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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 

 

PADRONIZAÇÃO DE MÉTODOS PARA A DETECÇÃO DE PROTEÍNAS DA MEMBRANA DE 

ERITRÓCITOS INFECTADOS POR Plasmodium falciparum IMUNORREATIVAS AO SORO 

DE PACIENTES ASSINTOMÁTICOS PARA MALÁRIA 

 
Orientador: Andreimar Martins Soares 

Bolsista: Charles Nunes Boeno 

 
 

 
RESUMO DO PROJETO 

Durante décadas a malária esteve associada a numerosos casos e óbitos 

registrados devido ser caracterizada uma doença negligenciada. Fatores endêmicos 

colaboram para o desenvolvimento da doença e favorecimento da proliferação do 

vetor e a variabilidade de cepas do parasita eleva a dificuldade de controle e 

tratamentos. Com o advento da evolução da biotecnologia e sua expansiva 

implantação em pesquisa e diagnósticos, novas vertentes biotecnológicas foram 

direcionadas para o conhecimento de tal moléstia e sua interação com o organismo 

humano e consequências. Este trabalho propõe realizar experimentos que visem 

conhecer melhor a proteômica do parasita e sua relação com indivíduos que adquirem 

o parasita, porém não ocorre manifestação da doença, fato conhecido como 

assintomatismo. O trabalho visa efetuar técnicas de separação de proteínas de 

Plasmodium falciparum para verificação de imunorreatividade com o soro de pacientes 

assintomáticos para malária, doença que é evidenciada na Amazônia brasileira.  

 

RESUMO DO RELATÓRIO 

A malária é uma doença de importância endêmica na Amazônia, e em regiões 

tropicais do mundo, incide um elevada morbidade nas áreas endêmicas do continente 

Africano, encontram-se em fase de desenvolvimento formas de combate ao 

protozoário causador da doença, que sejam aplicadas ao desenvolvimento de uma 

resposta imune, por tal motivo denota-se a importância de estudos científicos 



  

relacionados ao conhecimento deste parasita. Foram disponibilizadas sete amostras de 

Plasmodium falciparum que estavam cultivadas de acordo com a técnica de Trager e 

Jensen (1976), foram extraídas as proteínas do parasita com reagentes e realizada a 

técnica de SDS PAGE 10 % para verificar o perfil de proteínas das amostras, sendo que 

4 amostras da cepa 3D7, e 3 amostras da cepa W2. Após ser obtido o perfil proteico, 

verificou-se a possibilidade de produzir géis com um poço de aplicação para amostras, 

essa adaptação foi inviável devido demandar quantidade grande de amostra e 

distribuir de forma irregular as proteínas no gel de eletroforese, o método 

convencional para produzir os géis foi empregado. Eram feitos géis em duplicata uma 

para ser corado com Coomasie Blue (GE healtcare), e com a outra unidade era feito o 

processo de eletrotransferência, que consiste em transferir as proteínas separadas em 

gel para uma membrana de nitrocelulose, e realizava-se o teste de Western blot, que 

realiza a exposição da membrana com as proteínas de P. falciparum ao soro de 

pacientes assintomáticos para malária. O Western blot era feito em tiras de membrana 

adsorvente para serem expostos aos soros de pacientes assintomáticos. Os resultados 

mostraram que ocorria reconhecimento de tais proteínas pelos soros de pacientes 

assintomáticos para Malária por Plasmodium falciparum. Foram feitos Western Blot, 

com amostras de pacientes sintomáticos para Malária, que demonstraram padrão de 

reconhecimento imunológico diferente comparado aos testes com assintomáticos. Ao 

ser verificado tal positividade de reação imunológica de reconhecimento, buscou-se 

aprimorar a disposição e visualização dos testes, foram feitos novos procedimentos 

com a disposição de amostras 3D7, W2 e eritrócitos não infectados para malária (HNI), 

em uma única membrana de nitrocelulose e realizada reação com o soro de pacientes 

assintomáticos, que permitiu visualizar melhor a imunorreatividade existente de tais 

componentes biológicos objetos desse estudo. Foram realizados géis bidimensionais 

(2D-PAGE) das amostras de Plasmodium falciparum das cepas 3D7 e W2, para 

verificação de perfil de distribuição de proteínas, dosagem de proteínas. 

Posteriormente foi feito Western Blot, e evidenciado o reconhecimento de proteínas 

de eritrócitos infectados com o parasita, por anticorpos presentes no soro de 

pacientes assintomáticos para ambas as cepas de Malária. 

 

Palavras-chave: Plasmodium falciparum, Malária, Assintomáticos, Eletroforese-2D 



  

1 INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) mostrou através de dados do ano de 

2008 um total de 104 países endêmicos para a Malária, dentre os quais 45 pertencem 

ao continente africano (WHO, 2008). Estima-se que 40% da população do mundo 

permaneçam sob o risco de infecção por malária (WHO, 2010). 

Em 2006, segundos dados do Ministério da Saúde, foram registrados 540.000 

casos, um pouco menos que os 580.000 casos registrados em 2005. Já em 2009 o 

número de infecções foi de 303.000 (SIVEP-MALÁRIA, 2010), 43,8% menor que em 

2006.No Brasil, no ano de 2011, 99,7% da transmissão da malária concentrou-se na 

Região Amazônica, composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, compreendendo 807 municípios 

(SIVEP-MALÁRIA, 2013).  

Durante décadas as formas de controle para a malária se baseavam no 

combate do vetor como uso de inseticidas e uso de drogas como a cloroquina para 

tratamento da doença, entretanto ocorreu a resistência por parte do vetor ao uso 

dessas formas de controle e tratamento (AGNANDJI et al., 2011; DOUGLAS et al., 

2011). Entre as principais estratégias de controle propostas pela OMS estão o 

desenvolvimento de novas drogas para o tratamento dos doentes e de vacinas que 

possam bloquear a infecção, a transmissão ou atenuar os sintomas da Malária grave. 

Proteínas presentes na superfície do merozoíta como merozoite surface proteins 1 

(MSP1), MSP2 e apical membrane antigen 1 (AMA1), ou secretadas durante a invasão 

como 175 kDa erythrocyte binding antigen (EBA175) e ring-infected erythrocyte surface 

antigen (RESA) e proteínas exportadas pelo parasita para a membrana do eritrócito 

como P. falciparum erythrocyte membrane protein 1 (PfEMP1) têm sido incluídas em 

formulações de vacinas testadas (HILL, 2011). 

Os sintomas da Malária grave são definidos por anemia, insuficiência renal e 

pulmonar e a Malária cerebral, que são causados principalmente por um fenômeno 

denominado citoaderência (MILLER et al., 1994; 2002), caracterizado pela adesão de 

hemácias infectadas com formas maduras de P. falciparum ao endotélio. Além da 

citoaderência, hemácias infectadas podem aderir à hemácias não infectadas, o que é 

conhecido como “rosetting” (HANDUNNETTI et al., 1989). 



  

Os fenótipos de citoaderência e “rosetting” estão associados à expressão da 

proteína PfEMP1 (Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1) (LEECH et 

al., 1984) que é exportada pelo parasita para a membrana do eritrócito e lá se localiza 

em protuberâncias denominadas “knobs” (LUSE; MILLER, 1971), os quais são formados 

por outras proteínas do parasita como a knob associated histidine rich protein (KAHRP) 

(CRABB et al., 1997). Aikawa e colaboradores em 1996 observaram, através da técnica 

de Microscopia de Força Atômica (MFA), que os “knobs” apresentam carga positiva. 

Como alguns receptores nas membranas endoteliais [intercellular adhesion molecule-1 

(ICAM1), cell adhesion molecule 36 (CD36) e chondroitin sulphate A (CSA)] apresentam 

cargas negativas (MEHRKE; DAUT, 1990; MARCHENKO; SAGE, 1993), acredita-se que 

esta diferença de carga promova citoaderência entre essas células. A aderência de 

eritrócitos infectados é um fenômeno complexo que também envolve interações 

moleculares entre antígenos localizados nessas protusões eletrodensas de eritrócitos 

parasitados como PfEMP1 e os receptores do hospedeiro (NEWBOLD et al., 1999; 

CHEN et al., 2000). 

Indivíduos infectados, mas sem manifestações de sintomas clínicos, possuem 

um vasto repertório anti-VSA (variant surface antigens), existindo uma correlação 

negativa entre positividade para o parasita e reconhecimento de VSAs, embora apenas 

a presença do parasita não possa ser associada à proteção contra sintomas de malárias 

subsequentes (BULL et al., 2002). Os jovens e adultos moradores de área endêmica, 

mesmo em constante contato com o agente infectante, que adquirem a característica 

de assintomatismo não ficam doentes devido à infecção por malária com a mesma 

frequência que pessoas que não são moradores de área endêmica (HVIID, 2005).  Isto 

não significa dizer que a imunidade é esterilizante, ela é apenas parcial, onde os 

sintomas observados podem até mesmo desaparecer completamente. Em alguns 

casos, apenas testes mais sensíveis, como o PCR, podem confirmar a presença do 

parasita (ALVES et al., 2002). A eliminação completa não ocorre aparentemente em 

função de um fenômeno de exaustão de células T CD4+ reativas contra antígenos do 

parasita (BUTLER et al., 2011). 

A imunidade contra os sintomas da malária possivelmente depende da idade e 

do tempo de exposição dos indivíduos infectados e dos níveis endêmicos da região 

(GUPTA et al., 1999). Uma grande diferença da Malária da África para a Amazônica, 



  

observa-se na diversidade antigênica dos parasitas que pode levar a um 

reconhecimento acelerado de repertórios globais de parasitas circulantes numa área. 

De fato já foi demonstrado que o repertório de genes “var” dos isolados da Amazônia 

é mais limitado do que o de outras regiões (ALBRECHT et al., 2006). Por outro lado, ao 

contrário do que ocorre na África, parece não haver um reconhecimento diferencial de 

domínios DBL (Duffy Binding-Like, subdominios de PfEMP1) entre soros de pacientes 

sintomáticos e assintomáticos e no total a reatividade de muitos soros da área 

endêmica brasileira parece muito mais baixa que na África (FRATUS, 2008). Isto coloca 

em dúvida se PfEMP1 é realmente um alvo decisivo na aquisição de uma imunidade 

protetora contra sintomas da malária, sugerindo que a resposta anti-PfEMP1 não deve 

ser o único fator determinante.  

