem demonstrado uma 

interferência negativa na sobrevida desses pacientes. O objetivo desta 

pesquisa é determinar a diversidade dos aspectos epidemiológicos dos 

pacientes em diálise verificando a prevalência e incidência de hepatite B e C 

nos mesmos, bem como seu perfil epidemiológico, socioeconômico, 

distribuição demográfica e relacioná-los aos fatores de risco de transmissão 

das hepatites, em diálise no estado de Rondônia nas cidades de Porto Velho e 

Ariquemes. O estudo está sendo realizado em Porto Velho e Ariquemes, no 

estado de Rondônia nos núcleos de Hemodiálise do SUS. Neste período, 378 

pacientes em diálise responderam ao questionário padronizado visando a 

identificação de fatores de risco associados à infecção pelo vírus C da hepatite 

(HCV) e vírus B da hepatite (HBV), e posteriormente foi realizada uma análise 

dos prontuários médicos visando caracterizar os pacientes com sorologia 

positiva anti-HBV e/ou anti-HCV. Posteriormente foi calculado a razão de 

prevalência (RP), com intervalo de confiança de 95% e o qui-quadrado de 

Yates (P) para se verificar a existência de relação entre fator de risco e evento 

(sorologia positiva para HBV e HCV). 

Palavras-chave: diálise, hepatites virais, hepatite B, hepatite C, epidemiologia, 

prevalencia, fatores de risco. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A infecção pelo HBV e HCV é considerada um grave problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo devido ao grande número de portadores e as 

possíveis implicações que pode desencadear (MAIA; MAIRA, 2011). A 

detecção do vírus da hepatite B e C em pacientes com insuficiência renal 
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crônica vêm ganhando muita importância nos últimos anos, não só no que 

tange ao esclarecimento etiológico, como também em relação à abordagem 

terapêutica e suas implicações na evolução da doença, em especial associado 

ao desenvolvimento de síndromes nefróticas e nefríticas decorrente de 

Glomerulonefrite Membranosa e Membranoproliferativa (BARROS et al., 2013). 

No Brasil, segundo Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) estima-se que a prevalência contra os 

anticorpos das hepatites B e C é de aproximadamente 1,5% na população 

geral e há estimativas variáveis de prevalência entre pacientes portadores de 

insuficiência renal crônica que realizam tratamento de diálise, entretanto é 

importante frisar que essa soropositividade para HBV e HCV é alta, 

especialmente nos hemodialisados. 

A prevalência da hepatite B é bastante variável na população geral, 

entre as diferentes áreas do planeta. Segundo Wahle e colaboradores (2015) 

as mais altas prevalências estão na África subsaariana, sudeste da Ásia, 

algumas regiões do Pacífico, parte do Oriente Médio, alguns países da Europa 

Oriental e parte da Bacia Amazônica. Corrêa (2013) destaca que de acordo 

com um inquérito nacional, realizado nas macrorregiões do Brasil e no Distrito 

Federal, a prevalência do HbsAg, é de 0,3 a 0,6%. Porém este inquérito, não 

incluiu as áreas rurais onde as taxas de prevalência da infecção são maiores.  

Segundo o Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais (BRASIL, 2013) a 

prevalência nacional de infecção pelo HBV é de 7,9%. Camargo (2006) destaca 

que na região amazônica, a prevalência é apenas um pouco maior do que no 

resto do país (8%). 

Atualmente a HCV, é considerada como uma das prioridades de saúde 

pública por parte da Organização Mundial de Saúde – OMS (OMS, 1999) com 

uma prevalência estimada de 170 milhões de infecções crônicas no mundo 

onde inoculação e transfusões de sangue percutâneas são os principais modos 

de transmissão (OMS, 2009). Lavanchy e Gavinio (2012) afirma que o vírus do 

HCV é o principal agente de hepatite pós-transfusional (80-90%). Na região 

amazônica Khouri et al., (2005) relata uma prevalência de 0,37%. 

Enfim, a identificação e o conhecimento dos infectados e as 

características epidemiológicas relacionadas à hepatite B e C em pacientes 

renais crônicos é de suma importância para o controle e prevenção da infecção 
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em unidades de hemodiálise. Este estudo tem por objetivo descrever as 

características dos portadores crônicos de hepatite B e C em tratamento 

hemodialítico no estado de Rondônia, analisando a prevalência e incidência ao 

longo de um ano nos mesmos, perfil epidemiológico, distribuição demográfica e 

análise dos fatores de riscos para hepatite B e C em pacientes renais crônicos, 

submetidos a tratamento de hemodiálise no estado de Rondônia. 

 

 
JUSTIFICATIVA 

Segundo o Ministério da Saúde (2010) a hepatite crônica geralmente é 

assintomática e se estabelece sem que tenha necessariamente passado pelo 

um estado de hepatite aguda clinicamente detectável. O HBV e HCV apresenta 

um grande potencial de cronificação (30-85% dos casos) e sua infecção é a 

principal causa de hepatite crônica em nosso meio. 

A perda progressiva da capacidade de excreção renal caracteriza a 

doença renal crônica (DRC). Pacientes acometidos por doença renal 

progressiva tendem a estar preparados para um tratamento com diálise ate a 

realização de um transplante renal. Este tratamento consiste em eliminar o 

excesso de água e solutos que estes pacientes apresentam. 

Butt e colaboradores (2007) afirmaram que portadores de doença renal 

em estado avançado têm um risco maior de infecção pelo HBV e HCV através 

dos produtos de transfusões, doação de órgãos e até mesmo de outros 

pacientes em unidades de diálise, fato esse que caracteriza a doença hepática 

como uma das principais causas de morbi-mortalidade nos pacientes com DRC 

tratados por diálise. Ferreira e Silveira (2004) destacam que desde a década de 

90 estas infecções são reconhecidas como implicações maiores entre os 

pacientes submetidos à hemodiálise. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2013), há uma 

prevalência media de anti-HCV nas unidades de diálise no Brasil de 9,1%. 

Entretanto, estudos mais recentes demonstram taxas bem variáveis desta 

prevalência, variando entre 12% e 52% nos pacientes com DRC em unidades 

de diálise de Belo Horizonte e Fortaleza respectivamente, segundo Medeiros e 

colaboradores (2010). Já relacionado á prevalênciado HBV; Medeiros destaca 

que diversos estudos assim como com no HCV têm retratado uma maior 
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prevalência de marcadores dessas infecções entre pacientes submetidos á 

diálise, bem como uma incidência de hepatite aguda maior do que na 

população em geral. 

No estado de Rondônia não encontramos nenhum estudo mostrando a 

prevalência de hepatite B e C em pacientes em diálise, fato que motivou essa 

pesquisa, conhecer a situação epidemiológica da doença é fundamental para a 

formulação de políticas na área de saúde.  

As conseqüências da infecção pelo HBV e HCV nos pacientes com DRC 

ainda não é totalmente determinada devido a fatores que interrompem o 

conhecimento de sua evolução; entretanto estudos demonstram que pacientes 

com DRC em diálise e infectados pelo vírus da hepatite B e C tem taxas de 

mortalidade maiores que os pacientes sem a infecção. 

 
OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL (INICIAL E ALCANÇADO): 

Conhecer a diversidade dos aspectos epidemiológicos dos pacientes em 

diálise verificando a prevalência de hepatite B e C nos mesmos, incidência das 

hepatites em 1 ano, perfil epidemiológico, distribuição demográfica e relacioná-

los aos fatores de risco em pacientes renais crônicos, submetidos a tratamento 

de hemodiálise no estado de Rondônia. Foram estudados 378 pacientes com 

Doença Renal Crônica nas cidades de Porto Velho e Ariquemes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVOS INICIAIS SITUAÇÃO 

A) Determinar a distribuição geográfica dos pacientes sob 
tratamento de diálise no estado de Rondônia; 

 
CONCLUÍDO* 

B) Determinar a prevalência e incidência de HCV E HBV 
em pacientes com doenças renais crônicas submetidos 
ao tratamento de diálise; 

 
CONCLUÍDO* 

C) Determinar características epidemiológicas dos 
pacientes em diálise infectados pelo HBV e HCV: idade, 
sexo, renda familiar, cor; 

 
CONCLUÍDO* 

D) Determinar a modalidade de tratamento de 
hemodiálise utilizado pelos pacientes: diálise peritoneal 
ambulatorial contínua, diálise peritoneal intermitente, 
hemodiálise e a duração que se encontram em tratamento 
e se realizou transfusões; 

 
 

CONCLUÍDO* 
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E) Determinar aspectos relacionados a hábitos de vida: 
tabagismo, uso de drogas por via endovenosa, 
experiência sexual com vários parceiros(as), experiência 
homossexual, tatuagem; 

 
CONCLUÍDO* 

F) Determinar o diagnóstico da doença renal primária que 
levou a doença renal crônica; 

CONCLUÍDO* 

G) Estudar fatores individuais que possam contribuir para 
a transmissão do HBV e HCV. 

 
CONCLUÍDO* 

  * Informações retiradas dos prontuários eletrônicos dos pacientes.  
 
OBJETIVOS ADICIONAIS SITUAÇÃO 

A) Formação do Registro Rondoniense de Glomerulopatias 
que levaram ao desenvolvimento de IRC dialítica 

 
CONCLUÍDO* 

 
 

MATERAIS E MÉTODOS 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

A revisão da literatura foi realizada utilizando-se os bancos de dados do 

MEDLINE e LILACS, no período de agosto à novembro de 2014. As palavras 

de busca foram: hepatitis C, prevalence, hepatitis C virus, hepatitis B, Hepatitis 

B virus dialysis, chronic renal failure. Também foram consultados livros textos 

atualizados e Websites da World Health Organization, do Centers for Disease 

Control and Prevention, do Ministério da Saúde do Brasil e do Conselho 

Nacional de Saúde. 

DELINEAMENTO DO ESTUDO E AMOSTRA 

Este é um estudo híbrido transversal e de coorte, realizado no período 

de agosto a março de 2015 na unidade de diálise Nefron, na cidade de Porto 

Velho, e no Centro Nefrótico de Ariquemes, na cidade de Ariquemes, ambos 

localizados no estado de Rondônia, no qual foi analisada a situação de saúde 

em relação à infecção pelos vírus da hepatite B e C em uma população 

específica de indivíduos com DRC sob tratamento de diálise (250 pacientes). A 

amostra teve como base todos os pacientes que realizam diálise nas referidas 

unidades. Foram estudados todos os pacientes nas duas unidades. Em 

Rondônia há cinco núcleos de diálise no estado da qual atendem 

respectivamente 670 pacientes. 
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CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E COLETA DOS DADOS 

A primeira etapa consistiu no recrutamento de voluntários e obtenção da 

anuência (ANEXO 01) para participação do estudo. Os contatos foram feitos 

por visitas presenciais e aplicações dos questionários (ANEXO 02) validados 

através de assinatura “de próprio punho” dos pacientes que concordarem em 

participar da pesquisa. Foram consideradas, para efeito do estudo, as 

respostas aos questionários coletadas até mês de março de 2015, esta etapa 

continua em desenvolvimento. A unidade de diálise Nefron e o Centro Nefrótico 

de Ariquemes, através da Secretaria de Estado de Saúde – SESAU/RO 

disponibilizaram seu banco de dados para consulta, posteriormente obtenção 

da anuência dos pacientes. A soroprevalência de infecção pelo HBV e HCV foi 

calculada dividindo-se o número de pacientes com sorologia anti-HBV e HCV 

positivos pelo número total de pacientes submetidos à HD nas unidades; será 

realizado para caracterização dos pacientes portadores crônicos as sorológias 

anti-HBV, HBsAg e HBeAg, anti-HCV e PCR qualitativo. 

ANÁLISE DOS DADOS 

As informações coletadas nos questionários foram digitadas em um 

banco de dados desenvolvido no programa Microsoft Access versão 2013 de 

infectados e não infectados. Na análise univariada a comparação entre os 

grupos foi feita com os testes qui-quadrado (Yates); com significância 

estatística de 95%. Foram incluídas as seguintes variáveis do ponto de vista 

clínico para análise: idade, sexo, renda familiar, etnia, modalidade de 

tratamento de diálise além da análise de alguns hábitos de vida: tabagismo, 

bebida alcoólica, uso de drogas por via endovenosa, experiência sexual com 

vários parceiros(as), experiência homossexual e tatuagem. 

ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC da Faculdade São Lucas 

e pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da São Lucas, que estabelece as 

normas para pesquisa envolvendo seres humanos (RESOLUÇÃO 466 DO 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012). Tendo como número CONEP 

CAAE 38558114.3.0000.0013.  Foi solicitado a todos os participantes o 
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preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido para estudos 

desta natureza (ANEXO 03). Cartas de esclarecimentos sobre o pesquisador 

responsável, instituição envolvida e quanto à natureza e relevância do estudo 

foram enviadas á Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia – SESAU/RO, 

Clínica Nefron e ao Centro Nefrótico de Ariquemes. Houve apoio e estímulo de 

todas essas instituições. 

 

RESULTADOS 
Durante a coleta de dados havia 378 pacientes portadores de IRC, nas 

duas unidades de estudo respectivamente que estavam em programa de 

diálise no Estado de RO. Desses pacientes, 136 (36%) pacientes eram do sexo 

masculino e 242 (64%) do sexo feminino. Este total representa 65% dos 

pacientes sob tratamento de diálise em Rondônia. 

Em relação à faixa etária, foi observado que mais de 48% dos pacientes 

tinham entre 51-70 anos, e somente 8% apresentavam idade superior a 70 

anos Houve predomínio do sexo masculino em todas as faixas etárias. (Tabela 

1). 

Tabela 1 – Faixa etária dos pacientes em diálise nas unidades de diálise de 
Porto Velho e Ariquemes – Brasil – 2015. 

 
Faixa etária 

Pacientes 

 N % 

0 – 20 17  4,50 
21 – 30 30  8,00 
31 – 40 60 16,00 
41 – 50 55 14,50 
51 – 60 94 25,00 
61 – 70 90 23,50 

> 70 32   8,50 

TOTAL 378 100,00 

Quanto à etiologia de IRC, a hipertensão arterial e o diabete mellitus 

representaram um total de 60,2% nos pacientes investigados durante esse 

período. (Tabela 2). 

Tabela 2 – Análise das principais etiologias para Insuficiência Renal Crônica, 
nas unidades de diálise de Porto Velho e Ariquemes – Brasil – 2015 

Etiologia da IRC Pacientes 
 N % 

Hipertensão Arterial 184 49,00 
Glomerulonefrite Crônica 39 10,00 
Diabetes Mellitus 66 17,50 
Desconhecida 54 14,00 
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Lúpus Eritematoso Sistêmico 4   1,00 
Síndrome Hemolítica Urêmico 11   3,00 
Genética 11   3,00 
Deficiência Física 3   1,00 
Glomerulonefrite Medicamentosa 6    1,50 

TOTAL 378 100,00 

 

Foram incluídas no estudo de soroprevalência de infecção pelo HCV e 

HBV 79 pacientes (20,9%) dos 378 pacientes portadores com DRC, sendo 

respectivamente 8,9% para HCV e 12% para HBV. Houve um predomínio do 

sexo masculino (Tabela 03) e etnia branca (Tabela 04); analisando a 

escolaridade verificou-se que 21,5% dos pacientes com sorologia positiva para 

HBV e HCV tinham o nível superior completo (Tabela 05). 

 

Tabela 3. Pacientes com HCV e/ou HVB reagentes sob tratamento de diálise. 

 
Faixa Etária 

Sexo 

Mulheres   
N     %  

Homens 
N       % 

21 – 30 05    6,5 07       8,5 
31 – 40 04    5,0 13     16,5  
41 – 50 05    6,5 06       7,5 
51 – 60 06    7,5 12     15,0 
61 – 70 05    6,5 09     11,5 

> 70 04    5,0 03       4,0 

TOTAL 29  37,0 50     63,0 

 

Tabela 4. Pacientes com HCV e/ou HBV reagentes sob tratamento de diálise, 
análise por etnia, 2015. 

 
Etnia 

Sexo 

Mulheres  
N         % 

Homens  
N      % 

Branco 16       20,5 16    20,0 
Pardo 04         5,0 10    12,0 
Negro 08       10,5  10    12,0 
Amarelo 01         1,5 11    14,0 
Indígena 0           0,0 03      4,0 

Total 29       37,5 50    62,5 

 

Tabela 5. Nível de escolaridade de pacientes com HBV e/ou HCV reagentes 
em tratamento de diálise, Brasil, 2015. 

 
ESCOLARIDADE 

SEXO 

MULHERES 
N         % 

HOMENS 
N            % 

Analfabeto 04      5,0 07      8,5 
Fundamental 10    12,5 13    16,5 
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Médio 12    15,5 16    20,5 
Superior 07      9,0   7      8,5 

Pós-graduado -        0,0   3      4,0 

TOTAL 33     42,0 46    58,0 

 

Dos pacientes cadastrados, e em tratamento, nas duas unidades de 

estudos pode-se observar uma distribuição demográfica com maior prevalência 

pacientes na cidade de Porto Velho seguida pela cidade de Ariquemes (Tabela 

6). 

Tabela 6. Distribuição demográfica dos pacientes em tratamento dialítico no 
estado de Rondônia, Clínica NEFRON – Porto Velho e Centro Nefrótico de 
Ariquemes – Rondônia – Brasil – 2015. 

 
Cidade 

SEXO 

MULHERES 
N       % 

HOMENS 
N       % 

Porto Velho 74    54,5 124   51,0 
Candeias do Jamari 3        2,5 19       8,0 
Itapuã do Oeste 3        2,5 2         0,8 
Alto Paraíso 4        3,0 1         0,4 
Buritis 0        0,0 2         0,8 
Monte Negro 1        0,7 1         0,4  
Campo Novo 1        0,7 1         0,4 
Nova Mamoré 9        6,6 7          2,7 
Guajará Mirim 14    10,6 9          3,5 
Ariquemes 9        6,5 52      21,5 
Monte Negro 1        0,7 1          0,4 
Cacaulândia 1        0,7 4          1,5 
Jaru 1        0,7 2          0,8 
Theobroma 1        0,7 2          0,8 
Machadinho do Oeste 0        0,0 3          1,2 
Alvorado D’oeste 6        4,5 8          3,5 
Humaitá 6        4,5 3          1,5 
Jí-Paraná 1        0,7 2         0,8 

TOTAL 136   100,0 242 100,0  

 

O tempo de hemodiálise de diálise, por não apresentar uma distribuição 

normal, apresenta como moda 18 meses, desses 87% dos pacientes estavam 

em tratamento dialítico por um período inferior à 5 anos, 85,0% dos pacientes 

entrevistados já haviam recebido transfusões sanguíneas, desses 86% mais 

que uma única vez. A renda familiar mediana girou em torno de 3 salários 

mínimos, e desses 73% tinham renda de 1 salário. 

Ficou definido como variáveis epidemiológicas independentes: a 

modalidade de diálise, tempo médio de HD, número de transfusões de sangue, 
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tabagismo, uso de bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas, experiência sexual 

com vários parceiros (as), experiência homossexual, tatuagem, etnia; e como 

variáveis dependentes (agravantes): hepatite B, hepatite C, hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes. Foi realizada uma medida de associação entre cada 

variável independente e a positividade sorológica para hepatite B e/ou C.  

 

Tabela 7. Análise associativa entre potenciais fatores de risco relacionado ao 
indivíduo e à sorologia positiva para hepatite B e/ou C. 

Variáveis Razão Prevalência  
IC 95% 

P (x2 Yates) 

Tempo de diálise 
Maior que 5 anos 

5.052 
2.566 – 9.947 

 
0.00001* 

Modalidade de Diálise 
Hemodiálise 

0.6103 
0.2412 – 1.453 

 
0.1882 

Transfusões Sanguíneo 
> 5 vezes 

4,634 
3.637 – 4.787 

 
0.00001* 

Tabagismo 
Sim 

1.8962 
0.5676 – 1.749 

 
0.5302 

Uso de Bebidas Alcoólicas 
Sim 

10.178 
7.16 – 22.7 

 
0.00001* 

Promíscua Sexual 
Sim 

1.980 
0.5812 - 2.749 

 
0.493 

Experiência Homossexual 
Sim 

7.737 
0.204 - 11.337 

 
0.00007856* 

Tatuagem 
Sim 

3.108 
3.013 - 4.614 

 
0.000002263* 

Sexo 
Masculino  

3.342 
1 – 4.103 

 
0.035* 

Hipertensão Arterial 
Sistêmica 
Período > 5 anos 

1.920 
0.454 – 3.913 

 
< 0.00001 

Diabetes Mellitus 
> 5 anos 

2.035 
1.210 – 4.139 

 
0.129 

* Com relevância estatística. 