A resposta humoral é indefinida contra qual antígeno do parasita ocorre 

resposta imune (WIPASA et al., 2002). É até possível que antígenos verdadeiramente 

protetores não são reconhecidos pela resposta naturalmente adquirida (DOUGLAS et 

al., 2011). Cabe ressaltar que existem antígenos que são mais reconhecidos por 

indivíduos protegidos contra malaria sintomáticos que por indivíduos suscetíveis. Um 

bom exemplo é a proteína MSP1 contra qual indivíduos assintomáticos muitas vezes 

desenvolvem uma resposta forte (POLLEY, 2003; KONING-WARD et al., 2003) e que 

quando imunizado em macacos, confere proteção contra infecção (SIDDIQUI et al., 

1987). Entretanto ensaios em seres humanos utilizando a proteína recombinante 

alcançaram apenas sucesso marginal (OGUTU et al., 2009). Além de dados sobre o 

reconhecimento do principal antígeno variante da superfície da hemácia infectada 

(PfEMP1), existem poucas informações sobre quais proteínas da superfície de 

hemácias infectadas, são diferencialmente reconhecidas por indivíduos protegidos ou 

suscetíveis (HVIID; STAALSOE, 2004).  

Na Amazônia existe uma situação especial caracterizada pela escassez de cepas 

com repertório de antígenos variantes profundamente diferentes (ALBRECHT et al., 

2010; GRIFFING et al., 2011). A situação de baixa variabilidade de cepas circulantes na 

Amazônia facilita a possível identificação de estruturas alvos e auxilia estudos da 

resposta humoral contra a hemácia infectada na proteção de evoluções sintomáticas 

ou mesmo graves da malária direcionada ou não, contra proteínas variantes. 



  

Ainda não foram realizados estudos que visem à identificação em larga escala 

de antígenos da hemácia infectada relacionados com proteção aos sintomas da 

malária. Portanto, propõe-se a utilização de técnicas proteômicas de alta sensibilidade 

para identificar e caracterizar proteínas de P. falciparum que sejam possivelmente 

reconhecidas por anticorpos variáveis presentes nos soros de indivíduos sintomáticos 

e assintomáticos oriundos da Amazônia. 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Padronizar métodos proteômicos e imunoquímicos, para identificação de 

proteínas da membrana de hemácias infectadas com P. falciparum responsáveis pelo 

desenvolvimento de imunoproteção em indivíduos assintomáticos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprimorar técnicas para o isolamento de proteínas do Plasmodium falciparum 

que desencadeiam respostas imunes diferenciais em indivíduos assintomáticos 

e sintomáticos; 

 Padronizar técnicas para caracterização estrutural de proteínas presentes na 

membrana de eritrócitos infectados como possíveis alvos da resposta 

imunológica distinta em pacientes assintomáticos para malária; 

 Analisar através da técnica de Western Blot a imunorreatividade de proteínas 

presentes na membrana de eritrócitos infectados por P. falciparum quando 

expostos ao soro de pacientes infectados para malária. 

 



  

3 METODOLOGIA 

 O projeto foi desenvolvido no Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à 

Saúde, CEBio, da Fiocruz Rondônia e UNIR em parceria com a Faculdade São Lucas. 

3.1 OBTENÇÃO DOS SOROS 

Os soros utilizados no presente estudo foram obtidos pelo Laboratório de 

Epidemiologia do IPEPATRO-CEPEM-FIOCRUZ Rondônia, coletados em áreas rurais e 

ribeirinhas do município de Porto Velho, pelo Dr. Tony H. Katsuragawa 

(KATSURAGAWA, 2010). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

CEPEM (Centro de Pesquisa em Medicina Tropical) sob Processo Nº CEP/CEPEM 

070/08. 

 3.2 CULTIVO DO PARASITA Plasmodium falciparum CEPAS W2 e 3D7 

A cepa padrão, 3D7 de P. falciparum foi cultivada in vitro e mantida em cultura, 

após o descongelamento, com hematócrito 4% de acordo com a técnica de Trager e 

Jensen (1976), modificada por Trager (1990). O cultivo foi realizado em meio completo 

composto por RPMI 1640 suplementado com 10% de plasma humano desfibrinado A+ 

ou AB+; Hepes 22,8 mM; glicose 11,1 mM; hipoxantina 0,36 mM (50 g/mL); NaHCO3 

23,8 mM, e gentamicina 40 g/mL. As culturas de parasitas foram mantidas em estufa 

a 37oC, condicionadas em garrafas plásticas de 25 cm3 sob uma tensão de gases (5% de 

O2 + 5% de CO2 + N2 balanceado) ou no dissecador a vela segundo a técnica de Trager 

(“candle jar”).  

O acompanhamento do desenvolvimento do Plasmodium foi feito por meio da 

preparação de esfregaço delgado em lâminas para análise em microscópio óptico. Os 

esfregaços foram corados com Giemsa (LUZ; FERNANDEZ-RAMIREZ, 1990; LIMA et al., 

2001), e observados em aumento de 1000X sob imersão. Foi realizada a sincronização 

dos parasitas utilizando-se flotação de hemácias com formas maduras utilizando 

Voluven 6% (Fresenius-Kabi, Campinas) seguido de exposição a 5% Sorbitol (MOLL et 

al., 2008) quando o parasita estava na forma recém invadida (forma anel). 



  

3.3 EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS DE MEMBRANAS DE HEMÁCIAS NÃO-INFECTADAS E 

INFECTADAS 

As hemácias (3 mL) não-infectadas ou infectadas foram lisadas segundo um 

protocolo publicado por Rabilloud e colaboradores (RABILLOUD et al., 1999) com 

adaptações. Foi realizado a separação do material sorológico que contem as 

membranas de eritrócitos juntamente com outros componentes sanguíneos por meio 

de um kit bioquímico para a extração das proteínas de células vermelhas infectados 

por Plasmodium falciparum, GE Healtcare 2-D Protein Extraction Buffer – Trial Kit, 

Diluent III (uréia e tiouréia e ABS-16) e solução de lavagem de PBS a 0,2mM, Após 1 

minuto sob leve agitação, a solução foi centrifugada a 15294 xg por 5 minutos, e 

retirado o sobrenadante que correspondia a solução de lavagem, obtendo somente as 

proteínas de hemácias e proteínas do parasita. Feito isso, observou-se a formação de 

uma substância branca gelatinosa (ghost) das amostras e uma substância escura (pellet 

do parasita) ao fundo do recipiente, somente para hemácias infectadas, repetiu-se 

esta etapa até o desaparecimento de todo pigmento vermelho (hemoglobina) e 

separou-se o ghost em alíquotas. As proteínas presentes no ghost foram quantificadas 

pelo método de Lowry e colaboradores (1951) utilizando o kit DC Protein Assay 

(BioRad) e solubilizadas em detergentes específicos para os métodos nos quais, as 

mesmas foram separadas, SDS-PAGE e Eletroforese 2D (RABILLOUD et al., 1999). 

3.4 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA (SDS-PAGE) 

As proteínas presentes nas amostras foram solubilizadas em uma solução 

detergente [2% de Triton X-100 (v/v), e 1% de SDS (m/v)]. O solubilizado foi misturado 

na razão de 1:1 (v/v) com tampão de corrida (100 mM de Tris-HCl pH 6,8 contendo 4% 

de SDS, 0,2% de azul de bromofenol, DTT e 20% de glicerol). A mistura foi aquecida em 

banho-maria a 75°C por 15 minutos e aplicadas em SDS-PAGE a 10%. Foram aplicados 

200 μg de proteínas em um gel descontínuo com dimensões de 10,1 x 7,3 x 1,0 mm. O 

sistema foi formado por gel concentrador a 3,5% (m/m) de acrilamida e tampão de 

Tris-HCl a 1 mol.L-1 (pH 6,8) e gel separador a 10% (m/m) de acrilamida e tampão de 

Tris-HCl a 1,5 mol.L-1 (pH 8,8). As condições eletroforéticas como pH, força iônica e 

tampão foram as mesmas estabelecidas por Laemmli (1970). Na corrida eletroforética 



  

foi fixada uma corrente de 15 mA por gel e potência 5 W aplicado no gel até que o 

fronte percorra todo o gel (GE, 2004).  

A corrida eletroforética foi realizada mantendo-se a temperatura entre 10-15°C 

para evitar distorções das bandas, e, consequentemente, problemas de resolução. A 

fim de comparação, a cada corrida eletroforética foram colocados 7 μL do Padrão de 

Peso Molecular. Ao término da eletroforese, o gel foi corado com azul de Coomassie G-

250 conforme protocolo adaptado de Neuhoff e colaboradores (1988). Após esta 

etapa, as imagens dos géis foram capturadas e analisadas por meio de Image Scanner 

(Amershan Bioscience).  

3.5 ELETROFORESE BIDIMENSIONAL (2D-PAGE) 

 A técnica de eletroforese bidimensional (2D-PAGE) utiliza fitas com valores de 

pH para inserção da amostra a ser analisada por um determinado período até que a 

fita absorva a amostra e o tampão utilizado (IGP) para hidratar a fita que é composto 

por um anfólito especifico para o pH da fita (GE 2014) foram utilizadas fitas de pH 3-10 

não linear, e amostra proteica de proteínas de eritrócitos não infectados, que fica em 

um período de hidratação de 24 horas para posterior utilização. Após a hidratação foi 

realizada a focalização em um sistema. Posteriormente as fitas com amostras 

passaram pelo processo de Equilibrio em soluções de DTT a 2,5% e pelo processo de 

alquilação com a substância de Iodoacetamida éstas uma soluções tem como função 

inserir com cargas negativas para a proteína e manter a proteína em uma conformação 

aberta, para que possam sofrer ação do campo elétrico e serem separadas na malha 

do gel. As fitas foram inseridas em um gel que realiza a separação por massa molecular 

(SDS-PAGE) para completar a separação bidimensional, após finalização da separação 

em duas dimensões o gel foi corado com Nitrato de Prata, para uma melhor resolução 

dos spots de proteínas (SILVA, 2011). 

3.6 COLORAÇÃO COM PRATA (SDS-PAGE) 

  A coloração com nitrato de prata é iniciada com a colocação do gel após 

corrida eletroforética em solução fixadora por 1 hora, após tal procedimento o gel é 

lavado três vezes com etanol a 50% (m/V) durando 20 minutos cada lavagem, após as 

lavagens é retirada toda solução de etanol e inserido o Tiossulfato de sódio por 5 



  

minutos, utilizando 100 mL de água e 20mg de tiossulfato de sódio, sendo reservado 

desta solução 2mL para utilização no revelador. O gel é lavado com água três vezes de 

20 segundos cada lavagem para retirar a solução de tiossulfato, após isso é inserido o 

Nitrato de Prata que fica por 20 minutos em contato com o gel, a solução é composta 

por 100mL de água,75UL de formaldeído, e 0,2g de nitrato de prata. Após esse 

processo o gel é lavado três vezes com agua por 20 segundos cada e se insere o 

revelador, a solução é composta de carbonato de sódio 0,2g, formaldeído 50 UL, 

100mL de agua e os 2mL que foram reservados. Ao inserir o revelador o gel é colocado 

sob agitação e deve ficar sendo observado o surgimento dos spots, e quando estiver 

bem nítido e definido o gel retira-se a solução de revelação, pois pode escurecer todo 

o gel devido à oxidação da prata. 

3.7 WESTERN BLOT 

 A técnica de Western Blot se baseia em transferir proteínas separadas 

inicialmente por eletroforese para uma membrana de nitrocelulose para que se possa 

dinamizar reações entre proteínas e anticorpos. A metodologia empregada para a 

realização do Western Blot foi descrita por Silva (2011). Foi utilizado o sistema de 

eletrotransferência que realiza a transferência das proteínas do gel SDS-PAGE para a 

membrana adsorvente, utilizando como tampão de transferência a solução de metanol 

a 20%. Após a transferência, foi utilizado PBS (Tampão Fosfato) a 0,2 mM e TWEEN a 

0,1% com BSA (Albumina de Soro Bovino) a 3% para Bloqueio que dura 2 horas. Para a 

lavagem foi utilizado a solução de PBS e TWEEN (TPBS) sendo feitas 3 lavagens de 

cinco minutos de duração cada. Após o procedimento de bloqueio era inserido o 

anticorpo primário que é definido pelo soro do paciente assintomático que interage 

com as proteínas dispostas na membrana em um período de 24 horas com titulação de 

1:10000, após esse procedimento ocorriam lavagens utilizando TPBS. Era inserido o 

anticorpo secundário que tem com função reconhecer o anticorpo que estava 

interagido com as proteínas, que se encontravam na membrana e formar um 

complexo que após inserida a solução de revelação torna possível visualizar a reação 

proporcionada pela interação de proteínas e anticorpo de pacientes assintomáticos. O 

anticorpo secundário era inserido e permanencia 2 horas até realização da revelação. 

Para a revelação foi utilizado o anti-IGG Human-HRP conjugado com peroxidase e 



  

reagente DAB (Diaminobenzidina) solubilizado em TRIS-HCl a 0,1 M e peroxido de 

hidrogênio 30%.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Malária é uma doença causada por protozoário do gênero Plasmodium, que 

tem como vetor o mosquito do gênero Anopheles, é considerada uma doença de 

grande impacto em todo o mundo principalmente em países subdesenvolvidos, as 

estratégias no combate a essa doença são diferenciadas, e muitos estudos científicos 

são realizados para definir uma nova maneira de combater a malária. São descritas 

mais de 100 espécies, cinco parasitam o homem: P. vivax, P. ovale, P. malarie, P. 

knowlesi e P. falciparum, que é responsável por altos índices de morbidade e 

mortalidade (GOMES et al., 2014). O parasita possui um complexo ciclo de 

desenvolvimento, sendo caracterizado como hematozoário obrigatório (COUTO, 2009), 

sendo descritas diferentes cepas de Plasmodium sp., que são determinadas de acordo 

com a região endêmica, as características clinicas e também sua relação com os 

medicamentos utilizados no tratamento da doença. As cepas utilizadas para o estudo 

são classificadas de acordo com a sua resistência a Cloroquina, medicamento 

antimalárico utilizado contra a doença. A cepa W2 é definida como Cloroquina 

resistente que é encontrada na região Amazônica, e a cepa 3D7 que é encontrada nas 

regiões do continente Africano que  é caracterizada como cloroquina sensível (GOMES 

et al., 2014). 

 No final do século XX foram feitos o mapeamento genético do Plasmodium 

falciparum, entretanto existem relatos deste parasita desde o ano de 1897 por Welch 

que era o causador da febre terçã maligna que tinha ocorrência de picos febris de 36 a 

48 horas. A espécie P. falciparum é tida como responsável por casos graves de malária 

devido ter características que fazem com que o parasita tenha a capacidade de se 

aderir ao endotélio dos vasos sanguineos quando esta em seu ciclo eritrocítico, e tal 

manifestação causa a obstrução de capilares sanguíneos que dependendo de onde 

ocorra tal bloqueio, pode ser fatal para o individuo que esteja com malária por 

Plasmodium falciparum (GOMES et al., 2014). 



  

 Foi realizada a separação do material sorológico que contem as membranas de 

eritrócitos juntamente com outros componentes sanguíneos. Ocorrida a separação das 

proteínas desejadas foram obtidas sete amostras, que contem o parasita cultivado em 

diferentes estágios de formação, pois para o presente estudo pode haver reações 

imunológicas distintas para cada fase de desenvolvimento do parasita, quatro 

amostras são da cepa 3D7 e três da cepa W2.  

  

Tabela 1. Classificação das amostras que contem as proteínas do parasita 

CEPA CEPA 3D7 CEPA W2 

CLASSIFICAÇÃO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
                Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 

  

 A eletroforese é uma metodologia empregada para a separação de proteínas 

que estejam carregadas negativamente por soluções redutoras, que se deslocam em 

um meio especifico conforme a técnica, pela influência de um campo elétrico continuo 

que faz com que as moléculas migrem no meio. Existem diferentes sistemas que 

realizam o procedimento eletroforético, por sílica, acetato de celulose e até mesmo 

papel, sendo que o gel de poliacrilamida é um dos mais utilizados para tal 

procedimento (SZPUNAR, 2004; GOMEZ-ARIZA et al., 2005). Este gel é formado pela 

copolimerização entre acrilamida e N,N’-metilenobisacrilamida, na presença de 

persulfato de amônio e tetrametiletilenodiamina (TEMED). Os poros do gel dependem 

diretamente da concentração de bisacrilamida, quanto maior a proporção de 

bisacrilamida, melhor a funcionalidade do gel quanto a separação de protéinas, 

relacionado ao tamanho molecular das mesmas. Géis com poros maiores separam 

melhor proteínas grandes, peptídeos possuem menor massa molecular e se dispersam 

facilmente, então sua separação não é efetora em géis com pouca porcentagem de 

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

2003).  

 A eletroforese monodimensional pode ser aplicada para a análise de proteínas 

em sua conformação nativa, na qual a proteína é separada por afinidade relacionada 

ao pH da proteína que durante o deslocamento em um sistema vertical é cessado 

quando a mesma atinge o seu ponto isoelétrico, que é um estado onde as proteínas 

apresentam carga nula. Uma outra modalidade utiliza as proteínas desnaturadas com 



  

solução redutora para que esta se junte a molécula a ser analisada e segregada em gel 

no qual esta possa sofrer a influência do campo elétrico que é empregado no sistema 

(SZPUNAR, 2004; GAO et al., 2003). 

Foi utilizada a técnica de SDS PAGE 10% para verificar o perfil de separação das 

proteínas através de gel de eletroforese monodimensional (Figura 1 e Figura 2). Os géis 

foram realizados em duplicata, para analise das sete amostras de proteínas de P. 

falciparum, sendo uma unidade utilizada para eletrotransferência e outra para fixação 

e coloração com Coomasie Blue (GE healtcare). Foi observada uma boa disposição de 

proteínas nos géis evidenciando bandas bem definidas. Após a execução do processo 

de eletroforese com corante coloidal, observam-se proteínas de diferentes pesos 

moleculares e algumas bandas bem definidas.  

Figura 1 – Gel de eletroforese monodimensional SDS – PAGE 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
 
Amostras proteicas de Plasmodium falciparum amostras: A1, A2, A3, A4, da cepa 3D7 e A5, A6, A7, da 
cepa W2 Peso Molecular Protein Marker Broad Range (9-200 kDa) corados com Comassie Blue G-250. 

 
 Figura 2 – Gel de eletroforese monodimensional SDS – PAGE 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 

Amostras proteicas de Plasmodium falciparum amostras: A1, A2, A3, A4, da cepa 3D7 e A5, A6, 
A7, da cepa W2 Peso Molecular Protein Marker Broad Range (19-200 kDa) corados com 
Comassie Blue G-250. 



  

 
A técnica de western blot é um significativo avanço da biologia molecular, 

possibilita caracterizar e quantificar por imunodetecção múltiplas proteínas que foram 

separadas em gel de eletroforese. A técnica oferece vantagens por tornar acessível às 

interações proteicas aos ligantes que se pretendem interagir, utiliza pouca amostra e 

tem fácil execução com vantagens em seu armazenamento, a técnica possibilita a 

utilização previa de proteínas em outros procedimentos antes da realização do blot 

(KURIEN; SCOFIELD, 2006). Em estudos que se relacionam agentes infeciosos e a 

detecção de anticorpos, o método é altamente sensível e especifico, sendo empregado 

como diagnóstico para diversas outras doenças (COOLEY et al., 2001; TALMI-FRANK et 

al., 2006).  

  O Western Blot foi executado inicialmente com a transferência das proteínas 

de P. falciparum separadas do gel de eletroforese para uma membrana de 

nitrocelulose, fazendo com que os anticorpos presentes no soro de pacientes 

assintomáticos para malária interajam com as proteínas da membrana adsorvente. A 

realização da transferência utiliza o sistema Mini-Ve (GE healtcare) que aplica uma 

carga elétrica e faz com que as proteínas migrem do gel para a membrana de 

nitrocelulose com o aspecto de separação contido no gel de eletroforese. O sistema de 

montagem é simples e eficaz, pois o tamanho do gel de 9 centímetros quadrados 

oferece um melhor padrão de separação proteica. Após a transferência a membrana 

foi fracionada em tiras e expostas aos soros de diferentes pacientes, dispostos em 

tubos falcon de 15 mL que passam por três fases até a finalização do teste de Western 

blot. A fase inicial consiste em bloquear a membrana para que não ocorram reações 

inespecíficas entre o anticorpo do soro assintomático e a membrana.  

A segunda fase do teste é precedida por quatro lavagens consecutivas da 

membrana utilizando TPBS, com duração de cinco minutos cada lavagem. É inserido o 

anticorpo primário que corresponde ao soro do paciente assintomático para que 

ocorra interação com as proteínas presentes na membrana.  Após 24 horas é colocado 

o anticorpo secundário (anticorpo humano conjugado com peroxidase, Anti-IgG-

Human-HRP) que irá interagir com o complexo possivelmente já formado na 

membrana e atua também na revelação. A membrana é exposta a solução de 

revelação e então é possível evidenciar a interação entre as proteínas do eritrócito 



  

infectado com o Plasmodium e o soro de pacientes assintomáticos para Malária, 

através da reação que ocorre entre as bandas proteicas e a solução de revelação, 

sendo possível observar as proteínas dispostas em bandas que interagiram com o 

anticorpo do soro do paciente assintomático, e posteriormente com o anticorpo, Anti-

IgG-Human-HRP conjugado com peroxidase, que torna possível visualizar a reação 

após sua utilização.  