 
DISCUSSÃO 

 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (2012) estima que existam 60 mil 

pacientes em tratamento dialítico no Brasil, em tratamento renal substitutivo e, 

portanto, sujeitos a todas as suas possíveis complicações.  

Batista, Vieira e Azevedo (2014) destacam a crescente incidência de 

doenças crônicas na população é um fato conhecido e tem suscitado muitas 

discussões sobre a questão. Pacientes com doença renal crônica (DRC) em 
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hemodiálise (HD) são especialmente predispostos à contaminação pelo vírus 

da hepatite B e C (HBV e HCV). 

Yasuda e colaboradores (2012) destacaram a complexibilidade do 

diagnóstico de Hepatite B e C em portadores de Insuficiência Renal Crônica. 

Em sua grande maioria apresenta-se de forma assintomática e/ou associados a 

sintomas inespecíficos, semelhantes à uremia. 

Visando cumprir as determinações estipuladas pelo estudo, foram feitos 

contatos com as duas unidades de diálise do Estado de Rondônia, a Clínica 

Nefron em Porto Velho e o Centro Nefrótico de Ariquemes. Havia possibilidade 

de rejeição da proposta, o que comprometeria a validade do estudo.  A amostra 

populacional estudada foi constituída, até a primeira fase do projeto, de todos 

os pacientes em tratamento nas duas unidades. 

Este estudo teve como objetivo abordar a incidência e prevalência de 

infecção pelo HCV e HBV nas unidades selecionadas, o perfil epidemiológico 

dos pacientes com DRC, localização demográfica e analisar fatores que 

possam contribuir para a transmissão de hepatites nos pacientes renais 

crônicos. 

Foi encontrado um resultado de 20,9% de prevalência de infecção pelo 

vírus da hepatite B e C nos pacientes submetidos à hemodiálise, sendo 8,9 

para HCV e 12% para HBV, valor muito acima da média nacional que destaca 

4%, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2013). 

Neste estudo, observou-se predomínio do sexo masculino em todas as 

faixas etárias, com idade entre e distribuição variada (Tabela 3). Esses 

resultados são semelhantes a estudos prévios realizadas pela Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (2013), Penido e colaboradores (2014) e Romão Junior 

(2010); entretanto vale destacar que nenhuma unidade de diálise do estado de 

Rondônia participou da pesquisa. Lauer e Walker (2001), Fabrizi et al. (2002), 

Busek et al (2002) e Dotta et al. (2003) destacam que a idade e o sexo não se 

correlacionam com maior risco de transmissão do HBV E HCV fato contrariado 

nesta pesquisa. 

Analisando os fatores que levaram a insuficiência renal crônica, foram 

observadas no presente estudo as principais etiologias: a hipertensão arterial 

sistêmica (49%), seguida pela nefropatia associado à diabetes méllitus (17,5%) 

e por causas desconhecidas (14%). Estudos regionais no Brasil, como no 
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Censo de Nefrologia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2013), e 

em outros países latino-americanos, no ISLAN (2011), têm situado e destacado 

a glomerulonefrite crônica como uma das principais etiologias da DRC.   

Com relação à distribuição demográfica dos pacientes sob tratamento de 

diálise observou-se, até então, uma concentração nas cidades de Porto Velho 

e Ariquemes, podemos destacar esse aumento imigratório em função das 

dificuldades encontradas pelos pacientes para se locomover várias vezes na 

semana para realização do tratamento dialítico. 

Os riscos de exposição aos vírus da HBC e HCV são elevados em 

pacientes em diálise, incluindo erros cometidos pela equipe durante 

procedimentos médicos, exposição a sangue através de instrumentos de 

diálise e contaminação de equipamentos. Observou-se uma associação entre a 

positividade de anti-HCV e/ou anti-HBV e a ocorrência prévia de transfusões de 

sangue, apresentando uma razão de prevalência de 4.634 (CI95% 3.637 – 

4.787 e P < 0.00001), contrapondo as práticas de um controle mais criterioso 

dos doadores de sangue e do melhor acesso a eritropoietina recombinante 

como redutor da necessidade de transfusões sangüíneas em pacientes em 

hemodiálise. Pode-se ainda relacionar esse achado ao fato de a introdução dos 

testes de sorologia para hepatites na triagem de doadores sanguíneos, ter sido 

regulamentada e obrigatória na triagem sorológica brasileira a partir de 

novembro de 1993, segundo Ministério da Saúde através da portaria 

1.376/1993 (BRASIL, 1993). 

Verificou-se uma maior positividade de HBV e HCV entre os pacientes 

que se submeteram e/ou estão sob tratamento de hemodiálise por um período 

maior que cinco anos; esse é um importante fator de risco individual e 

independente para a aquisição da infecção pelas hepatites. Fabrizi et al., 

(2011) e Hinrichsen et al. (2012) estimam em 10%  ao  ano e ainda destacam 

que as múltiplas oportunidades de contaminação a que a população de 

urêmicos em tratamento é exposta no ambiente de diálise são as principais 

razões para explicar esse índice de soroconversão. 

Outro fator observado é a associação da infecção por HBV e/ou HCV, 

em pacientes com DRC, e que fizeram e/ou fazem ingestão de bebidas 

alcoólicas, que apresentou uma razão de prevalência de 15,98 (CI 95% 7.16 – 

35.7 e P < 0.00001) de adquirir infecção; podemos associar essa variante à 
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possíveis consequências da ingestão do mesmo como a diminuição do nível de 

consciência e da capacidade de julgamento podendo levar a prática de outros 

fatores de riscos, com maior destaque à prática de relações sexuais 

desprotegidas e uso de drogas ilícitas.  

Pacientes sob tratamento de diálise e com tatuagem apresentaram 3,77 

vezes (CI 95% 2.386 - 5.957 e P=0.000002263) mais chances de aquisição de 

infecções pela HBV e HCV; fato já relatado anteriormente na literatura; como 

exemplo no surto de infecção de HBV e HCV notificado pelo CDC nos Estados 

Unidos, decorrente por tatuagem ou piercing licenciado comercialmente. 

Urbanus et al (2009), Tohme e Holmberg (2011) observaram por vários anos e 

salientaram que estas práticas pareciam ser seguras. No entanto, como em 

qualquer outro lugar, as exceções também estão aqui. Miller et al (2013) e 

Samuel et al (2014) encontraram separadamente, que nos Estados Unidos e 

Austrália, os presos que receberam a tatuagem artesanal foram infectados com 

HCV. Tohme e Holmberg (2011), declarou que as tatuagens não comerciais, se 

forem recebidas em lugares como casas, ambiente não esterilizado ou amigos, 

podem tornar-se a causa da transmissão desta virose. 

Outro fator que apresentou relevância para aquisição de Hepatite B e C 

foi experiências homossexuais; portadores de doença renal crônica 

apresentaram 7,7 vezes mais chances de aquisição de HBV e HCV; esse fato 

já foi destacado por Tohme e Holmberg (2011) onde relacionou esse fato à 

promíscua sexual de indivíduos bissexuais. 

A última variante de relevância estatística foi o gênero: pacientes 

masculinos apresentaram quase que o dobro de chance de se infectar com 

HBV e/ou HVC quando comparado com as mulheres (RP 1.756, CI95% 

3.10.035 e P<0.035), esse fator possivelmente esteja intimamente ligado a uma 

menor preocupação aos riscos de transmissão.  

Não foi observada associação de risco entre os pacientes portadores de 

doença renal crônica, hipertensos e ou diabéticos e a aquisição de hepatite B e 

C. 

As infecções virais das hepatites B e C são altamente prevalentes entre 

a população local, entretanto aumentada quando comparada com pacientes 

sob tratamento de diálise. O presente estudo e a exposição a fatores de risco 

indicam a necessidade urgente de estratégias preventivas de intervenção e de 
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facilitação do acesso aos programas de saúde e prevenção de hepatites e 

estudos relacionados à diminuição deste contágio. 

 

CONCLUSÃO 

1) A soroprevalência média de HCV e HVB das duas Unidades de Diálise 

do Estado de RO foi 8,9 para HCV e 12% para HBV.  

2) A soroprevalência de HCV e HBV nos pacientes em HD em RO 

permanece mais elevada que na população geral. 

3) A soroprevalência de HCV e HBV nos portadores de IRC em HD no 

Estado de RO é diferente das citadas é diferente das taxas descritas em 

países europeus e nos Estados Unidos da América.  

4) O cálculo da soroprevalência anti-HCV e anti-HBV na maioria das 

unidades de diálise sofreu interferência da presença de “casos velhos” 

de hepatite por vírus C e B.  

5) Não se observou aumento na freqüência de soroprevalência de HCV nas 

unidades de diálise no período de estudo.  

6) A soroprevalência de HCV e HBV nas unidades de diálise é semelhante 

à descrita na literatura. 

7) As unidades de diálise em estudo do Estado de RO têm como proposta 

a adequação segundo as normas estabelecidas pela Portaria 2042. 

8) Educação Preventiva aos portadores de DRC nas unidades de diálise 

contribuirá para a redução da transmissão e da soroprevalência da 

infecção pelo HBV e HCV. 



  

95 

REFERÊNCIAS  

BARROS et Al; Glomerulopatias – Patogenia, Clínica e Tratamento. 3 ed. 
Brasil: Savier, 2013. 

BATISTA, T.; VIEIRA, I. O.; AZEVEDO L. C. Prevalência da Co-infecção pelo 
Vírus da Hepatite C em Clientes Hemodialíticos. Suplemento Revista Interface 
- Comunicação, Saúde, Educação; supl. 3, 2014. 

BRASIL. Manual de Aconselhamento em Hepatites Virais. Brasília: 
Ministério da Saúde, v. 5, n. 3, Departamento de Vigilância Epidemiológica, 
2013. 

BUSEK,S.; BABÁ,E.H.; TAVARES-FILHO,H.A.; PIMENTA,L.; SALOMÃO, A.; 
CORREA-OLIVEIRA, R.; Epidemiological and Virological aspects of 
Hepatitis C and B cirus Infection in Hemodialysis Clinics in Minas Gerais. 
Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 2002. 

BUTT, A.A.; JUSTICE, A.C.; SKANDERSON, M. et al. Rate and predictors of 
treatment prescription for Hepatitis C. Gut. p. 385-389, 2007. 

CAMARGO, L. M. A. et al. Soroprevalência de Hepatite B e Hepatite C em 
Monte Negro – Rondônia, Região Amazônica Ocidental Brasileira. Revista 
Clinics. São Paulo - SP, p. 359-365. fev. 2013. 

CORRÊA, Rita da Graça Carvalhal Frazão; et al. Características de portadores 
de Hepatites B e C em tratamento hemodiálico e comorbidades associadas 
characteristics of patients with Hepatitis B and C in hemodialysis and 
comorbidities. Rev Pesq. Saúde. São Luiz - Ma, p. 03-12. Abr. 2013. 

DOTTA, M A; et al.. Métodos Molecular e Imunológico no Diagnóstico de 
Hepatite C em pacientes em Hemodiálise. Jornal Brasileiro de Nefrologia, 
v.25, n.2, p. 86-94, 2003. 

FABRIZI, F.; DIXIT, V.; MARTIN, P.; et al. Combined Antiviral Therapy of 
hepatits C virus in dialysis patients: Meta-analysis of clinical trials. In: J Viral 
Hepat, 2011. 

FABRIZI, F.; LUNGHI, G.; BACCHINI, G.; CORTI, M. Guarnori I, Raffaele L, 
Erba G, Pagano A, Locatelli F 2002. Hepatitis C virus infection in chronic 
dialysis patients and Kidney transplant recipients. Nephrol Dial Transplant, p. 
1645-1651, 2002. 

FERREIRA, T.A.; SILVEIRA, T.R.; Viral Hepatitis: Epidemiological and 
Preventice aspects.. Rev Bras Epidemiol. pag. 473 – 487, 2004.  

HINRICHSEN, H. et al. Prevalence and risk factors of hepatitis C virus 
infection in Hemodialysis patient: a multicenter study in 2796 patients, 
2012; Disponível em: 



  

96 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1773370/>. Acessado em: abr. 
2015. 

KHOURI, M. E. et al. Seroprevalence of hepatitis B virus and Hepatitis C virus 
in Monte Negro in the Brazilian Western Amazon Region. Clinics. São Paulo - 
SP, p. 29-36. fev. 2005. 

LAUER, G. M.; WALKER, B. D.; Hepatitis C Virus Infection. N Engl J 
Med. Boston - Usa, p. 41-52. mar. 2011.  

LAVANCHY, D.; Hepatitis C: Public Health Strategies. Jornal Hepatology, p. 
146-151, 2012. 

LAVANCHY, D; GAVINIO, P. Hepatitis C. Can J Gastroenterol. p. 67B – 76B, 
2012. 

MAIA, Lúcia Silva; MAIRA, Lúcia Silva. Transmission of Hepatitis B and 
C. Disponível em: 
<http://www.unilestemg.br/enfermagemintegrada/artigo/v4/08-transmissao-das-
hepatites-b-e-c.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2015.  

MEDEIROS, M.T.; LIMA, J.M.; LIMA, J.W.; CAMPOS, H. H.; MEDEIROS, M. 
M.; COELHO FILHO, J.M.; Prevalence and Associated factors to Hepatitis C in 
hemodialysis patients in Brazil. Rev Saúde Pública. 2010. 

MILLER, J.T.; FINELLI, L.; TOKARS, J.I.; ALTER, M.J.; ARDUINO, M.J.; 
National Surveillance of dialysis-associated diseases in the united States; 2013; 
Disponível em: <http://www.cdc.gov/dialysis/PDFs/DialysisSurv2002_SID.pdf> 
Acesso em: abr., 2015.. 

PENIDO, J. M. M. O. et al. Estudo Epidemiológico dos Pacientes Reanis 
Crônicos em Tratamento Dialítico no Estado de Minas Gerais em 2004 e 2014. 
Jornal Brasileiro de Nefrologia. Belo Horizonte - Mg, p. 137-137. Mar. 2014.  

ROMAO JUNIOR, J. E.. Estudo econômico de qualidade de vida, 
prospectivo e comparativo entre hemodiálise e diálise peritonial no 
tratamento de Insuficiência Renal Crônica.  Tese de Mestrado. São Paulo – 
SP, 2010. 

SAMUEL, D.; CHARLTON, M.; GANE, E. et al. Sofosbuvir and Ribavirim for the 
treatment of recurrent hepatitis C infection after liver transplantion: results of a 
prospective, multicenter study; 2014; 49THEUROPEAN ASSOCIATION FOR 
THE STUDY OF THE LIVER INTERNATIONAL LIVER CONGRESS (EASL 
2014). London, April 9-13, 2014. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. Consenso Brasileiro de 
Diálise; Brasília: junho, 2013. 

TOHME, R. A.; HOLMBERG, S. D.; Transmission of Hepatitis C virus 
infection through tattooing and piercing: a critical review; 2011; Disponível 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1773370/


  

97 

em: < http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2012/01/19/cid.cir991.abstract> 
Acesso em: abr. 2015.  

URBANUS A.T.; LAAR, T. J.; STOLTE, I. G., SCHINKEL, J.; HEIJMAN, T.; 
COUTINHO, R. A., et al. Hepatitis C virus infections among hiv-infected 
men who have sex with men: an expanding epidemic.; 2009; Disponível em: 
< 
http://journals.lww.com/aidsonline/pages/articleviewer.aspx?year=2009&issue=
07310&article=00001&type=abstract> Acessado em: abr., 2015. 

WAHLE et al; Hepatitis B virus reactivation after treatment for hepatitis C in 
hemodialysis patients with HBV/HCV coinfection. The Brazilian Journal of 
Infectious Diseases. São Paulo – SP. Abril, 2015. 

YASUDA, K. et al. Hypoaminotransferasemia in patients undergoing long-term 
hemodialysis: Clinical and Biochemical Appraisal. Gastroenterology; pg. 1295-
1300; 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2012/01/19/cid.cir991.abstract
http://journals.lww.com/aidsonline/pages/articleviewer.aspx?year=2009&issue=07310&article=00001&type=abstract
http://journals.lww.com/aidsonline/pages/articleviewer.aspx?year=2009&issue=07310&article=00001&type=abstract


  

98 

PROGRAMA PREVENTIVO E EDUCATIVO EM SAÚDE BUCAL EM 

CRIANÇASDE 4 A 7 ANOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 

 

Orientador: Patrícia S. Closs Ferreira 
                                                                       Bolsista: Carla Liliana Paz Dorado 

 

 
 

RESUMO: Hipótese do estudo: Crianças com baixo nível sócio-econômico 

têm uma maior incidência de doenças cárie e periodontal, devido à dificuldade 

do controle de biofilme dental e acesso aos serviços de atendimento 

odontológico. Objetivo: Avaliar as condições de saúde bucal de 250 indivíduos 

de 4 a 7 anos da escola de Ensino Inicial e Fundamental Khrys Damaris do 

município de Porto Velho, Rondônia. Metodologia: Foi realizado um 

levantamento epidemiológico, utilizando o ceo-d (Dentes Cariados, Extraídos e 

Obturados) como índice de cárie para dentição decídua, CPO-D (Dentes 

Cariados, Perdidos e Obturados) como índice de cárie para a dentição 

permanente, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), IPV (Índice de Placa Visível) e ISG (Índice de 

Sangramento Gengival). Resultados: A idade média da amostra (idade 5 ± 

0,93). Do total de crianças examinadas, 64% eram do sexo feminino e 36% do 

sexo masculino. O ceo-d médio de (3,0 ± 1,40) e o CPO-D médio de (0,3 ± 

0,03). O total de dentes livres de cáries de 43,36%. Sendo a porcentagem para 

o ceo-d: cariados 80,2%, extraídos 8,8% e obturados 10,8%; e para o CPO-D: 

cariados 62%, perdidos 18% e obturados 20%. Em relação ao índice de placa 

visível de 76% e sangramento gengival de 24% com pelo menos 3 faces 

afetadas. Conclusão: Sugere-se que altos índices de cárie e sangramento 

gengival bem marcantes na região Norte estão relacionados a falta de políticas 

públicas, como ausência de fluoretação das águas de abastecimento, baixo 

nível econômico e cultural, difícil acesso aos serviços de saúde e escassez de 

programas voltados à prevenção e tratamento. 

Palavras chave: doença cárie, doença periodontal, índice de placa, índice de 

sangramento, crianças, saúde bucal. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cárie dentária pode ser definida como um processo de dissolução do 

esmalte ou da dentina, causada por ação bacteriana na superfície do dente. 

Produto da variação contínua do pH na cavidade bucal e o resultado de ciclos 

de desmineralização e remineralização (DES x RE) de minerais presentes na 

saliva. É uma doença multifatorial (microrganismos, hospedeiro, tempo e 

substrato/sacarose/dieta), sendo a mais comum na infância (OPERMANN, 

1997). 

A cárie dentária é um problema de saúde publica no mundo inteiro, pois 

acomete dor, sofrimento e traumas que geram um impacto na qualidade de 

vida, principalmente na infância. A pesar dos avanços científicos e o fato de 

que a cárie pode ser prevenida, com mudanças no estilo de vida e padrões de 

dieta estão diretamente relacionados (PETERSEN, 2008). 

Há evidencias de que a cárie é desigual nas populações e relacionada à 

condição socioeconômica. No Brasil, estudos mostram que esta doença é mais 

elevada nas regiões e populações mais carentes (NARVARI et al., 2006). 

Por outro lado, a doença periodontal tem sido considerada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das doenças mais comuns da 

humanidade, podendo ser exacerbada frente à presença de doenças 

sistêmicas (AINAMO et al., 1982). 

As doenças periodontais consistem em processos inflamatórios de 

origem infecciosa que acometem tecidos gengivais (gengivites) e/ou tecidos de 

suporte dos dentes (periodontites). Ocorrem como consequência das reações 

inflamatórias e imunológicas nos tecidos periodontais induzidas pelos 

microrganismos do biofilme dental (placa bacteriana). O processo saúde-

doença periodontal é dinâmico e depende da virulência das bactérias e da 

capacidade de defesa do organismo (NEWMAN, 2009). 

Sendo a placa o fator etiológico determinante da cárie e doenças 

periodontais, a limpeza adequada e sistemática dos dentes é a medida mais 

direta e abrangente de controle e tratamento de doenças dentárias. O controle 

mecânico como a escovação e uso do fio dental tem como objetivo 
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desorganizar o biofilme dentário, suprimir os patógenos da cavidade bucal e 

impedir a progressão da cárie e doença periodontal (O’SULLIVA, 1996). 

Segundo pesquisas há uma errada consciência sobre educação 

odontológica na infância, evidenciado pelas altas taxas percentuais. Por tanto, 

surge à necessidade de aumentar a conscientização sobre a saúde bucal entre 

as crianças através da escola, tendo como base um trio dinâmico de pai-

professor-aluno (ODIA et al., 2009). 

A influencia de fatores sociodemográficos, como condições de moradia, 

estrutura e renda familiar, bem como escolaridade dos pais e número de filhos, 

tem sido relacionado à presença de variações na saúde bucal do indivíduo, 

como cárie dentária e tipos de alterações na mucosa bucal (OLIVEIRA et al., 

2002). 

A saúde bucal é parte integrante do bem estar geral e é essencial para a 

alimentação, crescimento, desenvolvimento físico e social, capacidade de 

aprendizagem e qualidade de vida. Toda criança tem direito a uma boa saúde 

bucal, por tanto a sociedade tem o papel de incentivar e possibilitar esta teoria 

(FEDERAÇÃO MUNDIAL DE ASSOCIAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, 2013). 

Um estudo realizado numa área de exclusão social do município de 

Porto Velho, Rondônia, mostrou que a população que ali reside, caracterizam-

se por não receber abastecimento público de água, tratamento público de 

água, serviços de coleta de lixo e ainda residem numa área desprovida de 

saneamento básico. Os resultados obtidos em base as 97 famílias dos alunos 

matriculados em uma creche pública revelam que a cárie dentária e doença 

periodontal persistem como as duas principais patologias neste grupo 

populacional (CLOSS et al., 2008). 

A elaboração de programas de motivação e educação relacionados à 

higiene bucal, através de métodos simples e eficientes visando à remoção do 

biofilme dental e a prevenção da gengivite é de grande importância na tentativa 

de implantar a escovação na rotina de vida dessas crianças. A aquisição de 

hábitos saudáveis na infância ocorre a partir de pessoas que participem do 

processo de aprendizagem educacional, como adultos do seu convívio, pais e 

professores escolares, sendo de grande importância a estimulação da higiene 

vinda da parte desses colaboradores (AINAMO, 1993). 
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Abordar os fatores que influenciam a saúde bucal das crianças é útil 

para o desenvolvimento e a implementação de ações complementares de 

saúde pública com foco no comportamento das crianças e seus pais, em um 

esforço para proporcioná-los de uma boa saúde bucal e melhor qualidade de 

vida (CABRAL et al., 2013). 

Em base aos textos citados anteriormente, se chegou à conclusão de 

avaliação das condições de saúde bucal de crianças de 4 a 7 anos de alunos 

matriculados na escola municipal de ensino inicial e fundamental Khrys 

Damaris do município de Porto Velho/RO, de modo a construir uma base de 

dados para estes indivíduos, e que após o conhecimento das reais 

necessidades desta população, seja desenvolvido um programa de assistência 

odontológica voltada especificamente para o público alvo. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O projeto se propôs em avaliar as condições de saúde bucal de crianças 

de 4 a 7 anos matriculados na escola municipal de ensino inicial e fundamental 

Khrys Damaris do município de Porto Velho/RO. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a) Construir uma base de dados para estes indivíduos, para o 

conhecimento das reais necessidades desta população. 

b) Desenvolver um programa de assistência odontológica voltado 

especificamente para o público alvo. 

c) Estimar a prevalência de cárie dentária da população alvo e necessidades 

de tratamento. 

d) Estimar a prevalência de doença periodontal da população alvo e 

necessidade de tratamento. 

e) Estimar o Índice de Higiene Oral da população alvo. 

f) Elaborar um programa de saúde bucal com métodos preventivos e 

curativos para melhoria da saúde bucal dos indivíduos da instituição. 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 
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3.1 Delineamento do estudo 

Pesquisa de ação transversal descrita e aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Faculdade São Lucas sob parecer Nº 

35577614.1.0000.0013. O estudo proposto foi realizado na escola 

MUNICIPAL DE ENSINO INICIAL E FUNDAMENTAL KHRYS DAMARIS DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, no período de 2014 a 2015. As coletas 

de dados de pesquisa e acompanhamento aconteceram durante toda a 

vigência do projeto, paralelo ao mesmo que foram realizadas às ações de 

educação em saúde bucal; sendo encaminhados para a Clínica da 

Faculdade São Lucas os indivíduos pesquisados que necessitaram de 

tratamento odontológico. Ao final do trabalho foram realizados seminários e 

teatros/palestras tanto para os indivíduos alvo, como para os professores, 

pais e público em geral interessado, dentro do mesmo estabelecimento.  

Os trabalhos de coletas foram realizados pela aluna pesquisadora e um 

anotador(a); e os teatros/palestras foram realizados pelos alunos do primeiro 

período, todos do curso de odontologia da FSL.  

 

3.1.2 População 

O Público alvo inicial da pesquisa foi de 300 indivíduos com idades de 4 

a 7 anos, alunos da escola municipal de ensino inicial e fundamental KHRYS 

DAMARIS do município de Porto Velho/RO. 

 

3.2 Calibrações dos avaliadores 

Após o período de capacitação dos alunos para execução do protocolo 

deste estudo e para testar-se a confiabilidade dos dados coletados pela 

avaliadora, foram realizadas as coletas através do método Kappa. 

 

3.3 Instrumentos e coleta de dados 

O projeto foi realizado pela aluna pesquisadora e um anotador (a), que 

entregaram aos pais e responsáveis pelos indivíduos, um termo de 

consentimento (anexo A) que após assinado permitiu a participação do mesmo 

na pesquisa. 
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Critério de Inclusão: Todas as crianças que estavam matriculadas na 

escola municipal de ensino fundamental Khrys Damaris do município de Porto 

Velho/RO, na idade de 4 a 7 anos, e que os pais ou responsáveis legais 

assinaram o termo de aceite para que as mesmas pudessem ser incluídas no 

estudo. 

 Critério de Exclusão: Todas as crianças matriculadas na escola 

municipal de ensino inicial e fundamental Khrys Damaris do município de Porto 

Velho/RO que não estivessem dentro da faixa etária estabelecida pelo estudo, 

crianças onde os pais ou responsáveis legais não assinaram o termo de aceite, 

crianças com necessidades especiais, crianças com doenças sistêmicas cuja 

doença possa ser exacerbada pelo estudo e crianças que se recusarem ao 

mesmo. 

No termo de consentimento foi esclarecido que o nome dos indivíduos e 

outras identificações não serão divulgados, apenas os dados de importância da 

pesquisa serão publicados e também será esclarecido ao longo do trabalho 

que as responsáveis pelo projeto estarão disponíveis para quaisquer 

esclarecimentos e questionamentos sobre a pesquisa. 

Os exames epidemiológicos foram realizados sob luz natural no pátio da 

instituição respeitando todas as normas de biossegurança preconizadas pela 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, e sem auxílio de secagem ou 

radiografias. Foram utilizados para cada exame sondas (sondas OMS) e 

espelhos bucais planos Nº3, previamente esterilizados na autoclave da Clínica 

de odontologia da FSL com papel grau cirúrgico. No total de 25 kits entre 

espelhos e sondas, onde ao término dos mesmos as avaliações eram 

concluídas, retornando no próximo dia estabelecido com todos os kits 

previamente esterilizados. 

 

(Anexo A) 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE (Conselho Nacional 
de Saúde, Resolução 466/12 CNS/MS). 
 
OBS: Esse termo deve ser elaborado em 2 (duas) vias idênticas, que devem ser 
assinadas e rubricadas pelo pesquisador responsável e pelo participante em todas as 
vias.  
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DE PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 
1. NOME DO PARTICIPANTE.......................................................................................... 
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DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO : ........................... SEXO : M___     F___ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../....... 
ENDEREÇO ................................................................. Nº ........... APTO: ......... 
BAIRRO: ......................................................................  
CIDADE....................................................................... 
CEP:............................................................................ 
TELEFONE:(.....)........................................................ 
2. RESPONSÁVEL LEGAL.............................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, criador etc.)............................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................  SEXO: M___     F___ 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ................................................................Nº ......... APTO:............... 
BAIRRO:....................................................................CIDADE:.................... 
CEP: ....................................... TELEFONE: DDD (......)..................................... 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA E PESQUISADOR 
 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: PROGRAMA PREVENTIVO E 

EDUCATIVO EM SAÚDE BUCAL EM CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA DE 4 A 7 

ANOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO 

DE PORTO VELHO/RO 

PESQUISADOR: Patrícia S. Closs Ferreira. 
CARGO/FUNÇÃO: Professora do curso de Odontologia da FSL 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº: 1043 
TELEFONE DE CONTATO DO PESQUISADOR: 69 84027865 
E-MAIL DE CONTATO DO PESQUISADOR: patriciacloss@saolucas.edu.br 
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  
RISCO MÍNIMO _X__            RISCO MÉDIO                      RISCO MAIOR ___ 
3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 08/14 até 08/15 
 
III – ACEITE DO PARTICIPANTE 
Você está sendo convidado a participar como voluntário do projeto de pesquisa, 
PROGRAMA PREVENTIVO E EDUCATIVO EM SAÚDE BUCAL EM CRIANÇAS DA 
FAIXA ETÁRIA DE 4 A 7 ANOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO sob responsabilidade da 
pesquisadora  Patrícia Souza Closs.   Esta pesquisa tem como objetivo avaliar 300 
indivíduos de 4 a 7 anos alunos da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INICIAL E 
FUNDAMENTAL KHRYS DAMARIS DE PORTO VELHO/RO, de ambos os gêneros 
onde serão avaliados os seguintes parâmetros: ceo-d (Índice de dentes Cariados, 
Extraídos e Obturados) e CPO-D (Índice de dentes Cariados, Perdidos e Obturados), 
Índice de sangramento Gengival (ISG) e Índice de Placa Visível (IPV) de acordo com 
os parâmetros estabelecidos pela OMS. Após a avaliação será realizado um programa 
de prevenção e promoção de saúde bucal, onde cada indivíduo receberá um kit 
contendo uma escova, um creme dental e um álbum ilustrado, ficando o mesmo na 
associação e outra escova dental pra levarem para casa. O estudo sugere que 
crianças com baixo nível socioeconômico apresentem uma maior incidência de 
doenças cárie e periodontal devido à dificuldade do controle do biofilme dental e 
acesso aos serviços de atendimento. Espera-se com a condução do presente estudo 
conhecer a condição bucal da população estudada.  Todas as informações e os 
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resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto de pesquisa, só serão utilizados 
para divulgação em reuniões e revistas científicas, sem a identificação dos pacientes, 
sendo garantidos o sigilo e a confidencialidade das informações prestadas; os pais dos 
mesmos terão esclarecimento permanente sempre que surgirem dúvidas a respeito do 
projeto e podem retirar o seu consentimento a qualquer momento. Eles também têm 
ciência de que a participação dos seus filhos é isenta de despesas e que eles terão 
garantia do acesso a tratamento na faculdade se necessário, além do ressarcimento 
pelos danos eventualmente ocasionados. Eles serão informados de todos os 
resultados obtidos, independentemente do fato destes poderem mudar seu 
consentimento em participar da pesquisa, fica esclarecido também que podem retirar 
seu consentimento a qualquer momento. Eles não terão quaisquer benefícios ou 
direitos financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da pesquisa. Este 
estudo é importante porque os resultados trarão benefícios indiretos, no caso às 
crianças.  
Diante das explicações, se você concorda e deixar participar seu filho (a) deste projeto 

de pesquisa, coloque sua assinatura e a seguir forneça os dados solicitados. 

Nome do pai, mãe ou responsável legal da criança: 

_______________________________________________________________ 

RG: ________________________ 
CPF: _______________________ 
Endereço:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________ 
Nome da criança:________________________________________________ 
Copia de algum documento de identificação. 
_____________________________                                Data: ____/____/____ 
Participante da pesquisa ou responsável legal.          
 
- Os campos abaixo devem ser preenchidos somente pelo pesquisador 
responsável pelo projeto de pesquisa. 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste participante ou de seu representante legal para participação neste 
estudo. 
_________________________                                      Data: ____/____/_____                         
Pesquisador responsável 
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS AO 
PARTICIPANTE DA PESQUISA: 
1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas;  
2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência;  
3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade; 
4. Disponibilidade de assistência e ressarcimento, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa;  
5. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa; 
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 
EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 
Patrícia Souza Closs - (69) 84027865. 
Carla Liliana Paz Dorado - (69) 81554089 / (69) 93318464 . 
Rua: Joaquim Nabuco, Nº: 996, Bairro: areal. 
VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
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Em caso de dúvida em relação a esse documento, entrar em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade São Lucas. 
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, Nº: 1927, Bairro: Areal, prédio Sapucaia, 1º 
andar. 
Telefone: (69) 3211-8006. 
e-mail: cep@saolucas.edu.br 
 

 
3.3.1 Avaliação da Saúde Bucal 

 
Para o Levantamento epidemiológico foi utilizada a mesma metodologia 

preconizada pela OMS utilizada no Projeto SB2000 do Ministério da Saúde, 

onde se realizou exames clínicos intra-bucais, sob luz natural, no pátio da 

instituição, utilizando-se: sonda periodontal OMS, espelho bucal plano. Caso os 

indivíduos necessitassem de tratamento odontológico foram devidamente 

encaminhados para atendimento na Clínica Odontológica da Faculdade São 

Lucas, onde procedimentos de adequação do meio bucal bem como remoção 

de focos de infecção, restaurações, exodontias, radiografias e 

encaminhamento das crianças com comportamento mais difíceis para a 

especialização foram realizados. 

 

3.3.2 Cárie dentária 

 Para avaliar cárie dentaria utilizamos o Índice de ceo-d (Índice de dentes 

cariados, extraídos e obturados) para dentição decídua em letras , e  o CPO-D, 

(Índice de dentes cariados, perdidos e obturados) para dentição permanente 

em números 

Os códigos são os seguintes (para decíduos entre parênteses): 

 
Quadro 1 - Índices dentes cariados, extraídos e obturados para dentição decídua (ceo-
d) e índice de dentes cariados, perdidos e obturados para dentição permanente em 
números (CPOD) 

mailto:cep@saolucas.edu.br
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99L

TTT

88K

77H

-6G

_5F

_4E

33D

22C

11B

00A

RaizCoroaCoroa

CONDIÇÃO/

ESTADO

DENTES

PERMANENTES

DENTES

DECÍDUOS

 
 

3.3.3 NECESSIDADE DE TRATAMENTO 

Os códigos e necessidades de tratamento são:  

Quadro 2- Necessidade de Tratamento 

Sem informação9

Selante8

Remineralização de mancha branca;7

Extração;6

Tratamento Pulpar e Restaurações;5

Faceta estética;4

Coroa por qualquer razão3

Restauração de 2 ou mais superfícies;2

Restauração de uma superfície;1

TratamentoCódigo

 

3.3.4 Doença Periodontal 

 
O sulco gengival é um espaço virtual localizado entre a coroa dos dentes 

e a gengiva marginal. Microscopicamente, ele é revestido por tecido epitelial, 
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portanto, não possui vascularização. A sonda milimetrada OMS possui na sua 

extremidade uma esfera que mede aproximadamente 0,5mm (figura 1), a qual 

evita a introdução brusca nesse espaço. Esse índice avalia o sangramento 

gengival induzido pelo biofilme dental (placa bacteriana). Se o paciente não 

apresenta má higiene dental, ele não apresentará a presença de sangramento. 

O sangramento só ocorrerá na presença de má higienização dental, pois os 

tecidos estarão inflamados. O sangramento que foi avaliado está relacionado 

com as condições de higiene bucal do paciente e não com a penetração da 

sonda milimetrada dentro do sulco gengival, haja vista que esta penetra numa 

profundidade muito rasa (a mesma profundidade que um fio dental realiza 

numa higienização de rotina). 

 

Figura 1 - Sonda Periodontal OMS 

3,5 mm

5,5 mm

8,5 mm

11,5 mm

3,5 mm

5,5 mm

8,5 mm

11,5 mm

 

 

A sonda milimetrada OMS foi introduzida dentro do sulco gengival, 

examinando em cada uma das 06 faces dentais (mésio-vestibular, vestibular, 

disto-vestibular, mésio-lingual ou palatino lingual ou palatino, disto-lingual ou 

palatino) as áreas com sangramento.  

Vale ressaltar que esses índices periodontais são aplicados 

internacionalmente, e foram os mesmos preconizados pelo Ministério da Saúde, 

na realização do Programa SB 2000, iniciado no ano de 2000 e apresentado no 

ano de 2004 na III Conferência de Saúde Bucal em Brasília, o qual visava 

realizar um perfil da saúde bucal dos brasileiros, incluindo os parâmetros 

periodontais.     
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3.3.5 Índice de Sangramento Gengival- ISG 

Este foi realizado, com espelho bucal plano Nº3 e sonda periodontal OMS, 

com esfera de 0,5 mm na ponta e área anelada em preto situada entre 3,5 mm e 

5,5 mm da ponta. Outras duas marcas na sonda permitem identificar distâncias de 

8,5 mm e 11,5 mm da ponta do instrumento que será introduzida cerca de 0,5 mm 

dentro do sulco gengival, de todos os dentes, sem aplicação de força, em todos os 

terços das faces vestibular e lingual ou palatina, e após 30 segundos, com o 

auxílio do espelho bucal será observada a região gengival que houve 

sangramento. A porcentagem de número de superfícies sangrantes do indivíduo 

foi calculada por faces. A sonda passou por todas as faces dos dentes presentes 

na boca do mesmo, principalmente aquelas com presença de placa, após 30 

segundos verificaram-se quais faces apresentavam sangramento. 

 
3.4 Programa de Saúde Bucal 

Após essa avaliação foi realizado o programa preventivo em saúde 

bucal composto de: 

 

3.4.1 Programa Preventivo 

Distribuídos kits de higiene bucal contendo uma escova de dente e uma 

pasta dental para os indivíduos. Este programa foi composto de: instrução de 

higiene oral através de escovação direta com profissional da saúde, sendo 

que a escovação será individualizada tentando adequar a maneira que o 

mesmo escova com a maneira correta de escovação. Os meios que foram 

utilizados para promoção de saúde e educação: histórias enfocando 

higienização, flúor, trauma, alimentação e saúde, de curta duração e 

linguagem adequada; estímulo à realização do auto cuidado com a boca; 

escovação supervisionada; demonstração de carinho durante a higienização, 

valorizando o bom desempenho nas tarefas atribuídas; uso de evidenciador 

de placa; propor regras de dieta; procurar passar todos os ensinamentos de 

forma prazerosa e interagir com a criança; uso de música, o teatro de 

fantoches, cartazes, brincadeiras e macromodelos. Os cuidadores foram 

instruídos a incentivar a escovação diária nas crianças, antes de qualquer 
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procedimento. Para higienização do espaço interproximal será feito o uso de 

fio dental Sanifill que deve ser cortado em um tamanho de aproximadamente 

30 cm, o fio deve ser esticado entre o polegar e o indicador e passado 

suavemente através de cada área de contato com movimentos de vai e vem 

envolvendo-o ao longo da superfície proximal até a base do sulco gengival. 

 

4 RESULTADOS 
Foram analisados 250 pacientes com idade entre 4 a 7 anos. A média 

de idade foi de 5±0,93 (Tabela 1). O total de dentes livres de cáries de 43,36%. 

Tabela 1 - Total e percentual de indivíduos por idade e gênero da amostra. 

IDADE 
Nº 

INDIVIDUOS  PORCENTAGEM FEMININO PORCENTAGEM MASCULINO PORCENTAGEM 

4 85 34,00 60 37,50 26 28,89 

5 98 39,20 63 39,37 35 38,89 

6 45 18,00 22 13,75 21 23,33 

7 22 8,80 15 9,37 8 8,88 

TOTAL 250 100 160 99,99 90 99,99 

 

 

Do total de crianças examinadas, 64% eram do sexo feminino e 36% do 

sexo masculino (Gráfico 1). A prevalência de cárie na dentição decídua foi de 

80,20% e a severidade nos mesmos representada pela média de ceo-d, foi de 

3,0±1,40 (Tabela 2). A prevalência de dentes decíduos extraídos 8,80% e 

obturados 10,80%, respectivamente (Gráfico 2). 
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Tabela 2 - Avaliação da doença cárie de dentes decíduos (cariados, extraídos e obturados) ceo-d. Ceo-d médio e 
desvio padrão. 

 

IDADE 
Nº 

INDIVIDUOS 
CARIADOS HÍGIDOS EXTRAIDOS OBTURADOS 

CEO-D 
MEDIO 

DESVIO 
PADRAO  

 

 
4 85 2,38 17,11 0,08 0,08 0,08 1,08 

 

 
5 98 2,76 16,49 0,14 0,29 0,29 1,20 

 

 
6 45 2,93 15,13 0,16 0,20 0,20 1,30 

 

 
7 22 2,23 14,95 0,09 0,27 0,27 0,97 

 

 

TOTAL 250 10,29 63,68 0,47 0,84 
   

 

MÉDIA   2,57 15,92 0,12 0,24 3 1,14 

  

 

CARIADOS EXTRAIDOS OBTURADOS HÍGIDOS

23,09 17,46 9,79
26,86

26,77 30,29 33,98
25,89

28,5 32,98
23,79

23,76

21,64 19,27
32,44 23,48

Gráfico 2 - Porcentagem dos índices de dentes decíduos cariados, 
extraidos e obturados ceo-d.