Foram feitos testes para solução de bloqueio que se adequava a realização do 

Western Blot com Albumina 3% (m/V)  e com proteínas do leite a 5% (m/V). Os testes 

utilizaram hemácias não infectadas (HNI), uma amostra de cepa 3D7 e outra W2. Foi 

produzido o gel de Poliacrilamida 10% SDS-PAGE destas amostras, e submetidas ao 

processo de Western Blot. Os resultados dos testes realizados com as proteínas do 

leite demonstraram um reconhecimento fraco, comparadas aos testes que foram 

realizados com a Albumina que apresentaram reação mais evidente (Figura 3), 

portanto este foi empregado na realização do estudo. 

 

Figura 3 – Membrana de nitrocelulose com proteínas de Plasmodium falciparum cepas W2 e 3D7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 

 
Membrana anteriormente submetidas à separação em gel de eletroforese SDS-PAGE 10%, que 
foi submetida ao teste de solução de bloqueio com Proteínas do Leite a 5% (m/V) e Albumina a 
uma concentração de 3 % (m/V). 

 

Foram produzidos novos pentes usados no gel de eletroforese para que este 

contivesse um único local de aplicação melhorando o aproveitamento da membrana 

de nitrocelulose que seria usada no teste, adaptou-se o método e foi obtido um gel 

com uma única distribuição de proteínas de Plasmodium falciparum, entretanto tal 



  

distribuição durante a corrida de eletroforese ocorreu de forma desigual no gel (Figura 

4), utilizando grande quantidade de amostra, portanto optou-se por utilizar os 

métodos e equipamentos convencionais. 

Figura 4. Gel de eletroforese SDS-PAGE com um único poço de aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
 

Gel com proteínas de Plasmodium falciparum cepa 3D7, Peso Molecular Protein Marker Broad Range 
(19-200 kDa) corados com Comassie Blue G-250, demonstram distribuição irregular no gel e necessidade 
de muita quantidade de amostra. 

 

Após a realização de testes para o aprimoramento de metodologia para a 

produção do gel com um único poço e para verificar a possibilidade de substituição da 

Albumina por proteínas do leite, foi iniciado o teste de Western Blot com todos os soros 

disponíveis para o estudo de pacientes assintomático, os resultados iniciais apontaram 

que existe imunorreatividade entre as proteínas do parasita e o soro desses pacientes, 

exceto por dois soros que não reagiram com as proteínas na membrana de nitrocelulose 

(soros-16, Soro-17). A titulação empregada em todos os testes de western blot era de 1 

para 10.000. 

 

Tabela 2 – Identificação dos soros de pacientes assintomáticos.  

Numero 63701 68802 50401 50001 47501 56901 47401 48902 55902 

Legenda 
SORO-
01 (S1) 

SORO-
02 (S2) 

SORO-
03 (S3) 

SORO-
04 (S4) 

SORO-
05 (S5) 

SORO-
06 (S6) 

SORO-
07 (S7) 

SORO-
08 (S8) 

SORO-
09 (S9) 

 

Numero 57605 57601 54603 49903 69320 67601 43320 61402 

Legenda 
SORO-10 
(S10) 

SORO-11 
(S11) 

SORO-12 
(S12) 

SORO-13 
(S13) 

SORO-14 
(S14) 

SORO-15 
(S15) 

SORO-16 
(S16) 

SORO-17 
(S17) 

Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. Amostras de soro gentilmente cedidas pelo Dr. Tony H. katsuragawa. 

 



  

Foram realizados testes comparativos com soro de pacientes sintomáticos para 

malária com a finalidade de verificar se havia resposta diferente a reação imune 

observada no teste de Western Blot. 

Figura 5 – Membrana de Nitrocelulose com proteínas de Plasmodium falciparum 
cepa 3D7. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 

Membrana anteriormente submetidas a separação em gel de eletroforese SDS-PAGE 10%, já 
dinamizadas com amostras sorológicas de pacientes assintomáticos para Malária, Peso Molecular 
Protein Marker Broad Range  (9-76 kDa). 

 
 
Figura 6 – Membrana de Nitrocelulose com proteínas de Plasmodium falciparum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
 

Membrana anteriormente submetidas a separação em gel de eletroforese SDS-PAGE 10%, já 
dinamizadas com amostras sorológicas de pacientes sintomáticos para Malária, Peso Molecular Protein 
Marker Broad Range (9-76 kDa). 

 

Com este resultado fica evidente que a interação de proteínas é distinta em 

pacientes sintomáticos comparados a pacientes assintomáticos para malária, a reação 



  

de anticorpo é melhor reconhecida em pacientes assintomáticos. Os resultados 

preliminares possibilitam a hipótese de um mecanismo imunológico de defesa ou 

reação contra o Plasmodium mediado por anticorpos. A pequena reação observada em 

alguns dos testes com o soro de pacientes sintomáticos demonstra haver um baixo 

reconhecimento dos anticorpos, que possivelmente se relaciona com uma imunidade 

em formação contra o parasita, ou reconhecimento imunológico por meio de 

anticorpos. 

O parasita exporta uma serie de proteínas para o eritrócito as chamadas VSA 

(Variant Surface Antigens) que ficam expostas ao sistema imunológico do hospedeiro, 

as principais moléculas que atuam contra estes antígenos são os anticorpos que fazem 

parte da imunidade adquirida contra o Plasmodium falciparum em seus estágios 

sanguíneos (MARSH; KINYANJUI, 2006). Os anticorpos tem importante função no 

reconhecimento do parasita e das células afetadas no organismo, por tal motivo se 

tornaram uma grande alternativa no combate a malária e no desenvolvimento de 

novos estudos científicos para a compreensão de sua atuação.  

Foram realizados testes com a cepa W2, e os resultados obtidos demonstram 

que também ocorre imunorreatividade para esta cepa de Plasmodium falciparum, 

entretanto o soro S16 não demonstrou imunorreatividade, como ocorreu também 

com os testes anteriores realizados com a cepa 3D7. 

Figura 7. Membrana de Nitrocelulose com proteínas de Plasmodium falciparum 
cepa 3D7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
Membrana anteriormente submetidas a separação em gel de eletroforese SDS-PAGE 10%, já 
dinamizadas com amostras sorológicas de pacientes assintomáticos para Malária, Peso Molecular 
Protein Marker Broad Range (9-76 kDa). 



  

 

 Com a evidente diferença entre as respostas sorológicas de pacientes 

assintomáticos e pacientes sintomáticos, foram realizados testes com eritrócitos não 

infectados (HNI). Que funcionaria como um controle negativo para o reconhecimento 

evidenciado em western blot já que os anticorpos presentes no soro dos pacientes 

assintomáticos não reconheceriam totalmente as proteínas de eritrócitos não 

infectados (HNI), e não teria o padrão de reconhecimento evidenciado nos testes que 

foram feitos com as proteínas de eritrócitos infectados pelo Plasmodium para a 

visualização da imunorreatividade existente, entre os  anticorpos e as proteínas de 

eritrócitos infectados, seriam reações distintas e dariam subsidio para verificar a 

eficiência do teste, ou seja quanto menor reação do soro ao HNI, os resultados seriam 

melhores e mais consistentes. As amostras e HNI foram processadas em gel de 

eletroforese para verificar perfil proteico do HNI, entretanto a amostra obtida não 

seguiu o correto limiar de separação, sendo possivelmente causado por excesso de 

reagente de extração de proteínas (Figura 8). 

 

Figura 8 – Gel de Eletroforese SDS-PAGE 10% com proteínas de Plasmodium 
falciparum cepa 3D7, W2 e HNI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
 

Gel corado com Coomasie blue G-250, Peso Molecular Protein Marker Broad Range (9-76 kDa). 

 
 

 Para corrigir tal alteração foram testadas diluições diferenciadas da amostra 

principal de HNI, para reduzir a concentração dos reagentes usados na extração das 

proteínas sendo determinadas proporções de diluição: 1:1,1:2,1:3, e 1:4. As diluições 



  

foram processadas em gel de eletroforese, obteve-se o resultado evidenciado em 

figura seguinte, onde a proporção 1:1 foi teve adequada concentração para a execução 

de testes com os soros em estudo. 

Figura 9 – Gel de Eletroforese SDS-PAGE 10% com proteínas de eritrócitos não 
infectados (HNI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
 

Gel corado com Coomasie blue G-250, Peso Molecular Protein Marker Broad Range (9-76 kDa). Gel de 
diferentes concentrações de diluição da amostra HNI. 

 

Após a obtenção da amostra de HNI, foram realizados testes com alguns dos 

soros de pacientes assintomáticos, no qual foi obtido o seguinte resultado (Figura 10). 

E foi observado que não ocorre reconhecimento do soro de pacientes assintomáticos 

para eritrócitos não infectados, desta forma o HNI produzido pode ser utilizado como 

controle negativo no teste de Western BLot. 

Figura 10. Membrana de 
Nitrocelulose com proteínas de eritrócitos 
não infectados HNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
 
Membranas dinamizadas com soro de pacientes assintomáticos, Peso Molecular 

Protein Marker Broad Range( 9-76 kDa). 



  

 

Os resultados obtidos anteriormente foram aperfeiçoados, adotando-se uma 

melhor forma de disposição do teste de Western Blot e sua execução, com a utilização 

de amostras de Plasmodium falciparum Cepas 3D7, W2, e a amostra de hemácias não 

infectadas (HNI), juntamente com o peso molecular, reunidos em uma única 

membrana de nitrocelulose,sendo testado o soro para todas as amostras proteicas de 

uma única vez, sendo desta forma mais prática e viável para o tempo de execução do 

procedimento total , até a revelação do teste de Western blot, portanto foi aprimorada 

a execução do teste em comparação com o teste feito com as tiras de nitrocelulose 

que continham somente uma coluna com as bandas proteicas de eritrócitos não 

infectados. 

 Os resultados foram expressivos, havendo similaridade de reação entre essas 

proteínas e o soro de pacientes que tem o assintomatismo como característica para tal 

doença, tal fato evidencia uma resposta imune de reconhecimento dessas proteínas de 

Plasmodium falciparum. Estudos já realizados demonstraram que a imunidade para 

malária é uma ação não esterilizante do organismo, que tem a necessidade de manter 

uma exposição de baixa parasitemia em longo prazo para que tal resposta de defesa 

seja mantida por um indivíduo. O fato é melhor visto quando habitantes de uma 

determinada região que é exposta a um gênero desse parasita são expostos a outra 

cepa ou gênero, estes mesmo indivíduos com defesa para doenças as quais estavam 

expostos, desenvolvem a doença pela exposição a um novo gênero ou cepa de 

Plasmodium spp. Existe também possibilidade de ocorrer recidiva nos casos de 

redução de parasitemia de indivíduos assintomáticos (DOOLAN, 2009). 

  As amostras sorológicas utilizadas por serem de portadores assintomáticos 

demonstraram um reconhecimento de tais fatores que possivelmente ocasionam uma 

resposta imunológica não esterilizante que se relaciona com esse reconhecimento 

proteico observado em tal estudo (Figura 11). 

 

 
 
 
 
 
 



  

Figura 11. Membrana de Nitrocelulose com proteínas de Plasmodium falciparum, cepa 3D7, W2 
e HNI  

 

 

Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
 
Membrana anteriormente submetidas a separação em gel de eletroforese SDS-PAGE 10%, já 
dinamizadas com amostras sorológicas de pacientes assintomáticos para Malária, Peso Molecular 
Protein Marker Broad Range (9-76 kDa). 

 

Foram realizados géis de eletroforese bidimensional (2D SDS-PAGE), (Figura 

12). Foram utilizadas fitas de pH 3-10 não linear. Posteriormente realizou-se a 

focalização, que separa proteínas por ponto isoelétrico, que é um estado onde a 

proteína tem igualdade ou neutralidade entre suas cargas elétricas positivas e 

negativas, sobre um determinado valor de pH que esta contido no gel da fita utilizada 

para focalização. A alquilação é um processo prévio para a eletroforese 

monodimensional, a alquilação mantém a proteína aberta para que possam ser 

separadas pela massa molecular no procedimento de SDS-PAGE. Foi realizada dosagem 

de proteínas obtendo-se as concentrações das amostras utilizadas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Concentração de proteínas das amostras de Plasmodium falciparum 

Amostra A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 HNI 

Dosagem 
(mg/mL) 

15,42 18,21 17,60 11,42 4,63 14,43 15,16 16,57 

        Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 



  

 

Figura 12 – Géis de eletroforese bidimensional das amostras de Plasmodium falciparum cepa W2 e 3D7. 
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Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
Géis corados com Nitrato de Prata, Peso Molecular Protein Marker Broad Range( 9-76 kDa). 

 

Os géis demonstram a existência de proteínas de diferentes características de 

pH. Posterior a verificação da disposição das proteínas foi realizado o teste de Western 

Blot com as proteínas processadas pelo gel bidimensional que demonstrou haver 

reconhecimento de proteínas de Plasmodium falciparum W2 e 3D7 que ficaram bem 

nítidas após a reação final de reconhecimento por parte dos anticorpos que foram 

utilizados para o teste. As amostras utilizadas foram as que tiveram um melhor 

resultado nos testes anteriores (soro-15) (Figura 13).  

Figura 13 – Membrana de Nitrocelulose com proteínas de Plasmodium falciparum, cepa 3D7 e 

W2. 
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Fonte: Charles Nunes Boeno, 2014. 
Membranas de Nitrocelulose anteriormente submetidas a separação em gel de eletroforese SDS-PAGE 
12%, já dinamizadas com amostras sorológicas de pacientes assintomáticos para Malária, Peso 
Molecular Protein Marker Broad Range (9-76 kDa). 



  

 

Com o sequenciamento genético do parasita Plasmodium falciparum no ano de 

2002 tornou-se possível o estudo das proteínas que este expressa, e para o sistema 

imunológico as proteínas que fazer parte da estrutura do parasita são reconhecidas e o 

organismo humano tem mecanismos inatos e adquiridos que fazem a função de defesa 

contra o parasita. Entretanto em seu ciclo de vida o Plasmodium falciparum tem 

comportamentos, que fazem com que o sistema imunológico não seja tão eficiente 

contra suas estratégias para resistir ao mecanismo de defesa humano.  

Nesse mesmo ano em que ocorreu o sequenciamento Florens e colaboradores 

(2002) publicaram os resultados de uma pesquisa baseada na alise da proteômica do 

parasita, utilizou-se tecnologia multidimensional de identificação de proteínas 

(MudPIT), que combina cromatografia líquida de alta eficiência e espectrometria de 

massa. Foram estudados o proteoma de esporozoítos (forma infecciosa),merozoítos 

(fase invasiva das hemácias), trofozoítos (forma de multiplicaçãonas células 

sanguíneas) e gametócitos (estágio sexual) do P. falciparum. Foram identificadas 2.415 

proteinas 46% foram detectados em todos os quatro estágios de vida do Plasmodium. 

De todas as proteínas identificadas, 49% eram somente encontradas em esporozoítos, 

demonstrando que tal forma é a de maior variabilidade. Essa fase compartilha em 

média de 25% de suas proteínas com outras formas. Trofozoítos, merozoítos e 

gametócitos possuem 20 e 33% de proteínas exclusivas, compartilhando de 39 a 

56%de seus peptídeos. Por conseguinte, apenas 152 proteínas (6%) foram comuns às 

quatro fases, as quais dizem respeito a funções celulares básicas (protídios 

ribossomais, fatores de transcrição, histonas e proteínas do citoesqueleto) (FLORENS 

et al., 2002). 

 Concomitantemente, Lasonder e colaboradores (2002) também publicaram um 

estudo sobre os distintos estágios do ciclo biológico do P. falciparum, utilizando 

cromatografia líquida associada à espectrometria de massa. A análise revelou 1.289 

proteínas, das quais 714 foram identificadas na fase assexuada do sangue, 931 em 

gametócitos e 645 em gametas. Em dois estudos prévios, foram evidenciadas 

informações sobre a biologia dos estágios sexuais do micro-organismo, os quais 

incluem peptídeos conservados, assim como proteínas de estágio-específico 

secretadas e associadas à membrana. A partir do subconjunto dessas proteínas, é 



  

possível compreender melhor o papel nas interações intercelulares e, assim, obter 

subsídios para o desenvolvimento de uma possível vacina para a malária (LASONDER et 

al., 2002). 

Com o melhor entendimento da proteômica do parasita, diferentes proteínas 

passaram a ser estudadas para definir uma estratégia vacinal que tenha como alvo 

estas proteínas expressas pelo parasita. Vários alvos já foram estudados como a MSP 

(Merozoite Surface Antigen) que é uma proteína expressa pelo merozoito em seu 

estagio infectante de células vermelhas. São nove proteínas identificadas, dentre 

estas, a MSP3, a glicoproteína GLURD (P. falciparum Glutamine Rich Protein), antígenos 

ligantes a eritrócitos como a AMA-1 (Apical Membrane Antigen) e a PfEMP-1 

(Plasmodium falciparum Eritrocite Membrane Protein) que é expressa diretamente na 

membrana de eritocitos infectados. Essas proteínas possuem alto peso molecular, de 

200 a 400 KDa e é importante ressaltar que existem diversos antígenos que não tem 

função descrita relacionado ao sistema imunológico (WINTER et al., 2005). 

A patogênese da malária grave desenvolve diversas ações como rápido 

aumento do número de eritrócitos infectados, destruição de celulas infectadas, 

processo inflamatório e obstrução dos microvasos sanguineos por ação de lesão 

celular e aderência ao endotélio, que leva à redução da perfusão tecidual. A proteína 

que é expressa no eritrócito que causa o fenômeno de citoaderencia é a PfEMP-1 esta 

proteína esta diretamente relacionada com a gravidade da doença e sua letalidade 

pois é responsável pelo bloqueio dos vasos sanguíneos o que prejudica órgãos e 

sistemas, que tornam o Plasmodium falciparum mais letal, já que na infecção por 

outros gêneros como o Plasmodium vivax esse fenômeno não é tão agravante para o 

organismo. O endotélio se torna impossibilitado de liberar fatores que agem na 

vasodilatação, e na liberação de moléculas inflamatórias, e isso torna a malária um 

grande problema, pois o sistema imunológico tem sua função reduzida (FILHO et al., 

2014). 

A glicoproteína do grupo sanguíneo Duffy, também chamado de Darc (Duffy 

Antigen Receptor for Chemokines), apresenta funções de recepção e adesão na 

malária por Plasmodium vivax, a principal espécie causadora de malária na Amazônia, 

sendo expresso em vários tecidos além da linhagem eritrocitica, em especial nas 

células do endotélio. Os antígenos Duffy funcionam como receptores de merozoítas de 



  

P. vivax em humanos assim como de citocinas nos eritrócitos, ligando-se a várias 

quimiocinas pró‑inflamatórias agudas e crônicas (FREITAS-JUNIOR et al., 2005). Estão 

também envolvidos em reações hemolíticas transfusionais e na doença hemolítica do 

recém-nascido. No estado do Amazonas, os genótipos FYA/FYB e FYA/FYA do antígeno 

Duffy mostraram‑se associados ao aumento da infecção por P. vivax (LOPEZ-RUBIO et 

al., 2007). 

A maioria das pesquisas sobre malária tem focado na espécie P. falciparum, 

devido à sua elevada mortalidade. A malária é uma doença complexa pois diversos 

fatores influenciam em diagnóstico e no tratamento, e uma enfermidade de difícil 

controle,  envolve a interação entre o hospedeiro, vetor e o agente causador 

Plasmodium falciparum. Os processos moleculares que coordenam a citoaderência ou 

invasão das hemácias na malária estão relacionados com receptores específicos que 

são descritos em diversos grupos ou variantes proteicas que são os antígenos 

eritrocitários. Essas estruturas são macromoleculas localizadas na superfície 

extracelular do eritrocito, que apresentam grande diversidade estrutural e funcional. 

Exercem funções diversificadas como transportadores, receptores, moléculas de 

adesão, enzimáticas, e controladores do complemento, sendo estruturas que sinalizam 

o processo de defesa de todo o organismo quando invadem seu hospedeiro final 

(ALBRECHT, 2008). 

A imunidade que o homem desenvolveu para a malária não é bem definida e 

diversos fatores como, diferentes cepas de Plasmodium, área endêmica e até mesmo 

fatores genéticos e fenotípicos alteram a ação do sistema imune. Os dados obtidos 

nesse trabalho demonstraram que ocorre um reconhecimento especifico por parte do 

sistema imunológico de indivíduos assintomáticos, diferenciado da resposta imune de 

indivíduos sintomáticos para malária, e que diferentes proteínas com diversas 

características interagem com anticorpos presentes no soro de pacientes 

assintomáticos. A compreensão da imunidade que o organismo adquire e desempenha 

contra a Malária é a ferramenta necessária para formular novos estudos e novos meios 

de controle e combate que considerem a proteômica do parasita em seu ciclo 

eritrocitário, e seus efeitos ao sistema imunológico. 