4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

 

 

 

A prevalência de cárie na dentição permanente foi de 62% com uma 

severidade de 0,3±0,03 representada pela média de CPO-D (Tabela 3). A 
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prevalência de dentes permanentes perdidos 18% e obturados 20%, 

respectivamente. 

 

Tabela 3 - Avaliação da doença cárie em dentes permanentes (cariados, perdidos e obturados) CPO-D. CPO-D 
médio e desvio padrão. 

 

IDADE 
Nº 

INDIVIDUOS 
CARIADOS HÍGIDOS PERDIDOS OBTURADOS 

CPO-D  
MÉDIO 

DESVIO 
PADRAO 

 

 
4 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
5 98 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
6 45 0,11 2,31 0,00 0,07 0,07 0,05 

 

 
7 22 0,82 4,09 0,00 0,23 0,23 0,34 

 

 
TOTAL 250 0,94 6,53 0,00 0,29 

   

 

MÉDIA   0,23 1,63 0,00 0,07 0,3 0,03 

  

Segundo o CPO-D o índice de dentes cariados e obturados aumentou 

conforme a idade, (Gráfico 3). 

 

Por outro lado, em relação às alterações gengivais 24% dos indivíduos 

afetados apresentam pelo menos mais de 3 faces sangrantes (Tabela 4), 

porém não sempre correlacionado à presença de placa visível (Tabela 5). E 

como pode ser observado nos (Gráficos 4 e 5) tanto o ISG quanto a quantidade 

de placa diminuiu conforme o aumento da idade. 
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Tabela 4 - Índice de sangramento total e percentual da amostra. 
 

FAIXA ETÁRIA TOTAL DE FACES AFETADAS PORCENTAGEM 

4 1.595 35,42 

5 1.835 40,75 

6 723 16,05 

7 350 7,77 

TOTAL 4.503 99,99 

 
 
 
 

Tabela 5 - Índice de placa visível total e percentual da amostra. 
 

FAIXA ETÁRIA TOTAL DE FACES AFETADAS PORCENTAGEM 

4 4.996 35,80 

5 5.521 39,56 

6 2.382 17,07 

7 1.055 7,56 

TOTAL 13.954 99,99 

 

 
 

TOTAL DE FACES AFETADAS PORCENTAGEM

1.595

35,42

1.835

40,75

723

16,05

350

7,77

Gráfico 4 - Índice de sangramento total e percentual que afetaram 
a amostra

4 anos 5 anos 6 anos 7 anos
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5 DISCUSSÃO 
 

            Se compararmos a prevalência de cárie na dentição decídua desta 

pesquisa (80,2%) com os estudos feitos por (ALMEIDA et al., 2011) que 

também avaliou crianças de 4 a 7 anos numa creche em área de exclusão 

social no município de Porto Velho–RO no ano de 2009, poderemos observar 

resultados iguais tanto para o ceo-d (3,0) como para o CPO-D (0,03), havendo 

uma pequena diferença na prevalência de cárie em decíduos (73,3%). 

(OLIVEIRA et al., 20012) reforço no seu estudo onde obteve (75%) para a cárie 

e uma média de ceo-d de 4,15 feito em uma área rural de Curitiba/PR, que 

crianças de baixa renda apresentam altos índices de cárie. Todos estes 

resultados divergem das pesquisas feitas por (DOMINGOS et al., 2010) no 

município brasiliense (SP) onde 94% dos indivíduos eram livres de cárie e 

obteve um ceo-d de 1,44 e também diverge de (VAZ et al., 2010) no município 

de Nova Iguaçu (RJ) que obteve um índice de ceo-d 1,15 e 62,6% dos pré-

escolares apresentavam-se livres de cárie; reforçando a ideia de que 

condições socioeconômicas, escolaridade dos pais, ocupação e classe social 

estão associadas ao alto índice de cárie nesta região (VIEIRA et al., 2010). 

Se obteve um IPV (Índice de Placa Visível) de 76% e ISG (Índice de 

Sangramento Gengival) de 24% que comparados com os estudos feitos por 

(FIGUEIREDO et al., 2010) de 58,6% e 44%; e (OLIVEIRA et al., 2010) de 
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56,29% e 5,49% respectivamente, podemos apontar a carência de politicas 

públicas nesta população. 

Segundo as diretrizes de Política Nacional de Saúde Bucal a promoção 

em Saúde bucal se torna parte integrante das demais áreas da saúde coletiva 

e segundo o SB Brasil 2010 as diferenças da cárie são bem marcantes, 

indicando a necessidade de políticas voltadas à equidade na atenção. 

O uso de estratégias voltadas às comunidades, como oferta de 

assistência odontológica básica, fluoretação das águas e utilização de creme 

dental fluoretado, compõem um conjunto de iniciativas fundamentais para 

políticas de promoção de saúde (VIEIRA et al., 2010; CABRAL et al., 2013). 

Segundo Ramires e colaboradores (2007) a fluoretação das águas é 

conhecida como um importante fator para o declínio da prevalência da cárie 

dentária, e que é preciso implantar a fluoretação das águas em municípios com 

sistemas de tratamento, possibilitando à população o acesso aos benefícios do 

flúor. 

 

 6 CONCLUSÕES  
 

A falta de informação sobre higiene bucal é um dos principais fatores 

que promovem a presença de doenças como a cárie. Sugere-se uma melhor 

assistência da rede pública a estes indivíduos já que as unidades de saúde 

existentes na região não suprem com as necessidades desta população, sendo 

por tanto de fundamental importância a responsabilidade dos profissionais da 

saúde para com a sociedade. 

Em relação à promoção em saúde bucal, seria de grande relevância 

implantar projetos de motivação, como a entrega de escovas dentais com 

escovação supervisionada e outras formas de prevenção, como aplicação 

tópica de flúor nas faixas etárias mais precoces prevenindo a aparição de 

doenças como cárie dental e periodontal, assim também orientações 

relacionadas à dieta. 

As diferenças regionais na região norte do país ainda são bem 

marcantes, especialmente no que dita aos recursos básicos, como saneamento 
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básico, falta de agua fluoretada, falta de orientação em saúde bucal, condição 

socioeconômica baixa, entre outros fatores, que marcam a diferença referente 

à saúde. 

Sugere-se um melhor amparo dos serviços básicos de saúde, aumento 

das unidades de saúde que são escassas na região e aumento de profissionais 

que brindem uma melhor atenção e cuidado à população em geral. 
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ESTUDO FITOQUÍMICO DE Piper tuberculatum JACQ. (PIPERACEAE) E 

SEU POTENCIAL BIOLÓGICO CONTRA Candida albicans in vitro 

 
                                                                                         Orientador: Renato Abreu Lima 
                                                                        Bolsista: Geruza da Silva de Souza Costa 

 
 
 

 

RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo identificar as classes de metabólitos 

secundários do extrato etanólico dos talos, inflorescências e folhas de P. 

tuberculatum e verificar seu potencial biológico sobre C. albicans. Os materiais 

botânicos coletados foram higienizados e separados de acordo com o seu 

estado de conservação e, posteriormente, pesados e ainda frescos, colocados 

em estufa para secagem a 50º C por 72 horas. Após esse período, os mesmos 

foram triturados e embebidos com o etanol, ficando por sete dias, em três 

repetições. Em seguida, o material foi filtrado e submetido ao processo de 

destilação. Realizou-se a identificação de metabólitos secundários com o 

extrato da planta utilizando reagentes específicos de alcaloides, glicosídeos 

cardiotônicos, cumarinas, flavonoides, taninos, saponinas e triterpenos. Para o 

teste fungicida, utilizou-se a técnica de disco difusão em ágar, onde no controle 

positivo, utilizou-se o Kasumin®, e como controle negativo o etanol. O 

delineamento foi inteiramente casualizado, com três repetições por tratamento. 

A avaliação consistiu em verificar o crescimento do fungo, a cada 24 horas, 

durante três dias. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% probabilidade. O teste 

fitoquímico realizado das folhas exibiu resultados positivos na maioria dos 

reagentes testados. Porém, a ausência do metabólito secundário cumarinas foi 

negativo para todas as estruturas botânicas testadas. Após 72 horas, 

observou-se que o extrato etanólico das folhas P. tuberculatum foi mais 

eficiente apresentando resultados satisfatórios de C. albicans, onde ocorreu 

menor crescimento do fungo (média 1,28 cm), demonstrando maior espectro 

inibitório, se comparado como o produto químico (média 1,54 cm) e com etanol 

(média 1,71 cm). Conclui-se que P. tuberculatum apresenta metabólitos 

secundários e que estes tiveram uma relação direta na inibição de crescimento 
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de C. albicans, porém novos métodos e concentrações precisam ser testados 

in vitro.  

Palavras-chave: Piper tuberculatum, Candida albicans, Prospecção 

fitoquímica. 

 
                      
1. INTRODUÇÃO 

Os primeiros relatos sobre a utilização de plantas medicinais como único 

recurso terapêutico foram descritos a milhares de anos por diversas 

civilizações (PINTO et al., 2004).  

A definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) para plantas 

medicinais diz que “são aquelas que têm uma história de uso tradicional como 

agente terapêutico” As plantas podem ser classificadas de acordo com sua 

ordem de importância, iniciando-se pelas plantas empregadas diretamente na 

terapêutica, seguidas daquelas que constituem matéria-prima para 

manipulação e, por último, as plantas empregadas na indústria para obtenção 

de princípios. As plantas medicinais têm sido utilizadas tradicionalmente para o 

tratamento de várias enfermidades. Sua aplicação é vasta e abrange desde o 

combate ao câncer até aos microrganismos patogênicos (SILVA; CARVALHO, 

2004). 

A utilização de plantas pelo homem objetivando a promoção e 

manutenção de sua saúde é comprovada historicamente por registros de longa 

data, como por exemplo, os egípcios, assírios, mesopotâmicos, indianos e 

chineses. As plantas serviam para afecções variadas, desde febres, distúrbios 

psicológicos e gastrointestinais, a infecções bacterianas, acne, gota, e até 

epilepsia, pelo emprego de formulações simples, como cataplasmas, chás, 

decoctos, pós, defumadouros, tinturas e outras formulações herbais 

(BALUNAS; KINGHORN, 2005; HALBERSTEIN, 2005). 

O Brasil possui a maior biodiversidade de plantas do mundo, contando 

com um número estimado acima de 20% do número total de espécies do 

planeta. Com mais de 55 mil espécies descritas, o que corresponde a 22% do 

total mundial, esta rica biodiversidade é acompanhada por uma longa aceitação 

de uso de plantas medicinais e conhecimento tradicional associado. 

Aproximadamente 48% dos medicamentos empregados na terapêutica advêm 
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direta ou indiretamente, de produtos naturais, especialmente de plantas 

medicinais (CARVALHO et al., 2007).  

Na Amazônia, existem inúmeras espécies de plantas que possuem 

propriedades medicinais (OSAKADA, 2009), que são distribuídos em diversos 

partes do mundo, particularmente nas regiões tropicais e subtropicais, incluindo 

o norte da África, América do Sul e Ásia (SPIVEY; WESTON; 2002; DUARTE 

et al., 2010; HURTADO, 2013; MOHAMED; PERWEZ, 2014). 

Especificamente em relação às plantas amazônicas, Ottobelli et al. 

(2011) citam que estas, são utilizadas no tratamento e cura de algum tipo de 

doença, além de ser uma prática milenar e, ainda hoje, aparece como o 

principal recurso terapêutico de muitos grupos e comunidades étnicas.  

Produtos de origem botânica são fontes de recursos para a produção de 

inseticidas, bactericidas e fungicidas, pois possuem substâncias, com 

diferentes estruturas químicas, desempenhando assim, um papel importante na 

interação da planta com o meio ambiente (CASTRO et al., 2005). Na indústria, 

os produtos do metabolismo secundário de plantas são fontes de aditivos 

alimentares, medicamentos, corantes e fungicidas. Atualmente, a 

bioprospecção por moléculas que apresentem atividade biológica e possam ser 

utilizadas como fontes de novas drogas têm crescido significativamente 

(PALMA; PALMA, 2012). 

O estudo das plantas cresce anualmente no Brasil e no mundo. 

Juntamente com estes estudos, aumentam o interesse e o conhecimento pelos 

componentes químicos das plantas, em especial aquelas de utilizadas na 

medicina tradicional, úteis para a manutenção da saúde e da qualidade de vida; 

mas também se considera a ocorrência eventual de toxicidade nestas plantas 

(BARG, 2004).  

As leveduras do gênero Candida albicans são normalmente encontradas 

como membros da microbiota normal humana, podendo estar presentes nas 

mucosas da boca e dos tratos digestivo, genitália e urinário de indivíduos 

sadios, sendo capazes de desencadear o aparecimento de infecções, 

chamadas candidíases, principalmente em pessoas com fatores 

predisponentes (ROCHA et al., 2011). 

 

2. OBJETIVO GERAL: 
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 Realizar um estudo fitoquímico de P. tuberculatum visando o potencial 

biológico contra C. albicans in vitro. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fazer extrações etanólicas das folhas, talos e inflorescências de P. 

tuberculatum. 

 Identificar as classes de metabólitos secundários presentes nas folhas, talos e 

inflorescências de P. tuberculatum. 

 Testar os extratos vegetais obtidos das folhas e inflorescências de P. 

tuberculatum contra microorganismo in vitro para verificar o potencial biológico 

da espécie. 

 Divulgar os resultados dos estudos na literatura e em eventos científicos 

(congressos, simpósios, workshop). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. COLETA DA PLANTA 

As folhas, talos e inflorescências de P. tuberculatum foram coletados no 

campus universitário da Faculdade São Lucas, em Porto Velho-RO (Figura 1). 

O material coletado foi enviado ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro 

da Faculdade São Lucas (HFSL) e em seguida, identificado por comparação 

com literatura especializada e incorporado ao acervo recebendo o número 

7047 de registro. 

Figura 1: Coleta do material vegetal 

 

        Fonte: Geruza da Silva de Souza Costa 
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3.2. PREPARAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO 

 

Após a coleta, os materiais foram pesados e levados à estufa para 

secagem a 50°C durante 72 horas para desidratação (Figura 2).  

 

Figura 2: Secagem do material em estufa elétrica 

 

         Fonte: Geruza da Silva de Souza Costa 

 

Depois de secas, as amostras foram trituradas e pesadas, comparando-

se o peso fresco e o peso seco. As amostras foram definidas conforme a parte 

da planta estudada: extrato etanólico das folhas, talos e das inflorescências. A 

extração foi realizada a partir dos materiais devidamente secos e triturados, 

sendo colocados em Erlenmeyer contendo 2 L de etanol P.A. (95%) por sete 

dias, em três repetições (Figura 3). Posteriormente, o material foi filtrado e 

submetido ao processo de destilação simples. 
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Figura 3: Preparação de extrato vegetal 

 

Fonte: Geruza da Silva de Souza Costa 

 

3.3. IDENTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

Os extratos etanólicos dos materiais coletados foram submetidos ao 

teste de identificação de metabólitos secundários de acordo com precipitação e 

coloração seguindo a metodologia empregada por Radi; Terrones (2007): 

 

3.3.1 ALCALOIDES  

Para realizar o ensaio utilizou-se 2,0 mL da solução etanólica, sendo 

adicionado 2,0 mL de ácido clorídrico (10%), onde aqueceu a mistura por 10 

minutos com temperatura a 100ºC. Após o resfriamento, o extrato foi dividido 

em três tubos de ensaios e colocaram-se oito gotas, utilizando pipeta de 

Pasteur, dos seguintes reativos de reconhecimento:  

 Tubo 1 - Reativo de Mayer: observando formação de precipitado branco ou 

leve turvação branca;  

 Tubo 2 - Reativo de Dragendorff: observando formação de precipitado de 

coloração laranja a vermelho;  

 Tubo 3 - Reativo de Wagner: observando formação de precipitado de 

coloração alaranjado.  

 

3.3.2 GLICOSÍDIOS CARDIOTÔNICOS  

A 2,0 mL de solução do extrato foi adicionado 3,0 mL de solução de 

acetato de chumbo a 10% e 2,0 mL de água destilada. Aqueceu a mistura em 
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banho-maria durante 10 minutos com temperatura a 100ºC. Em seguida, o 

extrato foi filtrado e agitado com 10,0 mL de clorofórmio, separando a fase 

clorofórmica em 4 tubos de ensaio. Após a evaporação do clorofórmio, obteve-

se a formação de resíduos nos tubos, os quais foram acrescidos dos seguintes 

reagentes:  

 Tubo 1: Realizou-se a reação de Salkowski para a determinação de núcleo 

esteroidal. Coloração indo do amarelo para o roxo é um resultado positivo.  

 Tubo 2: 1,0 mL de Reativo de Kedde.  

Coloração rosa ou azul-violeta ao visível indica cardenólidos, os bufadienólidos 

não reagem. A cor se atenua em poucos minutos. 

 Tubo 3: Realizou-se a reação de Keller-Kiliani (ácido acético glacial, numa gota 

de cloreto férrico III a 5% em metanol e ácido sulfúrico concentrado). 

Colorações intensas é resultado positivo.  

 Tubo 4: Realizou-se a reação de Liebermann-Burchard (1,0 mL da 

amostra/algumas gotas de ácido acético + 3,0 mL anidrido acético/ácido 

sulfúrico (50:1, v/v).  Resultado positivo: coloração verde, azul esverdeado, 

roxo a azul.  

 Tubo 5: Realizou-se a reação de Baljet (1,0 mL da amostra/oito gotas de ácido 

acético + 3,0 mL de clorofórmio). Resultado positivo: coloração laranja, roxo ou 

vermelho. 

 Tubo 6: Realizou-se a reação de Raymond (Filtraram-se o extrato e 

adicionaram-se 2 gotas de solução de cloreto férrico a 10% + duas gotas de 

acetato de chumbo a 10%). Resultado positivo: coloração indo do amarelo ao 

roxo. 

 

3.3.3 CUMARINAS  

Em um tubo de ensaio colocou-se 2,0 mL da solução etanólica, tampou-

se com papel de filtro impregnado em solução 10% de NaOH e levou-se a 

banho de água a 100°C por alguns 10 minutos. Removeu-se o papel-filtro e 

examinou-se sob luz ultravioleta. A fluorescência amarela ou verde indica a 

presença de cumarinas. 

 

3.3.4 FLAVONOIDES  
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Esta pesquisa baseia-se na modificação da estrutura do flavonoide em 

presença de ácido. Colocou-se em um tubo, 2,0 mL do extrato etanólico, sendo 

adicionado duas gotas de acetato de chumbo a 10%. A presença de um 

precipitado corado indica positividades da reação. 

 

3.3.5 TANINOS  

 A 2,00 mL do extrato etanólico, adicionou-se 10 mL de água destilada. 

Filtraram-se e adicionaram-se duas gotas, utilizando a pipeta de pasteur, da 

solução de cloreto férrico a 10%. Coloração azul indica possível presença de 

taninos hidrolisáveis, e coloração verde de taninos condensados.  

 

3.3.6 SAPONINAS  

Neste ensaio, com 2,0 mL da solução etanólica, foi adicionado 5,0 mL de 

água destilada a 100ºC. Após resfriamento, agitou-se vigorosamente, deixando 

em repouso por 20 minutos. Classifica-se a presença de saponinas pela 

formação de espumas. 

 

3.3.7 TRITERPENOS  

Neste ensaio, com 2,0 mL da solução etanólica, foi adicionado 5,0 mL de 

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

dos tubos realizaram-se as reações de Liebermann-Burchard e Salkowski. Os 

triterpenos desenvolvem coloração estável e os esteroides desenvolvem 

coloração mutável com o tempo. 

 

 3.4. TESTE MICROBIOLÓGICO 

No Laboratório de Microbiologia da Faculdade São Lucas (Figura 4), 

utilizou-se a metodologia aplicada nos estudos de Santos et al. (2011), do disco 

difusão com culturas de isolados do fungo C. albicans (ATCC 10.231), onde 

foram colocados no centro de placas de Petri contendo meio Batata Dextrose 

Agar (BDA). Na área periférica destas placas, foram dispostos simetricamente 

quatro discos de papel-filtro, embebidos em extrato vegetal durante 1 minuto. 

Como controle positivo, utilizou-se discos com o produto químico Kasumin® e 

como controle negativo, discos embebidos em etanol e sem extrato vegetal, 

ambos na concentração de 1mg.mL. 
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Figura 4: Ensaios microbiológicos 

 

Fonte: Geruza da Silva de Souza Costa 

Após esse processo, as placas foram incubadas a 25°C durante por três 

dias. A avaliação consistiu em medir o diâmetro das colônias de crescimento 

(média de duas medidas diametralmente opostas) iniciadas após 24 horas de 

incubação, perdurando três dias, ou seja, até o momento em que as colônias 

fúngicas do tratamento testemunha atingiram toda a superfície da placa (Figura 

5). O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado, com três 

repetições por tratamento. 

Figura 5: Leitura dos ensaios microbiológicos 

 

Fonte: Geruza da Silva de Souza Costa 

 

3.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
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Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey e Anova a 5% de probabilidade utilizando o 

programa estatístico Bioestatit seguindo de desvio padrão. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 COLETA E PREPARAÇÃO DO EXTRATO 

Depois de processado, as estruturas botânicas forneceram as seguintes 

quantidades de materiais frescos e materiais secos, o que demonstrou amostra 

suficiente para o andamento da pesquisa:  

 

Tabela 1: Demonstração do rendimento dos materiais vegetais 

Material vegetal Peso fresco (g) Peso seco (g) Rendimento do extrato 

(mL) 

Folhas 1195,60 271,48 50 mg.mL 

Inflorescências 428,28 102,90 25 mg mL 

Talos 779,60 105,57 30 mg mL 

 

Com base na tabela acima, observou-se que as folhas seguidas dos 

talos tiveram o maior rendimento de peso fresco. E para as inflorescências o 

rendimento do peso fresco foi menor. Nota-se que o rendimento das folhas do 

peso seco foi maior do que as inflorescências e talos. 

 

4.2. IDENTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

As classes de metabólitos secundários encontrados nas folhas de P. 

tuberculatum foram positivos para alcaloides, utilizando os reagentes de Mayer 

e Dragendorff, glicosídeos cardiotônicos utilizando reagentes de Salkowiski, 

Keller-Killiani, Baljet e Raymond, cumarinas, flavonoides, taninos hidrolisáveis e 

triterpenos positivos utilizando o Reagente de Liebermann-Buchard e Reagente 

de Salkowski. Porém resultados negativos foram para alcaloides utilizando o 

reagente de Wagner, glicosídeos cardiotônicos utilizando os reagentes de 

Kedde e Liebermann-Burchard, taninos condensados e saponinas conforme a 

Tabela 2: 
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Tabela 2: Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato 
etanólico das folhas de P. tuberculatum 

Metabólitos secundários Extrato etanólico Coloração/Precipitação 

Alcaloides   
Reagente de Mayer Positivo  Laranja 
Reagente de Wagner  Negativo Verde 
Reagente de Dragendorff  Positivo Laranja 
Glicosídeos cardiotônicos   
Reagente de Salkowiski  Positivo Vermelho 
Reagente de Kedde  Negativo Amarelo 
Reagente de Keller-Killiani Positivo Verde escuro 
Reagente de Liebermann  
Burchard 

Negativo Amarelo 

Reagente de Baljet Positivo Laranja 
Reagente de Raymond Positivo Laranja 
Cumarinas  Positivo Fluorescência verde 
Flavonoides Positivo Vermelho 
Taninos hidrolisáveis 
Taninos condensados 

Positivo 
Negativo 

Verde  

Saponinas  Negativo Sem formação de 
espuma 

Triterpenos   
Reagente de Liebermann- 
Buchard  

Positivo Verde 

Reagente de Salkowski Positivo Verde 

 

 

Para os metabólitos secundários das inflorescências de P. 

tuberculatum, os resultados positivos foram para alcaloides utilizando os 

reagentes de Wagner e Dragendorff, glicosídeos cardiotônicos utilizando 

reagentes de Salkowiski, Baljet e Raymond, flavonoides, taninos hidrolisáveis, 

saponinas e triterpenos utilizando o reagente de Salkowski. Porém os 

resultados negativos foram para alcaloides utilizando o reagente de Mayer, 

glicosídeos cardiotônicos utilizando os reagentes de Kedde, Keller-Killiani e 

Liebermann-Burchard, cumarinas, taninos condensados e triterpenos utilizando 

o reagente Liebermann-Burchard conforme a Tabela 3: 

 
Tabela 3: Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato 
etanólico das inflorescências de P. tuberculatum 

Metabólitos secundários Extrato etanólico Coloração/Precipitação 

Alcaloides   
Reagente de Mayer Negativo  Verde 
Reagente de Wagner  Positivo Roxo 
Reagente de Dragendorff  Positivo Laranja 
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Glicosídeos cardiotônicos   
Reagente de Salkowiski  Positivo Vermelho 
Reagente de Kedde  Negativo Laranja 
Reagente de Keller-Killiani Negativo Verde 
Reagente de Liebermann  
Burchard 

Negativo Amarelo 

Reagente de Baljet Positivo Laranja 
Reagente de Raymond Positivo Laranja 
Cumarinas  Negativo Sem fluorescência 
Flavonoides Positivo Vermelho 
Taninos hidrolisáveis Positivo Verde  
Saponinas  Positivo Formação de espuma 
Triterpenos   
Reagente de Liebermann- 
Buchard  

Negativo Laranja 

Reagente de Salkowski Positivo Marrom 

 
Enquanto que para os metabólitos secundários dos talos de P. 

tuberculatum, os resultados positivos foram para alcaloides utilizando o 

reagente de Dragendorff, glicosídeos cardiotônicos utilizando os reagentes de 

Salkowiski, Baljet, Keller-Killiani e Liebermann-Burchard, flavonoides, taninos 

hidrolisáveis e triterpenos utilizando o reagente de Salkowiski. Porém 

resultados negativos foram para alcaloides utilizando os reagentes de Mayer e 

Wagner, glicosídeos cardiotônicos utilizando os reagentes de Kedde e 

Raymond, cumarinas, taninos condensados, triterpenos utilizando o reagente 

Liebermann-Burchard e saponinas conforme a Tabela 4: 

 

Tabela 4: Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato 
etanólico dos talos de P. tuberculatum 

Metabólitos secundários Extrato etanólico Coloração/Precipitação 

Alcaloides   
Reagente de Mayer Negativo  Verde 
Reagente de Wagner  Negativo Verde 
Reagente de Dragendorff  Positivo Laranja 
Glicosídeos cardiotônicos   
Reagente de Salkowiski  Positivo Verde 
Reagente de Kedde  Negativo Laranja 
Reagente de Keller-Killiani Positivo Marrom 
Reagente de Liebermann  
Burchard 

Positivo Verde 

Reagente de Baljet Positivo Laranja 
Reagente de Raymond Negativo Vermelho 
Cumarinas  Ausente Sem fluorescência 
Flavonoides Positivo Laranja 
Taninos hidrolisáveis Positivo Verde  
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Saponinas  Negativo Sem formação de 
espuma 

Triterpenos   
Reagente de Liebermann- 
Buchard  

Negativo Marrom 

Reagente de Salkowski Positivo Vermelho 

 
Com base nos resultados obtidos, a análise fitoquímica qualitativa 

indicou a presença de grande quantidade das classes de metabólitos 

secundários presente nas folhas de P. tuberculatum. O teste fitoquímico 

realizado das folhas exibiu resultados positivos na maioria dos reagentes 

testados, apresentando alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas 

voláteis, taninos, saponinas e triterpenos. Porém, a ausência do metabólito 

secundário cumarinas foi negativo para todas as estruturas botânicas testadas. 

Os metabólitos secundários exercem importante papel na proteção 

contra microorganismos (incluindo fungos), herbívoros, intempéries ambientais, 

além de interferirem em processos simbióticos e atração de polinizadores 

(FEIJÓ et al., 2008). 

O estudo fitoquímico do extrato acetônico das raízes de P. alatabaccum 

foi realizado no Laboratório de pesquisa em química de produtos naturais 

(LPQPN) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), onde levou ao 

isolamento e identificação de três amidas, piperovatina, 8,9-dihidropiplartina e 

piplartina, e duas flavonas, 5,5’,7-trimetoxi-3’,4’metilenodioxiflavona e 

3’,4’,5,5’,7-pentametoxiflavona. As três amidas e a flavona 5,5’,7-trimetoxi-

3’,4’metilenodioxiflavona, já foram isoladas das folhas desta planta (FACUNDO 

et al., 2005). 

 A ausência dos demais compostos pode ser está relacionado com o seu 

grau de maturação no momento da colheita, por diferenças genéticas entre os 

cultivares, condições de estocagem, tempo entre a colheita e o despolpamento 

e condições de armazenamento da polpa, dentre outros fatores, como 

expressa Schimidt (2009). 

Ainda Segundo Bobbio; Bobbio (2003), a degradação de alguns 

compostos pode ocorrer durante a extração do vegetal, processamento e 

estocagem do alimento, influenciada por fatores extrínsecos e intrínsecos. Uma 

vez que as plantas do gênero Solanum são conhecidas por possuírem em seu 

contingente químico principalmente alcaloides esteroidais, além de uma grande 
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variedade de saponinas, sapogeninas, flavonoides e glicoalcaloides 

(CORDEIRO, 2008; VAZ, 2010). 

Porém, Facundo e colaboradores (2008) ao realizarem um estudo 

fitoquímico visando reconhecer os constituintes químicos fixos e voláteis, 

verificaram a presença 92,7% dos constituintes químicos detectados do óleo 

essencial dos talos finos da P. tuberculatum, dos quais 15,2% são 

monoterpenos e 77,5% são sesquiterpenos. 

Variações temporais e espaciais no conteúdo total, bem como as 

proporções relativas dos metabólitos secundários em plantas ocorrem em 

diferentes níveis (sazonais e diárias; intraplanta, inter e intraespecífica) e, 

apesar da existência de um controle genético, a expressão pode sofrer 

modificações resultantes da interação de processos bioquímicos, fisiológicos, 

ecológicos e evolutivos. Representam uma interface química entre as plantas e 

o ambiente circundante, portanto, sua síntese é frequentemente afetada por 

condições ambientais (FREITAS et al., 2004). 

Os extratos de plantas contendo alcaloides são utilizados como 

medicamentos, venenos e porções mágicas desde os primórdios da civilização. 

Desta maneira é difícil estabelecer a origem correta da descoberta destas 

substancias. Registros indicam que o ópio era utilizado pelos Sumérios há 

4000 anos a. C. devido as suas propriedades soporíficas e analgésicas 

(HOSTETTMAN et al., 2003). 

Os flavonoides representam um dos grupos fenólicos mais importantes e 

diversificados entre os produtos de origem natural. Essa classe de metabólitos 

secundários é amplamente distribuída no reino vegetal (SIMÕES et al., 2004). 

Eles participam de importantes funções no crescimento, desenvolvimento e na 

defesa dos vegetais contra o ataque de patógenos (DIXON; HARRISON, 

1990). 

Os taninos ocorrem em uma ampla variedade de vegetais, podendo ser 

encontrados nas raízes, na casca, nas folhas, nos frutos, nas sementes e na 

seiva. São classificados em dois grupos: taninos hidrolisáveis e taninos 

condensados. Tanase é uma enzima extracelular, induzível, produzida na 

presença de ácido tânico por fungos, bactérias e leveduras (AGUILAR et  al.,  

1999). 
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Os terpenos são os componentes mais importantes dos óleos 

essenciais. A maioria deles contém de 10 a 30 átomos de carbono. Eles são 

derivados de uma unidade de cinco átomos de carbono isopreno. O limomeno, 

obtido do óleo do limão ou laranja, é um exemplo de terpeno (UCKO, 1992). 

Os glicosídeos cardiotônicos são divididos em dois grupos, um com 

compostos de cadeia de vinte e três carbonos chamada cardenolídeos, e outro 

composto de cadeias de vinte e quatro carbonos chamados bufadienolídeos. 

Estes glicosídeos são usados na medicina para o tratamento da insuficiência 

cardíaca, e intoxicações, podem ocorrer depois do consumo de chás 

preparados por partes de plantas ou depois do consumo de flores, folhas ou 

sementes de plantas que contêm glicosídeos cardiotônicos (VICKERY; 

VICKERY, 1981). 

As cumarinas constituem uma classe de metabólitos secundários 

derivados do ácido cinâmico, encontrados em abundância no reino vegetal, nos 

fungos e bactérias. A esta classe de compostos atribuísse uma grande 

variedade de atividades biológicas, como a antimicrobiana, a antiviral, a anti-

inflamatória, a antiespasmódica e antitumoral (MACHADO et al., 2001; 

LOGHKIN; SCKANYAN, 2006). 

Com relação ao teste fungicida realizado, verificou-se que o extrato 

etanólico das folhas de P. tuberculatum apresentou inibição de crescimento 

sobre C. albicans nas condições que este experimento foi realizado, notando-

se que no final de 72 horas, as médias do extrato vegetal foram de 1,23 cm; no 

controle positivo a média foi de 1,54 cm e enquanto que no controle negativo a 

média foi de 1,71 cm (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Crescimento (cm) do fungo C. albicans submetidos à exposição do 

extrato vegetal das folhas P. tuberculatum in vitro durante 72 horas.  

Tratamentos Horas 

 
24 48 72 Médias 

Extrato vegetal 1,1 1,1 1,5 1,23 ± 0,29 

Produto químico 1,30 1,53 1,80 1,54 ± 0,39 

Etanol 1,58 1,70 1,85 1,71 ± 0,41 
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Nota-se pela tabela acima que o extrato vegetal das folhas de P. 

tuberculatum tiveram média de inibição de crescimento satisfatório. As folhas 

da espécie estudada apresentam alcalóides, glicosídeos cardiotônicos, 

cumarinas, flavonoides, taninos hidrolisáveis e triterpenos que estes tiveram 

uma relação direta no crescimento de C. albicans in vitro. Ressalta-se que as 

folhas de plantas medicinais apresentam uma composição química superior as 

demais estruturas da planta. 

O produto químico emulsificante Kasumin® (Hokko Chemical), um 

surfactante não iônico, fungicida, bactericida e antibiótico sistêmico, vêm sendo 

muito emprega como agente dispersante na preparação de soluções, e produz 

um procedimento mais confiável na preparação do inóculo. Contudo, os 

surfactantes podem interagir com organismos e drogas afetadas a atividade in 

vitro de agentes antimicrobianos (NASCIMENTO et al., 2008). 

A partir da caracterização do perfil químico do extrato vegetal de P. 

aleyreanum pode-se observar que os componentes majoritários eram 

constituídos por sesquiterpenos e monoterpenos, conforme demonstrado 

previamente (LIMA et al., 2006). Neste estudo, foi demonstrado que o extrato 

vegetal desempenha um ou mais princípios ativos considerada ação do 

resultado positivo. 

Muitas espécies de fungos não C. albicans mais comumente isoladas 

são menos susceptíveis aos derivados azólicos, dificultando o tratamento 

dessas infecções. Embora a susceptibilidade das leveduras do gênero Candida 

aos antifúngicos disponíveis seja variável e previsível, nem sempre uma 

determinada amostra isolada segue o padrão geral; essa é uma das razões da 

crescente importância dos testes de susceptibilidade (CROCCO et al., 2004). 

Os resultados do presente trabalho evidenciam a ação do extrato das 

folhas P. aleyreanum, sugerindo seu potencial no controle positivo e para o 

produto químico. Entretanto, são necessários estudos para identificar efeitos 

tóxicos desde extratos contra outros organismos, (MCFERREN; RODRIGUEZ, 

1999). 

Diante das limitações de uso de antifúngicos sintéticos, evidenciadas 

pelo aumento da resistência pelos microrganismos, bem como pelas reações 

indesejadas apresentadas pelos usuários, novos agentes são propostos na 

tentativa de minimizar tais ocorrências. Nesse sentido, considerando a ampla 
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atividade biológica apresentada pelos produtos de origem natural, extratos 

vegetais obtidos a partir do gênero Piper têm sido investigados para 

determinação da atividade antimicrobiana (ARAÚJO, 2003; SOUZA et al., 

2004; LIMA et al., 2006). 

Segundo Silva; Bastos (2007) em trabalho realizado com treze plantas 

utilizadas na medicina popular para o tratamento de doenças infecciosas P. 

regnellii apresentou atividade frente a C. krusei e C. tropicalis. Santos; Lima 

(2013), em estudo com o extrato etanólico das folhas de P. aleyreanum, 

verificou que a planta apresentou efeito de inibição sobre C. albicans, 

apresentando maior índice de inibição utilizando o extrato vegetal foi 1,94 cm 

em comparação ao produto químico que foi 2,23 cm que vão ao encontro dos 

nossos resultados. 

Um importante fator a ser considerado quando se realiza qualquer 

pesquisa envolvendo plantas medicinais e se tenta extrapolar os resultados 

obtidos, é quanto a fatores ambientais envolvidas no momento da coleta da 

planta, como clima, tipo de solo e temperatura do ar. 

Com relação aos testes microbiológicos com as inflorescências de P. 

tuberculatum, verificou-se após 72 horas, que a média de inibição das colônias 

dos fungos utilizando o extrato vegetal foi de 1,33 cm, com o controle positivo, 

a média foi de 2,01 cm e enquanto que no controle negativo, a inibição média 

foi de 2,73 cm (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Crescimento (cm) do fungo C. albicans submetidos à exposição do 

extrato vegetal das inflorescências de P. tuberculatum in vitro durante 72 horas.  

Tratamentos Horas 

 
24 48 72 Médias 

Extrato vegetal 1,2 1,3 1,5 1,33 ± 0,59 

Produto químico 1,80 2,10 2,13 2,01 ± 0,29 

Etanol 2,48 2,73 3,00 2,73 ± 0,31 

 

E para os testes microbiológicos com os talos de P. tuberculatum, 

verificou-se após 72 horas, que a média de crescimento dos fungos utilizando o 

extrato vegetal foi de 1,63 cm, com o controle positivo, a média foi de 1,73 cm e 
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enquanto que no controle negativo, o crescimento médio foi de 2,20 cm (Tabela 

7). 

 

Tabela 7. Crescimento (cm) do fungo C. albicans submetidos à exposição do 

extrato vegetal dos talos de P. tuberculatum in vitro durante 72 horas.  

Tratamentos Horas 

 
24 48 72 Médias 

Extrato vegetal 1,5 1,6 1,8 1,63 ± 0,65 

Produto químico 1,48 1,86 1,86 1,73 ± 0,27 

Etanol 1,66 1,86 2,70 2,20 ± 0,81 

 

Em ensaios realizados em outras espécies da família das Piperaceae 

(PUHL et al., 2011), utilizando frações de P. gaudichaudianum que possui na 

composição a cromona, mostraram resultados que revelam ação antifúngica e 

antibacteriana, contra Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis e C. tropicalis, 

quando empregados em sinegismo com antibióticos utilizados na rotina clínica. 

Gomes; Lima (2014), em estudo realizado fizeram a identificação de 

classes de metabolitos secundário no extrato dos frutos de S. acanthodes e 

seu potencial fungicida sobre C. albicans, verificou que a planta apresentou 

efeito de inibição sobre a C. albicans, apresentando maior índice de inibição 

utilizando o extrato vegetal que foi de 1,63cm em comparação ao produto 

químico que foi de 2,23cm. O mesmo evidencia-se a estudo de comparado ao 

de Rodrigues; Lima (2014) ao verificar que o extrato etanólico das folhas de S. 

grandiflorum, apresentou potencial fungicida sobre C. albicans, notando-se que 

ao termino do estudo a média de inibição utilizando o extrato vegetal contra as 

colônias de fungo foi de 1,58cm, utilizando a água destilada, a média foi de 

2,46cm, e quanto com o produto químico à inibição média de crescimento foi 

de 4,70cm. A P. tuberculatum tem alto potencial fungicida, no entanto os 

resultados obtidos sã indicativos de que o extrato etanólico de P. tuberculatum 

é promissor para o controle de C. albicans devido ao alto potencial fungicida 

apresentado por essa planta.    

 

5. CONCLUSÃO 
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A partir dos experimentos realizados, verificou-se que todas as 

estruturas botânicas testadas fitoquimicamente apresentam metabólitos 

secundários (alcaloides, cumarinas, flavonoides e taninos) de grande interesse 

medicinal. Contudo, faz-se necessário que a espécie estudada seja submetida 

a estudos fitoquímicos biomonitorados, com o objetivo de isolar e identificar os 

compostos ativos e estabelecer relação com as atividades biológicas 

observadas no uso popular. 