 



  

5 CONCLUSÃO 

 As amostras disponíveis para este trabalho foram processadas em gel de 

eletroforese SDS-PAGE a 10%, obtendo-se uma ótima separação do material. Os 

aprimoramentos da metodologia para produção de gel com um único poço de 

aplicação de amostra não tiveram um bom processo de separação. Os testes de 

Western Blot são mais bem executados com a utilização de Albumina a 3%. 

 A imunorreatividade entre as proteínas de Plasmodium falciparum extraídas da 

membrana de eritrócitos das amostras usadas e os soros de pacientes assintomáticos 

demonstraram uma dinâmica de reconhecimento por elementos plasmáticos 

(anticorpos) presentes nos soro desses pacientes, possibilitando para esse estudo 

formular que existe uma reação imunológica em pacientes assintomáticos com as 

proteínas do parasita. 

 A análise comparativa com teste de Western Blot da interação das proteínas de 

membrana com o soro de pacientes sintomáticos revela uma resposta imunológica 

diferenciada, portanto existe uma formação de reação imune distinta entre esses dois 

tipos de pacientes sintomáticos e os pacientes assintomáticos.  

 As proteínas que foram separadas em gel bidimensional são reconhecidas pelo 

soro de pacientes assintomáticos quando realizado o teste de Western Blot de ambas 

as cepas utilizadas no trabalho. As proteínas que são expressas em eritrócitos 

infectados com o parasita causador da malária por Plasmodium falciparum são 

responsáveis por uma resposta imunológica existente em pacientes assintomáticos 

para a doença. 
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RESUMO  

As serpentes do gênero Bothrops são responsáveis por cerca de 90% dos casos de 

acidentes ofídicos em humanos no Brasil, a peçonha dessas serpentes apresenta uma 

complexa mistura de enzimas, proteínas e peptídeos que possuem, entre outros, 

efeitos proteolíticos, procoagulantes e hemorrágicos, sendo os efeitos clínicos mais 

observados: os distúrbios homeostáticos e os sinais locais como edemas, hemorragias 

e necroses. Este trabalho pretendeu isolar, caracterizar e avaliar o efeito 

antimicrobiano de toxinas isoladas do veneno da serpente Bothrops jararacussu. 

Realizou-se cromatografias utilizando coluna CM-Sepharose no laboratório 

CEBio, onde foi fracionado o veneno da serpente B. jararacussu. Na etapa seguinte, as 

frações de interesse foram submetidas à cromatografia em HPLC em coluna C-18 de 

fase reversa. Realizou-se eletroforese em gel de poliacrilamida com agente 

desnaturante (SDS) a 15%. Analisou-se as bothropstoxinas I e II em espectrometria de 

massa - MALDI-TOF. Realizou-se testes antimicrobianos no laboratório de 

microbiologia da Faculdade São Lucas em Porto Velho – RO. O meio de cultura 

utilizado para a propagação in vitro da suspensão bacteriana em todos os testes foi 

com o Caldo BHI (Brain Heart Infusion). O grau de pureza das frações mostrou- se 

satisfatório em SDS-PAGE. O veneno de serpente B. jararacussu em diferentes 

concentrações demonstrou que o mesmo possui atividade contra bactérias gram-

positivas e gram-negativas. 

 
Palavras-chave: Veneno de serpente, Bothrops jararacussu, efeito antimicrobiano. 

 



  

1. INTRODUÇÃO 

Os venenos de serpentes chamam atenção quanto às inúmeras propriedades 

bioquímicas, funcionais e estruturais. No estado de Rondônia encontra-se 8 espécies 

peçonhentas da família Viperidae do gênero Bothrops, 1 do gênero Crotalus e 1 do 

gênero Lachesis, representadas respectivamente: B. bilineata; B. bilineata smaragdina; 

B. taeniata; B. hyoprora; B. microphthalmus; B. mattogrossensis; B. atrox; B. brazili; 

Crotalus durissus e Lachesis muta (BERNARDES et al., 2012).  

             Segundo o Ministério da Saúde (2009), dentre os quatros gêneros de serpentes 

peçonhentas mais abundantes do país (Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus) as 

espécies dos gêneros Bothrops e Crotalus são os maiores responsáveis pelos acidentes 

ofídicos no Brasil. O veneno da Bothrops, assim como de outras serpentes, é 

constituído por uma complexa mistura de enzimas, proteínas e peptídeos. No entanto 

as enzimas proteolíticas são encontradas em maior concentração no veneno botrópico 

(SILVA JÚNIOR, 2007). Nos acidentes com essas serpentes as alterações clínicas mais 

importantes são as ações proteolíticas, procoagulante e hemorrágica, sendo que as 

principais manifestações clínicas observadas são os distúrbios homeostáticos e os 

sinais locais como os edemas, hemorragias e necroses (CHACUR, 2000).  

             Os venenos da maioria das serpentes são constituídos por inúmeras toxinas, em 

concentrações variadas, as quais incluem: neurotoxinas, citotoxinas, cardiotoxinas, 

proteínas que agem na hemostasia (proteases) e peptídeos (desintegrinas, peptídeos 

potenciadores da bradicinina/inibidores da enzima conversora de angiotensina), 

oxidases (L-aminoácido oxidase), hialuronidases e lectinas. Toxinas isoladas têm sido 

amplamente utilizadas como ferramenta para o estudo funcional e molecular de 

receptores em plaquetas e células tumorais, compreensão dos mecanismos de 

coagulação do sangue, canais iônicos e entendimento do sistema imunológico (KINI, 

1997; SIX; DENNIS, 2000; GUTIÉRREZ, RUCAVADO, 2000; GUTIÉRREZ, 2002; 

THEAKSTON; KAMIGUTI, 2002; DU; CLEMETSON, 2002; SOARES et al., 2004). 

Uma ampla variedade de ações farmacológicas já foi descrita para estas 

substâncias, sendo comumente usados como ferramentas para o desenvolvimento de 

novas abordagens terapêuticas. Vários estudos descrevem que o veneno bruto ou de 

componentes isolados do veneno possuem um efeito sobre o crescimento dos 



  

parasitas ou durante as interações entre os parasitas e a célula hospedeira. Venenos 

de serpentes e algumas toxinas isoladas possuem efeitos potencialmente terapêuticos 

contra o vírus da dengue, febre amarela e HIV (FENARD et al., 1999; MULLER et al., 

2011) e contra Leishmania (TEMPONE et al., 2001; SHINOHARA et al., 2006; MERKEL et 

al., 2007; BASTOS et al., 2008; PASSERO et al., 2007; 2008; MOURA et al., 2014).  

As fosfolipases A2 (PLA2, E.C. 3.1.1.4) compreendem uma grande família de 

proteínas, as quais possuem a mesma função enzimática e demonstram uma 

considerável homologia quanto à sequência de aminoácidos. Estas enzimas têm sido 

identificadas e caracterizadas em tecidos de mamíferos, bem como em venenos de 

artrópodes e serpentes. As PLA2s catalisam a hidrólise de 3-sn-fosfoglicerídeos em 

ácidos graxos e lisofosfolipídeos, a qual está relacionada com importantes atividades 

farmacológicas, tais como efeito sobre plaquetas, neurotoxicidade, atividade 

anticoagulante, miotoxicidade, entre outras (SOARES et al., 2004; STÁBELI et al., 2012). 

Os venenos de serpentes são ricos em PLA2s dos grupos I e II. As PLA2s 

miotóxicas da classe IIA têm sido subdivididas em dois grupos: as Asp49, 

cataliticamente ativas usando Ca2+ como cofator; e as Lys49, inativas sobre substratos 

artificiais. A ausência de atividade catalítica não afeta a miotoxicidade. A maioria das 

PLA2s das serpentes do gênero Bothrops descritas são proteínas básicas, com ponto 

isoelétrico entre 7-10, demonstrando ou não atividades catalítica, miotóxica, 

edematogênica e anticoagulante.  Por outro lado, as PLA2s ácidas presentes nos 

venenos de serpentes do gênero Bothrops foram pouco estudadas e não se sabe muito 

sobre o mecanismo de ação destas enzimas que afeta a agregação plaquetária e 

pressão arterial (SOARES et al., 2004; STÁBELI et al., 2012). 

A serpente Bothrops jararacussu é a espécie maior dentro do gênero Bothrops, 

podendo atingir 1,8m de comprimento e também é a espécie que produz maior 

quantidade de veneno. Essa serpente é predominantemente do sudeste e sul do Brasil. 

Sua coloração apresenta diferenças com a idade e com o sexo. Na fase jovem possui 

tons castanhos e quando adultos a coloração evolui no caso das fêmeas para manchas 

pretas sobre fundo amarelo, e sobre fundo castanho nos machos. Os machos possuem 

tamanho menor que as fêmeas (CARDOSO et al., 2003). 

 

 



  

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo Geral. 

Isolar, caracterizar e avaliar o efeito microbicida de toxinas isoladas do veneno 

da serpente Bothrops jararacussu. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

        Caracterizar bioquimicamente as toxinas [fosfolipases A2 básicas] do veneno da 

serpente Bothrops jararacussu; 

        Avaliar o efeito antimicrobiano contra bactérias Gram positivas (Staphylococcus 

aureus) e negativas (Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) dessas enzimas. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Veneno 

O veneno da serpente Bothrops jararacussu foi obtido do serpentário 

Bioagents, Batatais-SP. 

3.2. Dosagem de Proteínas 

A determinação da concentração de proteínas totais presentes nas amostras foi 

realizada utilizando-se o método de Bradford (1976) com algumas modificações. Fez-se 

a construção da curva padrão com solução BSA (albumina de soro bovino). As 

amostras foram centrifugadas e diluídas, em uma placa de 96 poços. Adicionou-se 200 

µL do reagente Bradford e 5 µL da amostra em um poço da placa, realizados em 

triplicata, incubou-se por 10 minutos. A densidade óptica (DO) foi determinada em 595 

nm e a concentração estabelecida por comparação a uma curva padrão utilizando BSA 

como padrão. 

3.3. Purificação de toxinas 

O veneno de serpente foi fracionado em coluna de troca-iônica em CM-

Sepharose, equilibrada com tampão A bicarbonato de amônio 50 mM e tampão B 

bicarbonato de amônio 500 mM. Com as frações de interesse realizou-se 



  

cromatografias em HPLC de fase reversa em coluna C-18 equilibrada com Tampão A 

TFA 0,1% e tampão B acetonitrila 99,9% + TFA 0,1%. 

3.4. Avaliação do grau de pureza 

Realizou-se eletroforese em gel de poliacrilamida com agente desnaturante 

(SDS) a 15% (m\v), segundo a técnica descrita por Laemmli (1970) para determinação 

de peso molecular e verificação do grau de pureza. Pipetou-se 10 µg/µL das amostras 

de interesse e mais 10 µg /µL do tampão de amostra com DTT, aqueceu-se à 100°C por 

5 minutos. Após a preparação das amostras, 20 µg/ µL de cada foram aplicadas nos 

poços do gel. Para a corrida eletroforética, utilizou-se o tampão de corrida Tris-glicina 

(Tris- base concentração 25 mM, Glicina concentração 192 mM, SDS concentração 

0,1%) ao final da corrida o gel foi colocado em tampão de fixação por uma hora e 

posteriormente corado com coomassie brillante blue G250. 

 

3.5. Atividade Microbicida 

O meio de cultura utilizado para a propagação in vitro da suspensão bacteriana 

em todos os testes foi com o Caldo BHI (Brain Heart Infusion) e EMB. Utilizou-se Ágar 

Muller Hinton (MH) para o plaqueamento das suspensões bacterianas no teste de 

difusão em disco em placas de petri com 30mg/mL de MH. Para a análise 

microbiológica, culturas bacterianas desenvolvidas em BHI por 24 horas foram diluídas 

até obter-se uma suspensão bacteriana cuja turvação foi comparada a escala padrão 

no 0,5 de MacFarland e foram semeadas na superfície de ágar MH. Depois discos de 

papel foram impregnados com 10 µg/µL de diferentes concentrações (4, 8, 12, 20 e 40 

µg/µL) do veneno bruto e colocados sobre a superfície de ágar previamente inoculado 

com as bactérias. Antes de incubar na estufa à 35oC por 24 horas, as placas foram 

deixadas à 4oC por 15 minutos para garantir a difusão dos produtos naturais. Após a 

incubação por 24 horas foram observados os halos de inibição das amostras 

bacterianas. Foram utilizados como controle positivo para as bactérias gram- negativas 

o ceftriaxona (30 mg/mL) e a vancomicina (30 mg/mL) para a bactéria gram- positiva e 

para controle negativo solução salina 0,9%. Os diâmetros dos halos foram 

determinados em milímetros. As bactérias avaliadas foram Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. 

 



  

4. RESULTADOS  

Realizou-se o fracionamento do veneno de B. jararacussu em cromatografia em 

coluna CM- Sepharose, utilizando tampão Bicarbonato de amônio pH 8,0. Tampão A: 

50 mM e B: 500 mM em pH 8,0. Obteve-se 6 frações como pode ser observado na 

Figura 1. 

 
 CM Hitrap B jussu 25022014 1001:10_UV1_280nm  CM Hitrap B jussu 25022014 1001:10_UV2_215nm  CM Hitrap B jussu 25022014 1001:10_Conc
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Figura 1 - Perfil cromatográfico do veneno bruto de Bothrops jararacussu em coluna CM-Sepharose 
equilibrada com tampão de Bicarbonato de amônio - AMBIC. Tampão A: 50 mM e B: 500 mM em pH 
8,0.  
 

             Para avaliar o grau de pureza das amostras obtidas no fracionamento 

cromatográfico e analisar a massa molecular relativa das proteínas de interesse, 

realizou-se a eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de agentes redutores 

(Fig. 2). 
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Figura 2 - Perfil eletroforético em SDS-PAGE (15%) das frações do veneno Bothrops jararacussu  
oriundas  da cromatografia em coluna CM-Sepharose. PM: padrão de massa molecular; VB: veneno 
bruto; BthTX-I: bothropstoxina I; BthTX-II: bothropstoxina II. 
 

As frações BthTX-I e BthTX-II foram re-cromatografadas em coluna de fase 

reversa C-18 em sistema de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) (Fig. 3 e 

4). 

 

 

Figura 3 – Perfil cromatográfico da fração BthTX-I do veneno de Bothrops  jararacussu em coluna de 
fase reversa- C18 (25cm; 4.6mm e 5µm), Discovery equilibrada com o solvente TFA 0,1% (ácido 
tricloroacético) e eluída com solvente B- Acetonitrila - ACN a 99,9% + TFA 0,1%, em um fluxo de 1,0 
mL/min. E absorbância monitorada em 280 nm .  
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Figura 4 - Perfil cromatográfico da fração BthTX-II do veneno de Bothrops  jararacussu em coluna de 
fase reversa- C18 (25cm; 4.6mm e 5µm), Discovery equilibrada com o solvente TFA 0,1% (ácido 



  

tricloroacético) e eluída com solvente B- Acetonitrila - ACN a 99,9% + TFA 0,1%, em um fluxo de 1,0 
mL/min. E absorbância monitorada em 280 nm.  

 
             Analisou-se as frações BthTX-I e BthTX-II  em espectrometria de massa - MALDI-

TOF tendo como matriz de ionização o  ácido sinapínico na concentração de 10mg/mL. 

Sendo suas respectivas massa/carga (m/z) de 13755,99 Da e 14027,55 Da (Fig. 5 e 6). 

 

Figura 5- Análise por espectrometria de massa - MALDI-TOF da toxina BthTX I de Bothrops jararacussu 
tendo como matriz de ionização o ácido sinapínico na concentração de 10mg/mL. 

 

 

Figura 6- Análise por espectrometria de massa - MALDI-TOF da toxina BthTX II de Bothrops 

jararacussu tendo como matriz de ionização o ácido sinapínico na concentração de 10mg/mL. 

 



  

O veneno da serpente B. jararacussu diluído em diferentes concentrações 

demonstrou que o mesmo possui atividade contra bactérias gram-positivas e gram-

negativas (Fig. 7). Para a E. coli, a maior atividade do veneno bruto ocorreu na 

concentração de 400 µg/ µL formando um halo de inibição de 10,5 mm e a menor 

atividade na  concentração de 80 µg/ µL com um halo de 7 mm. O controle positivo 

ceftriaxona (30 mg/mL)  formou um halo de inibição de 35 mm. Para a S. aureus, a 

maior atividade do veneno ocorreu na concentração de 400 µg/ µL formando um halo 

de inibição de 19 mm, enquanto que o menor halo de inibição foi de 15 mm na 

concentração de 40 µg/ µL. O controle positivo vancomicina (30 mg/mL)   apresentou 

um halo de 23 mm. Para P. aeruginosa a maior atividade do veneno ocorreu na 

concentração de 400 µg/ µL com um halo de inibição de 9,6 mm, enquanto que o 

menor halo foi de 8 mm na concentração de 200 µg/ µL. O controle positivo 

ceftriaxona (30 mg/mL)  formou um halo de 30 mm. Dentre os microrganismos, as 

cepas de S. aureus mostraram-se mais suscetíveis à ação bactericida do veneno bruto 

de B. jararacussu. 

 

Figura 7- Atividade bactericida dose-resposta do veneno da serpente B. jararacussu. Diferentes doses 
do veneno (40, 80, 120, 200 e 400 µg/ µL) foram testadas contra Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus e Pseudomonas aeruginosa. Atividade bactericida representada pelo halo de inibição (mm) foi 
expressa pela média ± S.D. (n=3). 
 
 
 
 

 
 



  

5.   DISCUSSÃO 
 
             Nos acidentes causados por serpentes do gênero Bothrops as lesões locais 

podem ser atribuídas às atividades de fosfolipases, proteases, metaloproteases que 

induz a hemorragia local (CARDOSO, 1999; GUTIÉRREZ et al., 2000). 

             Para isolamento e identificação das fosfolipases A2 encontradas nos venenos de 

serpentes, existem diversas técnicas e métodos cromatográficos descritos e utilizados 

por diferentes pesquisadores (STÁBELI et al., 2012). De acordo com Stábeli e 

colaboradores (2012), as informações referentes à estrutura das fosfolipases A2 

isoladas, características físico-químicas, funcionais e biológicas de cada molécula 

devem ser levadas em consideração, facilitando os processos de purificação bem como 

a obtenção de resultados mais satisfatórios. 

             A associação de técnicas cromatográficas, como a troca iônica no caso das 

enzimas em estudo (troca catiônica) e a fase reversa, tem sido comumente 

empregada, uma vez que a cromatografia de fase reversa, por ser uma etapa mais 

refinada do processo de purificação, tem grande utilidade na separação de isoformas 

de fosfolipases A2. Vários venenos de serpentes já foram fracionados utilizando 

procedimentos simplificados baseados em CM-Sepharose e fase reversa, como por 

exemplo, os venenos de Bothrops moojeni (SOARES et al., 2000b; STÁBELI et al., 2006; 

SANTOS-FILHO et al., 2008), B. pirajai (SOARES et al., 2001; TEIXEIRA et al., 2011), B. 

jararacussu (ANDRIÃO-ESCARSO et al., 2000; 2002), B. alternatus (GARCIA-DENEGRE et 

al., 2010), Cerastes Cerastes (ZOUARI-KESSENTINI et al., 2009).  

             Proteínas antimicrobianas são amplamente expressas em animas (TOYAMA et 

al., 2003; PERUMAL SAMY et al., 2007). Uma variedade de venenos de serpentes usada 

em estudos demonstra que estas proteínas antimicrobianas são altamente eficazes 

para matar uma vasta gama de microorganismos (TOYAMA et al., 2003; PERUMAL 

SAMY et al., 2008; NAIR et al., 2007). Os primeiros relatos sobre a atividade 

antimicrobiana de venenos de serpentes foram estudados (1948 e 1968) em Elapidae e 

Viperidae (GLASER, 1948; ALOOF-HIRSCH et al., 1968). 

 

 

 



  

6. CONCLUSÃO 

Realizou-se o fracionamento do veneno bruto de B. jararacussu em 

cromatografia de CM- Sepharose, acumulando-se as frações de interesse com massa 

molecular próxima de 14 kDa, denominadas de bothropstoxinas I e II. 

As frações de interesse foram recromatografadas em sistema de HPLC em 

coluna de fase reversa (C18) e o grau de pureza das mesmas, se mostrou satisfatório 

em SDS-PAGE. 

A análise em espectrometria de massa demonstrou as massas moleculares 

exatas da bothropstoxinas I e II. 

As concentrações testadas do veneno bruto de B. jararacussu inibiram o 

crescimento de bactérias gram-positivas e de gram-negativas demonstrando o 

potencial bactericida do veneno desta espécie de serpente. 