Além disso, verificou-se que todas as estruturas botânicas testadas no 

ensaio microbiológico apresentaram atividade fungicida sobre C. albicans, pois 

apresentou inibição de crescimento se comparado aos controles positivo e 

negativo, porém novos métodos e concentrações precisam ser testados para 

haver uma maior compreensão de relação entre fungos e planta. 
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SINTOMAS AUDITIVOS E EXTRA-AUDITIVOS EM ADOLESCENTES 

USUÁRIOS DE ESTÉREOS PESSOAIS 

 
Orientador: Virginia Braz da Silva 

Bolsista: Cibely Barros Costa 

 
 

RESUMO:  

 

Objetivo: Caracterizar os sintomas auditivos e extra-auditivos em adolescentes 

usuários de estéreos pessoais e relacionar a idade, tempo de uso, volume, 

gênero, frequência e ambiente de uso. Métodos: Estudo transversal, do qual 

participaram 140 adolescentes, 54,3% (n=76) do sexo feminino e 45,7% (n=64) 

masculino com média de idade de 14,3 anos. Todos responderam a um 

questionário adaptado de Luz e Borja (2012) contendo cinco questões 

fechadas e uma aberta para levantamento do hábito de uso do estéreo 

pessoal, frequência, tempo, volume, ambiente de uso, sintomas auditivos e 

extra-auditivos. Resultados: Observou-se que a média de horas de uso dos 

estéreos pessoais foi de uma hora 45 minutos e sete segundos e do volume 

7,7; Dos 140 adolescentes que responderam ao questionário, 55% (n=77) 

informaram utilizar sempre os estéreos pessoais, 39,3% n=55) responderam às 

vezes e 5,7% (n=8) raramente; 70,7% (n=99) responderam que utilizam em 

todos os ambientes, 23,6% (n=33) preferem utilizar em ambientes silenciosos e 

5,7% (n=8) em ambientes ruidosos; 82,2% (n=115) apresentaram sintomas 

auditivos e extra-auditivos e 17,9% (n=25) não apresentaram sintomas; Dos 

que apresentaram sintomas (n=115), o sintoma auditivo mais frequente foi a 

sensação de ouvido tapado com 38,3% (n=44) e o extra-auditivo a dor de 

cabeça com 45,2% (n=52) e quando comparados não observou-se diferença 

entre eles. Quando comparado à presença de sintomas auditivos e extra-

auditivos com o sexo, idade, tempo, frequência, ambiente e volume em que são 

usados os estéreos pessoais observou-se uma associação significativa com o 

volume utilizado. Conclusão: Os sintomas auditivos e extra-auditivos 

prevalentes em adolescentes usuários de estéreos pessoais são a sensação 
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de orelha tampada e a dor de cabeça respectivamente e estão relacionados ao 

volume em que é utilizado. 

 

PALAVRAS CHAVE: Audição; sintomas; perda auditiva provocada por ruído; 

adolescentes; poluição sonora. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O sistema auditivo é uma das principais vias pela qual o ser humano 

interage, tem contato com o meio externo, ouve, identifica e decodifica cada 

som do ambiente. A audição permite a comunicação por meio da linguagem 

falada e por isso é considerada um dos sentidos mais importantes (SANTOS, 

COLELLA-SANTOS e COUTO, 2014; RODRIGUES, 2009; REKHA et.al., 

2011).  

A música geralmente é considerada como um som agradável que dá 

uma sensação prazerosa a quem está ouvindo, mas ela acaba se tornando 

uma fonte de poluição sonora dependendo do nível de intensidade em que é 

reproduzida (BARCELOS e DAZZI, 2014). De acordo com Gonçalves e Dias 

(2014) exposição a fontes de poluição sonora provoca vários efeitos negativos 

na saúde humana, interferindo na comunicação e provocando distúrbios do 

sono, irritabilidade, estresse, distúrbios psicológicos, problemas 

cardiovasculares, zumbidos ou danos à audição. Em se tratando da audição, a 

perda auditiva por exposição a níveis de pressão sonora elevados pode ocorrer 

por uma única exposição a um estímulo sonoro muito intenso ou por exposição 

continuada em menores intensidades (HEUPA, GONÇALVES e COIFMAN, 

2011). 

Os estéreos pessoais estão cada vez mais presentes na vida dos 

adolescentes. Os modelos atuais amplificam mais os sons podendo chegar a 

intensidade de 120 dBNA (BARCELOS e DAZZI, 2014) e por serem práticos 

muitas vezes são utilizados de forma inadequada (intensidades elevadas e por 

tempo prolongado) (LUZ e BORJA, 2012; MELO, 2014; BARCELOS e DAZZI, 

2014). Para que seu uso não acarrete danos a audição, recomenda-se 

intensidades de no máximo 85dB (BARCELOS e DAZZI, 2014; LUZ e BORJA, 

2012; KRAFT, 2010). 



  

145 

No estudo realizado por Hanazumi, Gil e Iório (2013) com 85 jovens 

usuários de estéreos pessoais observou-se alteração no limiar tonal da 

frequência de 6000Hz compatível com perda ocasionada por exposição a 

ruído, além de alteração no limiar tonal de 12000Hz. Outro estudo analisou a 

amplitude das emissões otoacústicas evocadas transientes após o uso de MP3 

player e verificou-se diminuição na amplitude das emissões em jovens após o 

uso do equipamento em forte intensidade, quando comparados com a 

amplitude daqueles que utilizaram em menor intensidade (BARCELOS e 

DAZZI, 2014).  

A exposição a elevados níveis de intensidade podem causar vários 

sintomas auditivos, tais como, zumbido, tontura, diminuição da audição, 

sensação de ouvido tapado e otalgia (BARCELOS e DAZZI, 2014; LUZ e 

BORJA, 2012; FIGUEIREDO et al., 2011; EPSTEIN, MAROZEAU e 

CLEVELAND, 2010), assim como, nervosismo, stress, irritabilidade, enjôo, 

cansaço, falta de apetite, cefaleia e distúrbio de concentração, plenitude 

auricular, dificuldade em perceber os sons e dificuldade em compreender a 

fala, caracterizados como sintomas extra-auditivos (LUZ e BORJA, 2012; 

HANAZUMI, GIL e IÓRIO, 2013; KRAFT, 2010). 

Vários estudos buscaram investigar os hábitos auditivos e o 

conhecimento de usuários de estéreos pessoais sobre os riscos à audição, 

bem como os sintomas causados pelo uso inadequado. No entanto, o que se 

pode notar é que grande parte dos usuários não acreditam correr riscos de 

lesão auditiva ao utilizar esses equipamentos reprodutores de música 

(RODRIGUES, 2009; BARCELOS e DAZZI, 2014; LUZ e BORJA, 2012). Em 

razão disso, torna-se importante investigar os efeitos do uso desses 

equipamentos sobre a audição para assim determinar a necessidade de 

realizar campanhas de prevenção para esse tipo de alteração. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Analisar a audição de adolescentes usuários de estéreos pessoais. 

2.2. Objetivos específicos 
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Caracterizar os adolescentes usuários de estéreos pessoais quanto à 

idade, sexo, tempo, volume, frequência e ambiente de uso, ocorrência de perda 

auditiva, tipo, grau e configuração, sintomas auditivos e extra-auditivos; 

Relacionar a perda auditiva, tipo, grau e configuração à idade, sexo, 

tempo, volume, frequência e ambiente de uso; 

Relacionar os sintomas auditivos e extra-auditivos à idade, sexo, tempo, 

volume, frequência e ambiente de uso. 

2.3. Objetivos alcançados 

Caracterizar os adolescentes usuários de estéreos pessoais quanto à 

idade, sexo, tempo, volume, frequência, ambiente de uso, sintomas auditivos e 

extra-auditivos; 

Relacionar os sintomas auditivos e extra-auditivos à idade, sexo, tempo, 

volume, frequência e ambiente de uso. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa do modelo transversal, descritiva e 

quantitativa. Foi iniciada após aprovação do Comitê de ética em Pesquisa da 

Faculdade São Lucas sob o protocolo 686.368/2014. 

A presente pesquisa foi realizada em escolas do ensino privado e 

público de Porto Velho (RO), com alunos do ensino fundamental II e médio, 

localizados em diferentes bairros e com público adequado para o estudo. Seis 

escolas concordaram com a participação, sendo elas, Colégio Dom Bosco, 

Colégio Objetivo Unidade II, Colégio Terra Nova, Escola Municipal Joaquim 

Vicente Rondom, Escola Municipal Padre Chiquinho e Escola Municipal 

Engenheiro Wadih Darwich Zacarias.  

A realização do cálculo amostral foi de acordo com os dados fornecidos 

pelas escolas dos alunos matriculados nas séries do 7º ano do ensino 

fundamental II ao 2º ano do ensino médio, por conter a maior parte de alunos 

adolescentes, totalizando 1544 alunos.  Utilizou-se o nível de confiança de 95% 

com o erro de 5%, estabeleceu-se o número amostral mínimo de 308 alunos, 

sendo uma amostra de conveniência ou consecutiva. 

Até o presente momento foi realizada a coleta no Colégio Dom Bosco, 

Colégio Objetivo Unidade II e Colégio Terra Nova. Já foram incluídos na 

amostra 140 adolescentes, sendo 54,3% (n=76) do sexo feminino e 45,7% 
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(n=64) do sexo masculino, com a média de idade de 14,3 anos. Sendo que 

seus pais concordaram e autorizaram assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

Para a coleta dos dados a pesquisadora (devidamente autorizada pela 

direção das escolas) compareceu as referidas instituições, no horário de aula 

disponibilizado, quando orientou os adolescentes sobre o estudo, procedeu a 

leitura do questionário com os mesmos, para evitar interpretações errôneas. 

Em seguida distribuiu envelopes contendo uma carta para os pais com uma 

explicação sobre o estudo, o TCLE para ser assinado e o questionário sobre as 

queixas auditivas e extra-auditivas para ser respondido pelo adolescente em 

casa. Foram distribuídos nas três instituições 620 envelopes que seriam 

recolhidos juntamente com o TCLE assinado pelos pais e o questionário 

respondido pelos adolescentes na data agendada pela pesquisadora.  

Na data agendada, a pesquisadora compareceu as escolas para 

recolher os TCLE e os questionários respondidos, no entanto, somente 143 

adolescentes devolveram e desses, três não trouxeram o TCLE assinado, 

portanto foram excluídos do estudo. Sendo assim fizeram parte desse estudo 

140 adolescentes.  

Dos 140 adolescentes incluídos na amostra, 54,3% (n=76) eram do sexo 

feminino e 45,7% (n=64) do sexo masculino, com média de idade de 14,3 anos. 

Todos informaram no protocolo de coleta de dados (Quadro 1) o gênero, 

idade e responderam a questões fechadas sobre o uso ou não de estéreos 

pessoais, frequência (sempre, às vezes, raramente), tempo (horas), ambiente e 

sintomas. Responderam ainda uma questão aberta onde informavam o volume 

utilizado. Nessa questão havia uma escala analógica visual que consistia em 

uma reta de 10 cm desprovida de números, na qual havia apenas indicações 

na extremidade à esquerda o volume mínimo, que correspondia a 0 cm e à 

direita o volume máximo que correspondia 10 cm. Os adolescentes deveriam 

marcar na reta a posição do volume que eles utilizavam com frequência.  Para 

análise considerou-se volume adequado/baixo risco os valores de 0 a 4,5cm, 

volume moderado/risco moderado os valores de 4,6 a 7,5cm e volume alto/alto 

risco de 7,6 a 10cm (LUZ e BORJA, 2012). 
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Quadro 1: Questionário adaptado de Luz e Borja (2012) 

Questionário adaptado de Luz e Borja (2012) 

Sexo: ( ) Feminino       ( ) Masculino    

Idade:                                                                                                                                                       

1. Você faz uso de estéreos pessoais (Mp3, Mp4, Ipods, celular)? 

 ( ) Sim ( ) Não 

2. Com que frequência você costuma usar seu estéreos pessoais?  

( ) Sempre ( ) Ás vezes ( ) Raramente 

3. Quantas horas por dia você usa seu estéreos pessoais?  

( ) 30 min ( ) 1h ( ) Mais de 2h ( ) Mais de 4 h 

4. Na escala abaixo marque em qual posição do volume você considera usar habitualmente 

seu estéreo pessoal, sendo 0 (zero) o volume mínimo e 10 (dez) o volume máximo. 

 0___________________________10 

5. Em qual ambiente você costuma usar seu estéreo pessoal? 

( ) Ambientes ruidosos ( ) Ambientes silenciosos ( ) Em ambos   

6. Após o uso do estéreo (Mp3, Mp4, Ipod), você já percebeu algum desses sintomas:  

( ) Zumbido ( ) Dor ( ) Tontura ( ) Sensação de ouvido tapado ( ) Diminuição da audição ( ) Dor 

de cabeça ( ) Irritação ou Nervosismo ( ) Cansaço ( ) Dificuldade para dormir 

 

 

Os 140 adolescentes que aceitaram participar do estudo e responderam 

ao questionário foram agendados para avaliação audiológica com audiometria 

tonal, audiometria vocal e imitanciometria na Clínica Escola de Fonoaudiologia 

da Faculdade São Lucas. Até a data do início da elaboração desse relatório, 22 

adolescentes compareceram para avaliação audiológica.  

No dia agendado os adolescentes foram submetidos previamente à 

inspeção do meato acústico externo, a fim de descartar alterações que 

pudessem impedir a realização dos procedimentos. Quando foi constatado 

qualquer tipo de impedimento, os adolescentes foram encaminhados para 

avaliação otorrinolaringológica e conduta, sem ônus para o mesmo.  

A avaliação audiológica foi realizada e interpretada conforme 

Momensohn-Santos e Russo (2005).  

Devido ao número amostral pequeno que realizou os procedimentos 

audiológicos, para esse relatório, foram analisados somente os dados 

coletados a partir da aplicação do questionário em 140 adolescentes 

provenientes de escolas privadas. 
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Quanto às análises, foram feitas a descrição percentual do uso de 

estéreos pessoais, frequência de uso (às vezes, raramente e sempre), 

ambiente (ruidoso, silencioso ou ambos) e sintomas auditivos e extra-auditivos. 

Em cada uma das variáveis verificou-se a mais frequente e esta foi comparada 

com as demais utilizando teste de igualdade de duas proporções. As variáveis 

quantitativas de idade, horas de uso e volume foram analisadas quanto à 

média, mediana e desvio padrão e comparadas entre os sujeitos com e sem 

sintomas por meio do teste Anova. Em seguida se utilizou o teste do Qui-

quadrado para medir a relação da ocorrência de sintomas auditivos e extra-

auditivos com o gênero, frequência e ambiente de uso. 

Todos os resultados foram analisados considerando um nível de 

significância de 5%.  

 

4. RESULTADOS  

Neste estudo o número de adolescentes que fazem uso de estéreos 

pessoais foi significantemente maior do que os que não fazem e estão 

distribuídos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos adolescentes quanto ao uso de estéreos pessoais 

Uso de estéreos 
pessoais 

N % P-valor 

Não 3 2,1% 
<0,001 

Sim 137 97,9% 

 

Teste estatístico utilizado: Teste de Igualdade de Duas 

Proporções  

Valor de p: Nível de significância de 0,05 % 

Legenda: 

N: número da amostra 

% = valor relativo 

 

Esse resultado corrobora com outros estudos que referem um número 

significativo de usuários de equipamentos tocadores de música individuais 

(BARCELOS e DAZZI, 2014; GONÇALVES e DIAS, 2014; LUZ e BORJA, 

2012; KIM et al., 2009; SOARES et al., 2013), demonstrando com isso que este 

hábito está cada dia mais indispensável na vida dos adolescentes, 
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provavelmente por uma questão de modismo, além da praticidade por ser 

portátil. Esse também pode ser o motivo que levou Rodrigues (2009), Luz e 

Borja (2012) e Antonio (2014) a identificar esse hábito em outros grupos 

populacionais.  

A média da idade dos adolescentes foi de 14,3 anos. Quanto ao tempo 

de uso, a média encontrada foi de uma hora, 45 minutos e sete segundos, 

mínimo de 30 minutos e máximo de quatro horas. A média do volume 

encontrada foi de 7,7cm e, de acordo com a escala adotada, esse valor é 

considerado de alto risco para a audição. No que se refere ao tempo, observa-

se no presente estudo tempo máximo de uso inferior ao encontrado no estudo 

de Kraft (2010), o qual verificou em um grupo de 35 adolescentes com idade de 

15 a 20 anos, média de duas horas, mínimo de uma e máximo de sete horas 

de uso por dia e 65,6% deles utilizando em volume alto. Essa diferença pode 

ser justificada pelo tamanho amostral do estudo hora citado, inferior ao 

analisado no presente estudo e no fato da amostra ser composta também por 

indivíduos adultos jovens, que provavelmente já são mais independentes, 

fazendo assim uso do seu estéreo pessoal no momento em que achar 

conveniente.   

Outros estudos demonstram que 46,7% dos entrevistados usam 

diariamente os estéreos pessoais entre uma e três horas (SOARES et al., 

2013), 77,7% por pelo menos uma hora por dia (REKHA et al., 2011) e 61,2% 

indivíduos com idade de 18 a 34 anos afirmaram usar por mais de duas horas 

por dia (HANAZUMI, GIL e IÓRIO, 2013).  

Quanto à frequência do uso, 55% (n=77) dos adolescentes do presente 

estudo relataram utilizar sempre o estéreo pessoal, 39,3% (n=55) às vezes 

(p=0,008) e 5,7% (n=8) raramente (p=<0,001). Observa-se no estudo de Luz e 

Borja (2012) resultado semelhante, com 62,3% dos adolescentes referindo 

utilizar sempre, 31,7% às vezes e 6% raramente. Esse resultado demonstra 

que adolescentes são expostos a níveis de pressão sonora com frequência 

suficiente para ocasionar lesão do sistema auditivo.  

Ao analisar o ambiente em que é usado o estéreo pessoal constatou-se 

que 70,7% (n=99) dos adolescentes não fazem distinção de ambientes para 

uso, 23,6% (n=33) preferem usar em ambiente silencioso e 5,7% (n=8) relatam 

preferir usar em ambiente ruidoso (p=<0,001). O ambiente em que é usado o 
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estéreo pessoal é um dos fatores determinantes para o aumento do volume, 

visto que quando o lugar é ruidoso, os jovens costumam aumentar o volume 

para cobrir o som externo (FIGUEIREDO et al., 2011; HODGETTS, SZARKO e 

RIEGER, 2009). São diversos ambientes ruidosos os preferidos pelos 

adolescentes, tais como a escola, a rua, a academia de ginástica e o trânsito 

(BARCELOS e DAZZI, 2014; LUZ e BORJA, 2012; FIGUEIREDO et al., 2011).  

No que se refere à ocorrência de sintomas auditivos e extra-auditivos 

verificou-se que 115 adolescentes apresentaram algum tipo de sintoma. 

Observa-se ainda que o relato de dor de cabeça não foi diferente da queixa de 

sensação de ouvido tampado, no entanto, foi significante em relação aos 

demais sintomas (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Distribuição dos sintomas auditivos e extra- auditivos entre adolescentes 

usuários de estéreos pessoais 

 

Sintomas N % P-valor 

Dor de cabeça 52 45,2% Ref. 

Sensação de ouvido tapado 44 38,3% 0,349 

Zumbido 30 26,1% 0,004 

Diminuição da audição 28 24,3% 0,001 

Dor de ouvido 26 22,6% <0,001 

Cansaço 17 14,8% <0,001 

Dificuldade para dormir 17 14,8% <0,001 

Tontura 15 13,0% <0,001 

Irritação e Nervosismo 9 7,9% <0,001 

 

Teste estatístico utilizado: Teste de Igualdade de Duas Proporções 

Valor de p: Nível de significância de 0,05 % 

Legenda: 

N: número da amostra 

% = valor relativo 

Ref: referência 

 

Corroborando com os resultados obtidos no presente estudo, alguns 

estudos demonstraram que a maioria dos usuários de estéreos pessoais 

relatam sintomas auditivos e extra–auditivos (BARCELOS e DAZZI, 2014; LUZ 

e BORJA, 2012). 
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O trabalho atual é semelhante ao observado em um estudo realizado 

com 30 jovens com idade entre 16 e 29 anos, que verificou no grupo que fez 

uso de estéreos pessoais prevalência da sensação de ouvido tapado como 

queixa auditiva e da dor de cabeça como queixa extra-auditiva (GONÇALVES e 

DIAS, 2014). É semelhante ainda com o que foi encontrado no estudo de 

Figueiredo e colaboradores (2011), após analisar as queixas de 100 jovens 

com idades entre 15 e 30 anos verificou o zumbido seguido da diminuição da 

audição como a queixa auditiva mais frequente em usuários de estéreos 

pessoais. Esses resultados reforçam a hipótese de lesão da sistema auditivo 

nessa população que possuem o hábito de ouvir música amplificada, pois 

esses são sintomas típicos apresentados por pessoas expostas a níveis de 

pressão sonora elevados.  

Ao compararmos a média da idade, horas de uso e volume entre 

adolescentes com e sem sintomas verificou-se significância estatística em 

relação a média do volume, que foi mais elevado no grupo com sintomas 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3: Comparação das médias da idade, horas de uso e volume em adolescentes com e 

sem sintomas auditivos e extra-auditivos  

Sintomas Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC P-valor 

Idade 
Não 14,2 14 1,8 13% 12 17 25 0,7 

0,768 
Sim 14,3 14 1,7 12% 12 17 115 0,3 

Horas 

de uso 

Não 1:44:4 60 76,1 73% 30 240 25 29,8 
0,939 

Sim 1:45:7 120 74,3 70% 30 240 115 13,6 

Volume 

Cm 

Não 6,9 7 2,0 28% 4 10 25 0,8 
0,016 

Sim 7,9 8 1,8 23% 1 10 115 0,3 

 

Valor de p: Nível de significância de 0,05 % 

Legenda: 

N: número da amostra 

% = valor relativo 

CV: coeficiente de variação 

MIN: mínimo 

MAX: máximo 

IC: intervalo de confiança 
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Esse resultado, reforçado pelo que foi constatado por Luz e Borja (2012) 

que demonstrou que jovens estão utilizando tocadores de música individuais 

por longos períodos e intensidades elevadas e quanto mais jovens são os 

indivíduos maior é a intensidade em que utilizam o equipamento, demonstra a 

necessidade de se iniciar, o mais cedo possível, programas de orientação para 

prevenção dos malefícios desse hábito. 

Na tabela 4 constatou-se que não existe relação significante entre a 

ocorrência de sintomas auditivos e extra-auditivos com o gênero, frequência e 

o ambiente de uso. 

 

Tabela 4: Relação da ocorrência de sintomas auditivos e extra-auditivos com o gênero, frequência e 

ambiente de uso dos estéreos pessoais 

 

Sintomas 
Não Sim Total P-valor 

N % N % N % 
 

Gênero 
Feminino 12 48% 64 56% 76 54% 

0,486 
Masculino 13 52% 51 44% 64 46% 

Frequência de 

uso 

Às vezes 13 52% 42 37% 55 39% 

0,250 Raramente 2 8% 6 5% 8 6% 

Sempre 10 40% 67 58% 77 55% 

Ambiente de 

uso 

Ambos 15 60% 84 73% 99 71% 

0,430 Ambiente ruidoso 2 8% 6 5% 8 6% 

Ambiente silencioso 8 32% 25 22% 33 24% 

 

Teste estatístico utilizado: Qui - Quadrado 

Valor de p: Nível de significância de 0,05 % 

Legenda: 

N: número da amostra 

% = valor relativo 

 

Mais uma vez o resultado do atual estudo concorda com o que foi 

demonstrado em outras pesquisas, as quais demonstraram que jovens de 

ambos os sexos estão utilizando esses equipamentos amplificadores de 

música com frequência, sem fazer distinção quanto ao ambiente para uso 

(BARCELOS e DAZZI, 2014; LUZ e BORJA, 2012; GONÇALVES e DIAS, 
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2014). Tal resultado talvez se justifique no fato de que a oportunidade para 

possuir um equipamento tocador de música individual é semelhante entre os 

sexos, sendo assim, ambos estão expostos aos mesmos riscos. No que se 

refere à frequência do uso e o ambiente, por ser portátil e ter uma grande 

capacidade de bateria, observa-se hoje em dia que indivíduos de diversas 

faixas etárias utilizam esses equipamentos no trabalho, na rua, academia, 

escola, etc.  

O que se pode notar em outros estudos realizados com adolescentes é 

que esses indivíduos apresentam conhecimento sobre os riscos que o hábito 

do uso de estéreo pessoal pode causar a saúde auditiva, mas não mudam 

seus comportamentos (RODRIGUES, 2009; LEVEY, LEVEY e FLIGOR, 2011). 

Esse fato pode ter levado a uma das limitações desse estudo, pois a 

fidedignidade dos resultados conta com a veracidade das respostas dadas 

pelos adolescentes, pois ao informar os pais sobre o estudo e a obtenção do 

termo de consentimento livre e esclarecido, pode ter intimidado o adolescente e 

por medo de ser proibido de usar equipamento pode não ter expressado a 

verdade.  

Esse fato também pode ter colaborado também para a adesão de 

somente 143 adolescentes dos 620 convidados e ainda de somente 22 

comparecerem para avaliação auditiva, não permitindo com isso que análises 

fossem realizadas sobre a capacidade auditiva desses adolescentes e a 

relação de uma provável perda auditiva com os sintomas apresentados.  

Desta maneira, faz-se necessário dar continuidade a coleta dos dados 

para ampliação da amostra e assim permitir análises do padrão audiológico dos 

adolescentes.  

 

6. CONCLUSÃO 

Conclui-se que os adolescentes fazem uso frequente de estéreos 

pessoais (pelo menos uma hora por dia), com um volume considerado de alto 

risco para a audição em qualquer tipo de ambiente.  

A sensação de ouvido tapado é o sintoma auditivo e a dor de cabeça o 

extra-auditivo mais frequente nessa população. 

A ocorrência de sintomas auditivos e extra-auditivos está relacionada ao 

uso do equipamento reprodutor de música em volume aumentado. 
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TRANSIÇÃO ALIMENTAR ENTRE TRÊS FORMAS DE OFERTA DE DIETA 

AO RECÉM-NASCIDO PREMATURO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

 

                                                                                Orientador: Viviane Castro de Araújo 
                                                                                         Bolsista: Luana da Silva Bento 
 
 
 
 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi comparar três formas de oferta da dieta 

ao recém-nascido prematuro, durante a transição alimentar, no que se refere 

aos dias de vida, peso e idade gestacional corrigida. Refere-se a um ensaio 

clínico randomizado. Os critérios de elegibilidade da amostra foram: recém-

nascidos e lactentes pré-termo com idade gestacional entre 32 e 36 semanas, 

de ambos os gêneros. Um total de 79 indivíduos foi dividido em três grupos de 

acordo com a forma de oferta da dieta durante a transição alimentar: copo, 

seringa e técnica sonda-dedo. Referente aos resultados obtidos não foi 

verificada diferença entre as variáveis como dias de vida, peso, idade 

gestacional corrigida, entre as três formas de alimentação. Foram obtidas 

correlações boas e positivas no primeiro dia de via oral para as variáveis peso 

para o copo e técnica sonda-dedo, e correlação boa e negativa para a variável 

dias de vida na seringa. Em análise no dia de via oral exclusivo a correlação 

boa e negativa ocorreu para os dias de vida nas três formas de oferta. Pode-se 

concluir para este estudo que o copo, a seringa e a técnica sonda-dedo não 

influenciam os dias de vida, o peso e a idade gestacional corrigida no período 

de transição alimentar de prematuros, assim como a idade gestacional ao 

nascimento está relacionada aos dias de vida e peso neste processo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Recém-nascido. Prematuro. Métodos de Alimentação. 

Comportamento Alimentar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério da Saúde (2006) toda criança nascida antes 

de 37 semanas de gestação é definida como pré-termo.  Sendo assim todo 

recém-nascido vivo com menos de 37 semanas completas é considerado 

prematuro. A prematuridade pode ser classificada em moderada (32 a 36 
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semanas de idade gestacional), acentuada (28 a 31 semanas de idade 

gestacional) e extrema (inferior a 28 semanas de idade gestacional) (LORENA 

e BRITO, 2009). 

De acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde no ano de 2010, no Brasil, houve 2.904.027 nascimentos, dos quais 

333.452 foram prematuros. Os números do estado de Rondônia foram, para o 

mesmo ano, de 27.097 nascimentos, sendo 2.597 neonatos com menos de 37 

semanas completas de gestação e, destes, 868 foram oriundos da cidade de 

Porto Velho, capital do estado (BRASIL, 2013). 

O aleitamento materno é a melhor forma de alimentação para os recém-

nascidos (RN), não havendo necessidade de oferecer qualquer outro alimento 

até que a criança complete seis meses de idade (GIUGLIANI e LAMOUNIER, 

2004). Ao sugar o seio materno, a criança estabelece padrões corretos de 

respiração, postura da língua e deglutição. O processo também proporciona o 

crescimento ósseo adequado e, posteriormente, corretos padrões mastigatório 

e articulatório na fala. Sendo assim, é a maneira mais indicada e adequada de 

promover o desenvolvimento motor-oral e estabelecer a correta função dos 

órgãos fonoarticulatórios (NEIVA, 2003). 

Em virtude da vida intrauterina ser interrompida antes de uma maturação 

orgânica e funcional do organismo do bebê surgem diversas dificuldades a 

serem enfrentadas fora do útero da mãe, tais como: alterações no sistema 

respiratório; cardíaco e gastrointestinal; peso muito baixo; anemia; alterações 

na alimentação; reflexos orais ausentes ou débeis além de outras dificuldades 

(NEIVA; NEIVA; LEONE, 2006; SCOTEGAGNA et al., 2005; SANTONO e 

MARTINEZ, 2007). 

O aumento da sobrevida de prematuros, principalmente os de muito 

baixo peso, bem como os esforços para aperfeiçoar o seu crescimento e 

desenvolvimento, tem despertado o interesse na alimentação destas crianças 

(ROCHA; MARTINEZ; JORGE, 2002). 

Amamentar prematuros é, indiscutivelmente, um desafio e, apesar de 

desejável, observa-se pouco sucesso na amamentação (NASCIMENTO e 

ISSLER, 2004). Com frequência, prematuros apresentam imaturidade 

fisiológica e neurológica, hipotonia muscular e hiper-reatividade aos estímulos 
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do meio ambiente, permanecendo em alerta por períodos muito curtos 

(ELLARD e ANDERSON, 2010). 

Frequentemente o bebê está pronto para iniciar a dieta enteral antes de 

estar fisiologicamente apto para a amamentação (KUEHL, 1997). Além disso, 

nas unidades neonatais as mães dos prematuros que já estão aptos para o 

aleitamento materno nem sempre podem estar presentes em todos os horários 

de dieta. Logo, ambas as situações requerem uma forma de alimentação 

complementar que seja segura e eficaz para oferecer o leite materno ao RN 

(KUEHL, 1997). 

Ainda não há consenso na literatura acerca de qual seria o momento 

ideal para se iniciar a oferta da dieta por via oral ao prematuro. Os preditores 

classicamente utilizados são estabilidade clínica, idade gestacional corrigida 

(IGC) de, pelo menos, 34 semanas e peso maior ou igual a 1500 gramas 

(CAETANO; FUJINAGA; SCOCHI et al., 2003; NASCIMENTO e ISSLER, 2004; 

SCOCHI et al., 2010). Na verdade, a transição da alimentação por sonda 

gástrica para a via oral se dá com mais frequência pela rotina estabelecida 

(muitas vezes sem critério) nos serviços neonatais do que pelo conhecimento 

do desenvolvimento dos RN (NASCIMENTO e ISSLER, 2004). 

É comum a afirmativa de que a habilidade de sucção coordenada ocorra 

entre a 32ª e 34ª semana, pois antes desse período há o risco de 

broncoaspiração pulmonar (BU’LOCK; WOOLRIDGE; BAUM, 1990; LEMONS, 

2001; MAGGIO et al., 2012; SIDDELL e FROMAN, 1994). Há afirmativas, 

ainda, de que a IGC está diretamente relacionada à melhora das habilidades 

orais de sucção (BINGHAM; ASHIKAGA; ABBASI, 2010; JADCHERLA et al., 

2010; LIMA, 2013; NEIVA; NEIVA; LEONE, 2006; SCOCHI et al., 2010), sendo 

um valor preditivo do recém-nascido pré-termo (RNPT) para o início da 

alimentação oral (LIMA, 2013; NEIVA et al., 2014). 

O peso também é um indicador do momento mais adequado para o 

início de oferta da dieta por via oral, porém se torna um paradigma, pois as 

tentativas de alimentação são frequentemente limitadas, devido à preocupação 

da energia gasta pelos RN o que interfere no ganho de peso, embora esse 

dado não esteja documentado é muito observado na prática hospitalar 

(PRIDHAM et al., 2001).  Alguns autores observaram que o início da via oral 
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nos RNPT ocorre quando o peso oscila entre 1500 a 1.950 gramas (FUCILE et 

al., 2011; NASCIMENTO e ISSLER, 2004; PICKER et al., 2006). 

Além disso, os dias de vida do RNPT podem interferir nas respostas de 

alimentação como referem os estudos afirmando que quanto mais precoce for 

a idade gestacional (IG) ao nascimento mais dias de vida o RNPT precisa para 

que seja iniciado a alimentação por via oral (LAU e SMITH, 2011).  

Em pesquisa recente os RNPT com idade gestacional de 26 a 29 

semanas necessitaram em média 53 dias de vida para se alimentar pela boca, 

já os com mais de 34 semanas conseguiram coordenar o processo de 

alimentação apenas com cinco dias de vida (LAU e SMITH, 2011). Para alguns 

estudiosos o tempo necessário para que o RNPT esteja preparado para iniciar 

a alimentação pela boca é algo em torno de 33 dias de vida (FUCILE et al., 

2011; NYQVIST, 2008). 

Métodos alternativos como sonda gástrica, mamadeira, colher ou copo 

são necessários até que eles estejam estáveis ou maduros o suficiente para 

serem aleitados em seio materno de forma eficiente (AQUINO e OSÓRIO, 

2008). 

  O copinho tem sido foco de pesquisas, neste período transitório, pois 

se acredita que a sua utilização seja segura, simples e barata até que o 

neonato consiga ser aleitado exclusivamente em seio materno (LANG; 

LAWRENCE; ORME, 1994). Há dados demonstrando que o bebê permanece 

fisiologicamente estável durante a alimentação com copo, contudo há 

questionamentos da sua eficiência no que se refere a estimular 

adequadamente os movimentos de língua e mandíbula necessários para a 

sucção no seio materno, além da perda do volume oferecido por 

derramamento, caso a técnica seja inadequada (DOWLING et al., 2002). 

Pesquisas envolvendo novas formas de oferta de dieta, na transição da 

sonda gástrica para via oral, têm sido realizadas. A seringa é uma estratégia de 

alimentação usualmente utilizada nas unidades neonatais, sem estudos 

científicos, mas apenas informações sobre os procedimentos de utilização 

(BANDARA et al., 2012; RIOS, 2003; ROSA et al., 2015). A orientação é de 

que o leite seja dirigido à face interna da bochecha da criança e o seu embolo 

pressionado apenas quando o RNPT estiver sugando e não nos momentos de 

deglutição ou respiração (RIOS, 2003). A indicação de seringa ou conta gotas é 
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para quantidades muito pequenas de leite, não ultrapassando 0,5 ml de cada 

vez e por dentro da bochecha do bebê (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2009). 

Rosa e colaboradores (2015) referem ainda que a seringa é uma prática 

comum e naturalizada entre a equipe, mesmo sendo controverso seu uso em 

virtude dos movimentos não fisiológicos necessários para a retirada do leite. 

Ao comparar duas formas de oferecimento da dieta ao RNPT - uso da 

seringa e da técnica sonda-dedo (TSD) - constatou-se na seringa maior escape 

do leite oferecido (MACIEL, 2013). Provavelmente, em virtude de o conteúdo 

fluir constantemente na boca da criança, não sendo necessária a sua sucção, 

mas apenas o controle da deglutição, assim o RN não precisa coordenar as 

funções sucção, deglutição e respiração (MACIEL, 2013).  

Na TSD o RN suga e deglute de acordo com sua capacidade, obtendo o 

leite apenas ao sugar o dedo (RIOS, 2003). Assim, exercita sua musculatura 

oral (ALMEIDA e MODES, 2005), além de necessitar da coordenação das três 

funções: sucção, deglutição e respiração (CARRASCOZA et al., 2006). Em 

caso de ausência materna, a TSD demonstra ser a melhor técnica para 

aperfeiçoar a coordenação dessas funções e minimiza os agravos respiratórios 

durante a alimentação quando comparada à mamadeira e ao copo 

(EVANGELISTA e OLIVEIRA, 2009). 

Diante da incógnita de como realizar o aleitamento ao RNPT de forma 

segura e eficaz, se faz necessário o estudo das técnicas para realizar a 

transição alimentar do prematuro, sendo assim esse estudo pretendeu analisar 

a melhor forma de oferta de dieta. 

Para encontrar parâmetros adequados para que o RNPT inicie 

alimentação por via oral, são necessários estudos que identifiquem quando o 

RN esteja preparado e se existe técnicas que influenciam ou facilitam a 

transição alimentar. Assim, houve a necessidade de verificar se existiriam 

diferenças para variáveis classicamente utilizadas na transição alimentar (dias 

de vida, peso e IGC) entre três formas de oferta de dieta ao RNPT: copo, 

seringa e TSD. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi comparar três formas de oferta da dieta ao 

recém-nascido prematuro, durante a transição alimentar, no que se refere aos 

dias de vida, peso e IGC. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um ensaio clínico de intervenção, randomizado e controlado. 

A pesquisa foi realizada no período compreendido entre fevereiro e dezembro 

de 2014, em uma unidade neonatal pública, situada na cidade de Porto Velho, 

estado de Rondônia, Brasil, que compreende a única unidade de saúde pública 

no estado a oferecer intervenção para gestantes de alto risco, assim como para 

neonatos de baixo peso e prematuros. Além de contar com equipe 

multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionista e assistente social. A unidade 

compreende quatro enfermarias, com o total de 40 leitos, classificadas pela 

gravidade do estado geral do neonato e a assistência necessária. A presente 

pesquisa foi realizada nas enfermarias I e II, pois são as que os bebês se 

encontram estáveis, sem necessidade de qualquer suporte respiratório. 

Foi aprovada pelo Comitê de Ética, número 346.249/2013 e pelo 

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos TRIAL: RBR-7JWSF6. As genitoras 

foram orientadas sobre os procedimentos e aquelas que concordaram com a 

participação de seu filho, assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

Os critérios de elegibilidade da amostra foram: recém-nascidos e 

lactentes pré-termo, de ambos os gêneros, com IG entre 32 e 36 semanas, 

sendo alimentados por sonda gástrica ininterruptamente e cujas mães 

expressassem a intenção de amamentação. Além disso, os sujeitos deveriam 

estar clinicamente estáveis, ou seja, sem necessidade de monitoramento 

cardiorrespiratório ou hemodinâmico, assim como, não apresentar alterações 

neurológicas, pulmonar crônica, cardiopatia congênita, malformação 

craniofacial e não ser soro positivo para o vírus da imunodeficiência humana. 

Com base em cálculo prévio, adotando-se erro de 10% e 95% de 

confiança, foi estimado um total mínimo da amostra de 90 sujeitos. A 

randomização foi estratificada com base nas idades gestacionais para garantir 
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uma distribuição semelhante nos três grupos. Dessa forma, no período do 

estudo, 320 RN designados clinicamente como prematuros foram admitidos, 

dos quais 224 foram avaliados para elegibilidade. Contudo 116 foram excluídos 

por não atenderem os critérios de inclusão. Assim, 108 RNPT e lactentes foram 

incluídos e randomizados e 29 foram excluídos e não receberam alocação para 

intervenção. Portanto 79 sujeitos foram analisados, sendo 26 do grupo copo, 

24 do grupo seringa e 29 do grupo TSD. 

Com vistas a verificar os critérios de elegibilidade da amostra, assim 

como descrever suas características foram analisados os prontuários dos RN e 

suas mães inquiridas. As informações sócio-demográficas das genitoras e dos 

RN foram coletadas no prontuário. Da ficha social foram obtidos os seguintes 

dados: idade materna, estado civil e proveniência. Da ficha de descrição do RN 

obtiveram-se o que se segue: parto anterior, tipo de parto, realização de 

consulta pré-natal e quantidade, peso do bebê ao nascimento, IG, crescimento 

intrauterino, sexo, necessidade de intubação orotraqueal. Os dados que não se 

encontravam no prontuário foram inqueridos à genitora, sendo: experiência 

anterior com aleitamento materno, aleitamento materno e necessidade de 

complemento na alta hospitalar. 

Para oferta da dieta foi utilizado para cada grupo os seguintes 

instrumentos e técnicas: (a) grupo copo: copo descartável de 50 ml, por ser o 

oferecido neste serviço, inclinando a sua borda apoiada no lábio inferior do 

recém-nascido, para que o leite apenas tocasse nos seus lábios; (b) grupo 

seringa: seringa de 20 ml, também por ser usualmente oferecida neste serviço, 

cujo conteúdo era dirigido à face interna da bochecha, e não à língua ou 

faringe; (c) grupo TSD: uma das pontas de uma sonda gástrica número 6 era 

fixada no dedo mínimo e introduzida na cavidade oral do bebê. A outra ponta 

da sonda era acoplada a uma seringa de 20 mililitros, sendo seu embolo 

pressionado nos momentos em que ocorria a sucção. 

Tão logo o RNPT estivesse sem a necessidade de quaisquer suportes 

respiratório e hemodinâmico e em dieta enteral exclusiva através de sonda 

gástrica era inserido no estudo.  

Assim, todos os sujeitos eram avaliados por um único avaliador, uma 

vez ao dia, sempre na primeira dieta do período matutino, pois antes desse 
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horário não recebiam qualquer manipulação da equipe ou estímulo que 

pudesse influenciar nas avaliações.  

Dessa forma, foram utilizados os mesmos critérios e parâmetros para os 

três grupos: (a) avaliação diária da prontidão da alimentação por meio de um 

protocolo específico (FUJINAGA et al., 2013), logo o RNPT era avaliado 

diariamente até atingir o escore mínimo, que é de 30 pontos (FUJINAGA et al., 

2013); (b) ao atingir 30 pontos, a dieta era ofertada de acordo com a 

aceitabilidade do bebê, suspendendo-a caso houvesse qualquer intercorrência 

como variações da saturação de oxigênio, frequência cardíaca ou sinais de 

estresse como soluço, choro ou irritabilidade.  

A dieta era oferecida diariamente até que o RNPT fosse capaz de 

permanecer em via oral de forma exclusiva de acordo com três parâmetros de 

competência da alimentação (LAU e SMITH, 2011): aceite de no mínimo 30% 

da dieta total nos cinco primeiros minutos da sessão de alimentação; relação 

entre o volume de ingesta do leite pelo tempo, ser no mínimo de 1,5 ml/min; e, 

a ingestão de no mínimo 80% do volume total prescrito. 

Portanto, considerou-se como transição alimentar o período 

compreendido, em dias, entre o primeiro dia de oferta de dieta via oral até a 

via oral exclusiva, ou seja, momento no qual a alimentação era oferecida 

plenamente pela boca do bebê (SCOCHI et al., 2010).  

Nestas duas ocasiões (primeiro dia de oferta de dieta via oral e via oral 

exclusiva) o peso, a IGC e os dias de vida nesta data foram anotados. 

Foram comparados os seguintes aspectos entre as três formas de oferta 

da dieta e para os dois momentos de avaliação: peso, dias de vida e IGC por 

meio do teste estatístico ANOVA. Foi aplicado o Teste de Correlação de 

Pearson entre a IG ao nascimento e as mesmas variáveis. 

Considerou-se intervalo de confiança de 95%, sendo o nível de 

significância estatística de 5%. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A proposta deste estudo foi verificar se a forma de oferta da dieta 

durante o período de transição poderia interferir nos dias de vida do RNPT, no 

seu peso e na IGC. Para isso utilizou-se um protocolo de avaliação a ser 
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seguido rigorosamente durante toda a pesquisa, afim de que todos os RN 

fossem avaliados da mesma forma. 

Os RNPT podem apresentar diversas intercorrências clínicas o que 

dificulta a coleta de uma amostra homogênea. Pelos critérios de inclusão 

tentou-se que a seleção fosse a mais homogênea possível e que os históricos 

pós-natais fossem controlados. 

Observou-se grande semelhança das características neonatais e sócio 

demográficas dos RN e suas genitoras acompanhadas neste estudo, o que 

demonstra uma homogeneidade dos dados (Tabelas 1 e 2). Os RN inclusos no 

estudo não precisaram de intubação orotraqueal, o que comprova uma amostra 

estável e sem complicações severas na ocasião da hospitalização, além disso, 

no momento da alta hospitalar os RN eram alimentados com leite materno, o 

que deixa claro que as mães incluídas no estudo foram incentivadas a realizar 

o aleitamento materno além de se sentirem seguras (Tabela 1). 

Grande parte das genitoras deste estudo era proveniente do interior do 

estado, isso acontece pelo fato de que o hospital onde foi realizada a pesquisa 

ser referencia em acompanhamento de gestante de alto risco (Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Características do recém-nascido 

Características dos recém-nascidos 
Copo  
n=26 

Seringa  
n=24 

TSD  
n=29 

Peso ao nascimentoa média ± DP 1804 ± 388 1811 ± 443 1931 ± 446 
Idade gestacional ao nascimentoa média ± 
DP 

33 5/7 ± 1 1/7 33 5/7 ± 1 2/7 34 ± 1 3/7 

Crescimento intrauterinob n (%)  
    Adequado para a idade gestacional 17 (65,4)* 15 (62,5)** 18 (62,1)** 
    Pequeno para a idade gestacional 9 (34,6) 9 (37,5) 11 (37,9) 
Sexob n (%)  
    Feminino 10 (38,5) 10 (41,7) 14(48,3) 
    Masculino  16 (61,5)** 14 (58,3)** 15 (51,7)** 
Ventilação mecânicab n (%)  
    Sim 3 (11,5) 1 (4,2) 1 (3,4) 
    Não 23 (88,5)* 23 (95,8)* 28 (96,6)* 
Aleitamento materno na alta hospitalarb  
n (%) 

 

    Sim 26 (100)* 24 (100)* 28 (96,6)* 
    Não 0 (0) 0 (0) 1 (3,4) 
Complemento na alta hospitalarb n (%)  
    Sim 9 (34,6) 8 (33,3) 13 (44,8) 
    Não 17 (65,4)* 16 (67,7)* 16 (55,2)* 

aTeste estatístico ANOVA (p-valor < 0,05)   
bTeste estatístico Igualdade de Duas Proporções (p-valor < 0,005) = *com diferença significante 
intragrupo;  **sem diferença estatística intragrupo  
Não houve diferença das características dos recém-nascidos entre os três grupos. 
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Tabela 2 – Características maternas e gestacionais 

Características maternas e 
gestacionais 

Copo 
n=26 

Seringa 
n=24 

TSD 
n=29 

Idade maternaa média ± DP 25,3 ± 6,5 25,5 ± 6,5 25,0 ± 5,4 
Estado civil n (%)    
  Casada ou em união estável 22 (84,6)* 22 (87,5)* 28 (96,6)* 
  Solteira  4 (15,4) 3 (12,5) 1 (3,4) 
Proveniênciab  n (%)    
   Capital  11 (42,3) 7 (29,2) 9 (31) 
   Interior  15 (57,7)** 17 (70,)* 20 (69)* 
Parto anteriorb  n (%)    
   Sim  12 (46,2) 10 (41,7) 11 (37,9) 
   Não  14 (53,8)** 14 (58,3)** 18 (62,1)** 
Quantidade de partos anterioresa 
média ± DP 

0,64 ± 0,91 1,0 ± 1,75 0,79 ± 1,42 

Tipo de partob n (%)    
   Cirúrgico 20 (76,9)* 16 (66,7)* 19 (65,5)* 
   Vaginal  6 (23,1) 8 (33,3) 10 (34,5) 
Consulta pré-natalb n (%)     
   Sim  26 (100)* 23 (95,8) * 28 (96,6)* 
   Não  0 (0) 1 (4,2) 1 (3,4) 
Quantidade de consultas de pré-
natala média ± DP 

5,69 ± 2,31 5,46 ± 1,79 5,66 ± 1,80 

Experiência anterior com 
aleitamento maternob n (%) 

   

   Sim  10 (38,5) 10 (41,7) 12 (41,4) 
   Não  16 (61,5)** 14 (58,3)** 17 (58,6)** 

aTeste estatístico ANOVA (p-valor < 0,05)   
bTeste estatístico Igualdade de Duas Proporções (p-valor < 0,005) = *com diferença significante 
intragrupo;  **sem diferença estatística intragrupo  
Não houve diferença das características dos recém-nascidos entre os três grupos. 

 
Verificam-se na Tabela 3 os dados referentes às variáveis como: dias de 

vida, peso, IGC, entre as três formas de alimentação em dois momentos: no 

primeiro dia de via oral e o dia em via oral exclusivo. Percebe-se que não existe 

diferença entre as variáveis. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos dias de vida, peso e idade gestacional corrigida no período 
de transição alimentar, de acordo com as formas de oferta 

Teste estatístico: ANOVA (p-valor<0,05) 
Legenda: DP = desvio padrão; DV = dias de vida; IGC = idade gestacional corrigida (semanas); 
PS = peso (gramas) 

 
Em relação aos dias de vida necessários para que o RN iniciasse a 

alimentação pela boca e se alimentasse exclusivamente desta forma (Tabela 

Período de 
transição 

Variáveis 
Copo  
Média ± DP 

Seringa  
Média ± DP 

Técnica sonda-dedo  
Média ± DP 

p-valor 

Primeiro dia 
via oral 

DV 13,4 ± 8,8 12,4 ± 9,5 9,2 ± 9,1 0,203 

PS 1724 ± 349 1758 ± 321 1827 ± 398 0,558 

IGC 35 4/7 ± 1 1/7 35 4/7 ± 1 1/7 35 2/7 ± 1 3/7 0,640 

Via oral 
exclusivo 

DV 16,8 ± 10,4 15,2 ± 10,9 12,6 ± 10,8 0,327 

PS 1778 ± 334 1830 ± 315 1879 ± 343 0,531 

IGC 36 1/7 ± 1 1/7 36 ± 1 2/7 35 6/7 ± 1 2/7 0,640 
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3), foi possível verificar uma variação de 9,2 a 13,4 dias no primeiro dia de via 

oral e 12,6 a 16,8 dias no dia de via oral exclusivo sem diferença entre os três 

grupos. Importante ratificar que os RNPT selecionados apresentavam idade 

gestacional de 32 a 36 semanas ao nascimento e há afirmativas referindo que 

o tempo de transição é menor quanto maior a idade gestacional (LAU e SMITH, 

2011). 

Essa pode ser uma justificativa para que outros estudos apresentem 

valores superiores aos encontrados, com média superior a 18 dias de vida para 

início de oferta de via oral (BACHE et al., 2014; FUCILE et al.,2011) e mais de 

30 dias para alimentação oral plena (BACHE et al., 2014; FUCILE et al.,2011; 

NEIVA et al., 2014; ROCHA et al., 2007). Não foram encontrados estudos que 

referissem dias de vida para utensílios distintos, sendo a maioria dos estudos 

realizados com mamadeira (FUCILE et al.,2011; NEIVA et al., 2014).  

Não foi obtida diferença em relação ao peso dos neonatos na primeira 

oferta de via oral (média de 1724-1827 gramas), assim como em via oral 

exclusiva (média de 1778-1879 gramas) entre os grupos (Tabela 3). Alguns 

estudos, não consideram para o peso um valor padrão, foi encontrado valor 

semelhante aos obtidos no presente estudo em início de via oral com média de 

1743 gramas (SCOCHI et al., 2010) e valores distintos com média de 1634 

gramas (COSTA et al., 2011). Já para via oral exclusiva, a maioria dos estudos 

os RNPT permanecem em via oral com peso superior a 1900 gramas 

(BOIRON, 2007; COSTA et al., 2011; FUCILE et al., 2011; ROCHA et al., 

2007), ou seja, valor superior ao obtido no presente estudo. 

No que se refere ao peso para o início de via oral, as pesquisas que 

utilizam diferentes métodos para a transição alimentar a análise se dá para o 

copo. Rocha e colaboradores (2007) utilizaram um peso padrão a ser 

alcançado de 1600 gramas. Já outras pesquisas não referem valores a serem 

alcançados, mas citam os pesos dos RNPT na primeira oferta de dieta pela 

boca, como Boiron (2007) que obteve 1588 gramas e Costa e colaboradores  

(2011) apresentaram 1634 gramas.  

O peso é considerado um preditor para o início da alimentação via oral 

nos RNPT em algumas unidades neonatais, porém ele não pode ser um 

critério isolado para que o prematuro inicie a ingesta oral (COSTA et al., 

2011). Atualmente tem se sugerido bom desempenho na sucção não nutritiva, 
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além de estabilidade clínica (NEIVA e LEONE, 2007; SIMPSON; SCHANLER; 

LAU, 2002). 

Ainda na Tabela 3 se observa que os RNPT participantes desta 

pesquisa apresentavam semelhança de IGC no primeiro dia de via oral (média 

de 35 2/7 a 35 4/7) e no dia de via oral exclusiva (média de 36 a 36 6/7 

semanas) independente do grupo. Esses dados demonstram que os métodos 

não influenciam a ICG na liberação da via oral e na via oral plena. Na pesquisa 

realizada por Costa e colaboradores (2011), os RN apresentavam média IGC 

na liberação da via oral e na via oral exclusiva semelhantes aos deste estudo 

com média de 35 e 36 semanas respectivamente. O estudo de Medeiros e 

colaboradores (2011) também encontraram IGC com média de 35 semanas no 

início da via oral e 36 semanas no dia de via oral exclusiva. 

Na literatura, a IGC que o RN pode iniciar a alimentação pela boca 

exclusivamente é muito discutida. Alguns estudos apontam a idade de 34 

semanas como início da alimentação via oral, afirmando que, a partir desta, os 

neonatos passam a apresentar condições motoras e coordenação oral 

(CATTONI et al., 1998; WHEELER, 1999). Outros relatam que tais habilidades 

podem ser observadas em IGC mais precoces e, portanto, a alimentação via 

oral poderia ser iniciada por volta de 32 a 33 semanas (SIMPSON; 

SCHANLER; LAU, 2002).  

Nas pesquisas realizadas com copo geralmente é feita uma comparação 

com a mamadeira e a idade gestacional corrigida na primeira oferta de via oral 

também é maior do que 32 semanas, sendo mais frequente 34 semanas 

(BUHLER, 2003; DOWLING et al., 2002; MARINELLI; BURKE; DODD, 2001; 

SILVA et al., 2009). Por outro lado, há indicações de idade precoce, por volta 

das 30 semanas, para que o copo seja oferecido em pequenos volumes 

(GUPTA; KHANNA; CHATTREE, 1999; LANG; LAWRENCE; ORME, 1994), 

dado este não confirmado nesta pesquisa. 

 De acordo com os estudos prévios se verifica que esses fatores (dias de 

vida, peso e IGC) isoladamente não são suficientes para determinar a 

capacidade do RN em se alimentar pela boca, outros critérios necessitam ser 

analisados para que haja segurança no momento da alimentação como a 

estabilidade da saturação de oxigênio e frequência cardíaca (HAMMERMAN; 

KAPLAN, 1995; SHIAO; BROOKER; DIFIORI, 1996), processos de maturação 
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orgânica e funcional adequados, estabilidade clínica (SIMPSON; SCHANLER; 

LAU, 2002) e bom desempenho na sucção não nutritiva (KINNER e BEACHY, 

1994). 

Constatou-se na presente pesquisa que os utensílios utilizados também 

não interferem nos dias de vida, peso e IGC no processo de transição 

alimentar. Esperava que a TSD influenciasse as habilidades orais do RNPT, 

em virtude de ser o único instrumento a estimular a sucção do RN e, por 

consequência, repercutisse em valores inferiores dos aspectos avaliados.  

Atualmente, a TSD é descrita como uma técnica que ajuda na 

alimentação no bebê, pois ele suga somente o que é capaz (RIOS, 2003; RIOS 

et al., 2009), sendo também uma opção de alimentação quando a mãe está 

ausente (RIOS et al., 2009; ALMEIDA, 2005, FUJINAGA et al., 2012). 

A TSD é utilizada como uma alternativa na transição alimentar 

(EVANGELISTA e OLIVEIRA, 2009), porém a sua prática é bastante discutida, 

há escassez de estudos na literatura sobre a descrição da técnica, sua indi-

cação e uso (RIOS et al., 2009, FUJINAGA et al., 2012). Fazem-se necessários 

mais estudos que comprovem as consequências da TSD como complemento 

exclusivo na alimentação, para continuação do aleitamento materno e no 

desenvolvimento sensório motor oral do prematuro (FUJINAGA et al., 2012). 

Constam na Tabela 4 o quanto a IG ao nascimento está relacionada com 

as variáveis como dias de vida, peso e IGC na primeira oferta via oral e em via 

oral exclusiva. Foi utilizada a Correlação de Pearson, que apresenta escalas de 

classificação variando entre péssima, ruim, regular, boa e ótima. Vale ressaltar 

que quando a correlação for positiva, se considera que à medida que a IG 

aumenta a variável correlacionada também aumenta. E se a correlação for 

negativa, implica na relação inversa.  

Consideraram-se para a análise apenas as correlações boas, ou seja, 

acima de 60%. Foram obtidas correlações boas e positivas no primeiro dia de 

via oral para as variáveis peso para o copo e TSD, e correlação boa e negativa 

para a variável dias de vida na seringa. Em análise no dia de via oral exclusivo 

a correlação boa e negativa ocorre na variável dias de vida nas três formas de 

oferta. As demais correlações mesmo assinaladas como significantes foram 

classificadas como regulares e desconsideradas para análise. 
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Tabela 4 - Correlação entre a idade gestacional ao nascimento e as variáveis 
como dias de vida, peso e idade gestacional corrigida no primeiro dia de via oral 
Período de 
transição 

Variáveis 
Copo Seringa Técnica sonda-dedo 

ra p-valor ra p-valor ra p-valor 

Primeiro dia 
de via oral 

DV -55,6% 0,003 -60,9% 0,002 -47,2% 0,010 

PS 64,3% <0,001 44,8% 0,028 61,9% <0,001 

IGC 41,1% 0,037 39,6% 0,056 51,1% 0,005 

Via oral 
exclusiva 

DV -66,8% <0,001 -61,6% 0,001 -61,1% <0,001 

PS 55,9% 0,003 35,2% 0,092 58,7% 0,001 

IGC 14,8% 0,471 27,4% 0,196 28,9% 0,128 

Teste estatístico: aCorrelação de Pearson  (p-valor< 0,005). 
Legenda: DP = desvio padrão; DV = dias de vida; IGC = idade gestacional corrigida (semanas); 
PS = peso (gramas) 

 
No que se refere aos dias de vida no primeiro dia de via oral houve 

correlação negativa para seringa, assim como para as três técnicas em via oral 

exclusiva. Mesmo que o copo e a TSD não tenham obtido correlação mínima 

de 60%, os valores foram bem próximos a esse. Assim, quanto maior a IG 

menos dias de vida são necessários para que o RN se alimente pela boca 

independente da técnica utilizada. Este dado corrobora com a afirmativa de que 

o RN que precisa de mais dias de vida para iniciar a alimentação por via oral e 

se alimentar exclusivamente pela boca são os com IG ao nascimento mais 

precoce (LIMA, 2013). 

A correlação entre o peso e a IG ao nascimento mostrou-se positiva 

(Tabela 4) no início de via oral para as técnicas copo e TSD, ou seja, o 

prematuro que possui IG ao nascimento maior provavelmente iniciará a 

alimentação pela boca com maior peso do que os RN com IG ao nascimento 

menor. Esse resultado indica a relação do peso versus idade gestacional, pois 

de acordo com o desenvolvimento do RN se esperam determinados valores de 

peso e comprimento (RUDGE, 2005). 

Mediante os dados obtidos, observou-se que a técnica utilizada para 

ofertar a dieta ao RNPT não interferiu nas variáveis: dias de vida, peso e IGC. 

Pode-se inferir algumas justificativas para esse resultado. No serviço onde foi 

realizada a presente pesquisa alguns procedimentos são realizados como 

rotina para todos os binômios mãe-bebê da unidade, ou seja, as mães são 

acolhidas, orientadas sobre como cuidar de seus bebês, informadas sobre 

como aumentar a produção de leite materno pela ordenha manual, além de 

todos os benefícios do aleitamento materno. Por outro lado, a avaliação com os 

três instrumentos (copo, seringa e TSD) ocorria apenas uma vez ao dia e 



  

171 

somente eram ofertados pela pesquisadora. Logo, os RNPT estavam expostos 

a uma gama de estímulos orais que podem ter influenciado os resultados.  

Os resultados levam a reflexão de que são vários os aspectos 

envolvidos neste momento de transição alimentar: maturação expressa pela 

idade gestacional, o acolhimento e envolvimento da mãe e experiência de 

sucção em especial em seio materno. Sugere-se, enfim, que estudos devem 

ser realizados para investigar o impacto dos métodos de transição no 

desenvolvimento do prematuro e na prevalência de aleitamento materno. 

 

6. CONCLUSÃO  

Pode-se concluir para este estudo que o copo, a seringa e a TSD não 

influenciam os dias de vida, o peso e a IGC no período de transição alimentar 

de prematuros, assim como a idade gestacional ao nascimento está 

relacionada aos dias de vida do RN e peso neste processo. 
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