 

7. JUSTIFICATIVA  

 Devido a problemas técnicos como o cultivo de células e falta de determinados 

reagentes os testes Candidacida, Leishmanicidas e Antimaláricos não puderam ser 

realizados neste momento.  
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RESUMO 
 

A região Amazônica tem um papel particularmente importante na conservação da 

biodiversidade e no cenário econômico e estratégico do Brasil, caracterizada por uma 

notável riqueza de espécies e altos índices de endemismos. Os fungos são 

popularmente conhecidos como mofos, cogumelos e orelhas-de-pau e são os 

decompositores primordiais na maioria dos ecossistemas florestais. Para a criação do 

banco de fragmentos de basidiomas de fungos macroscópicos da Amazônia brasileira, 

foram realizadas quatro coletas na Flona do Jamari, Porto Velho, Rondônia, no período 

de setembro 2013 a março 2014. Foram coletados 201 espécimes de fungos 

macroscópicos, representantes de quatro famílias, 11 gêneros e 21 espécies. A partir 

de coletas adicionais, 42 espécies foram adicionadas, totalizando 63 espécies para a 

Amazônia brasileira. A partir das coletas realizadas, o banco de fragmentos de 

basidiomas conta com 820 fragmentos. Testes para isolamento de fungos 

macroscópicos foram realizados, mas devido ao alto índice de contaminação, apenas 

seis amostras foram isoladas. Todo o material coletado e fragmentos estão 

depositados no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, localizado na Faculdade 

São Lucas, Porto Velho, Rondônia, disponível para pesquisas futuras. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil possui, atualmente, cerca de 3,6 milhões de quilômetros quadrados de 

florestas, ocupando o terceiro lugar na lista de países com maior área florestal densa 

do mundo (FIERO, 1997). A Floresta Amazônica está representada por 60% dos sete 

milhões de quilômetros quadrados do que se estima ser hoje a área total 

representativa na América do Sul, sendo considerada a última grande área de floresta 

tropical úmida relativamente intacta do mundo, quando comparada com o grau de 

degradação e fragmentação das florestas tropicais úmidas asiáticas e africanas 

(CAPOBIANCO et al., 2001). 

A Floresta Amazônica abriga um mosaico de habitats bastante distintos, 

formados pelas florestas ombrófilas (abertas e densas), estacionais (deciduais e 

semideciduais), refúgios montanos, formações pioneiras, terra firme, várzea, igapós, 

campinaranas e savanas amazônicas (Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hídricos e da Amazônia Legal, 1998; Museu Paraense Emílio Goeldi, 2007). 

A região Amazônica tem um papel particularmente importante na conservação 

da biodiversidade e no cenário econômico e estratégico do Brasil, consistindo na maior 

extensão de floresta tropical úmida contínua dentro da nação, caracterizada por uma 

notável riqueza de espécies e altos índices de endemismos (CAPOBIANCO et al., 

2001).Estudo realizado em 2013, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

através do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER), 

demonstra que a região amazônica tem sofrido uma grande devastação em áreas 

protegidas. Até agosto de 2013, o desmatamento havia atingido em torno de 298 km² 

de área desmatada e adicionado aos dados de junho (210 km²) e julho (217 km²) 

somam 716 km² de desmatamento. Torna-se preocupante não só o fato do alto índice 

de desmatamento, mas também no que diz respeito à degradação ambiental e as 

alterações do clima e de ciclos de carbono em termos regionais e globais e, 

principalmente, no que se refere à perda da diversidade biológica, pois não existem 

estimativas para o número de espécies de fungos no Brasil e na região amazônica.  

Os fungos constituem um grupo de organismos eucariontes, heterotróficos, 

aclorofilados, podendo ser unicelulares ou pluricelulares (RAVEN et al, 2007). 

Popularmente são conhecidos como mofos, bolores, cogumelos, orelhas-de-pau e 

leveduras, esses organismos apresentam uma grande importância para as indústrias 



  

alimentícia e farmacêutica. Além da importância econômica, são os decompositores 

primordiais na maioria dos ecossistemas florestais, sendo, na sua maioria, sapróbios 

em madeira morta, mas também em solo e folhedo (KENDRICK, 1992; ALEXOPOULOS 

et al., 1996), promovendo um fluxo de nutrientes e representando um importante 

papel na reciclagem de nutrientes. Por serem os principais causadores de podridão de 

madeira (podridão branca e marrom), tornam-se os organismos que mais sofrem 

influência do desmatamento. Os fungos macroscópicos são aqueles que produzem 

corpos de frutificação (basidioma) visíveis a olho nu, que estão inseridos nos Filos 

Ascomycota e Basidiomycota (BASEIA, 2007). 

Os fungos poróides são caracterizados pela produção de holobasídios, clavados, 

em himênio bem definido. O basidioma apresenta coloração, consistência e morfologia 

diversificada, podendo se apresentar ressupinado, efuso-reflexo, pileado, com ou sem 

estipe. O himênio está exposto desde o início do desenvolvimento do basidioma, por 

isso denominado gimnocárpico. A superfície himenial é geralmente tubular, a qual se 

abre na superfície formando poros e neles podem ser encontrados hifídios, cistídios, 

setas, entre outros (RYVARDEN, 1991). Os basidiosporos são do tipo balistosporos 

(liberados violentamente), hialinos ou pigmentados, amilóides, dextrinóides, cianófilos 

ou não, lisos ou ornamentados, com parede espessa a fina. As hifas também podem 

ser hialinas ou pigmentadas, amilóides, dextrinóides, cianófilas ou não, com ou sem 

grampo de conexão (DONK, 1964). O sistema hifálico pode ser monomítico, quando 

apresenta apenas hifas generativas; dimítico, quando hifas esqueléticas ou conectivas 

também estão presentes; trimítico, quando os três tipos de hifas estão presentes no 

basidioma (TEIXEIRA, 1995). 

O estudo da sistemática dos fungos tem sofrido grandes mudanças nas ultimas 

décadas e atualmente técnicas moleculares têm sido agregada a taxonomia clássica 

para definir e ou diferenciar complexos de espécies. Segundo Góes-Neto (2007) os 

estudos taxonômicos dos fungos baseados em técnicas moleculares se faz necessários, 

pois estes estudos são escassos no Brasil. Diante destas considerações, torna-se 

urgente o conhecimento sobre a diversidade desses organismos, principalmente em 

áreas de floresta amazônica, onde a biodiversidade é ainda mal mensurada, além de 

obter um material biológico em bom estado de conservação para a obtenção de DNA 

ou cultura, a partir do banco de fragmentos de fungos macroscópicos. 



  

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral:  

 Criar um banco de fragmentos de fungos macroscópicos (Agaricomycetes) 

coletados na Amazônia brasileira. 

 

2.2 Específicos 

 Coletar representantes de fungos macroscópicos (Agaricomycetes) na Floresta 

Nacional do Jamari;  

 Identificar material coletado ao nível de família, gênero e espécie através do 

auxílio de microscopia óptica; 

 Extrair fragmentos de espécimes de fungos macroscópicos coletados; 

 Depositar os fragmentos no banco de fungos macroscópicos (Agaricomycetes) 

da Amazônia brasileira; 

 Depositar o material identificado no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna 

Pinheiro (HFSL) da Faculdade São Lucas Ltda, Porto Velho, Rondônia; 

 Realizar teste para obtenção de culturas de fungos macroscópicos 

(Agaricomycetes) a partir de fragmentos do banco de fragmentos da Faculdade 

São Lucas. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

 

A área de coleta esta localizada, ao no norte rondoniense a 120 km de Porto 

Velho. A Flona do Jamari (Figura 1) tem cerca de 95% de sua área no município de 

Itapuã do Oeste e 5% em Cujubim possuindo 223.086,27 ha. A formação vegetal é 

composta principalmente por Floresta Ombrófila Aberta (terras baixas e submontana) 

e com pequenas manchas de Floresta Ombrófila Densa, apresentando relevo 

levemente ondulado, além de florestas com formações aluviais (florestas de várzea, 

baixio e buritizal, em menor proporção). A formação ombrófila ou de terra firme 



  

(Floresta Ombrófila das Terras Baixas e Ombrófila Submontana) abrangem mais de 

95% da área da Flona do Jamari (www.socioambiental.org).  

 

  

 

Figura 1.  Localização da área de coleta. A) Biomas brasileiros. B) Flona do Jamari. C-D) Trilhas pré-

existentes na área de coleta. 

 

3.2 Coleta, herborização e identificação 

 

Na área de estudo, foram percorridas trilhas pré-existentes e todos os 

substratos propícios ao surgimento de fungos macroscópicos (Agaricomycetes), tais 

como troncos mortos, inclusive queimados, folhedo, raízes aparentes ou solo, foram 

A 



  

observados e os representantes encontrados foram coletados com auxílio de uma faca. 

Os basidiomas foram acondicionados em sacos de papel, nos quais foram anotados o 

local e a data de coleta (data, transecto, medidas dos troncos, espécie vegetal, quando 

possível).  

Os basidiomas foram colocados em estufa de luz a 45-50ºC pelo tempo 

necessário para a total secagem, entre 2 e 7 dias (FIDALGO; BONONI, 1989) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A) Triha pré-existente. B) Coleta de espécimes. C) Fungo macroscópico. D) Estufa de 

lâmpada.  

 

Foram então analisados macroscopicamente quanto ao tipo, modo de fixação 

no substrato, forma, cor, consistência e dimensões do píleo, e quanto às características 

da superfície do píleo (aspecto e cor), margem (aspecto e cor), superfície himenial (cor, 

número de poros por milímetros e comprimento dos tubos), estipe (posição, forma, 

dimensões, superfície e cor) e contexto (cor, espessura e aspecto). As medidas foram 

obtidas com uma régua milímetrada e as cores foram determinadas de acordo com a 

carta de cores de Watling (1969). 



  

Para observação microscópica do material (Figura 3), foram feitos cortes à mão 

livre da superfície himenial, do contexto e da superfície abhimenial com lâminas de 

aço. Os cortes foram colocados entre lâmina e lamínula e foram utilizados, 

separadamente, solução aquosa de hidróxido de potássio 3-5% com floxina 1%, azul de 

Amann, que tinge de azul as paredes de hifas e basidiosporos (cianofilia), e o reagente 

de Melzer, de modo a se observar a reação amilóide (acinzentada, azulada ou violácea) 

ou dextrinóide (marrom-avermelhada) das paredes de basidiosporos, das hifas e 

cistídios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análise dos espécimes. A) Observação de microestruturas. B-C) Fungo macroscópico. D) 

Basídio. E) Material identificado no Herbário. 

 

Além das reações químicas, as microestruturas (hifas, basídios, setas, cistídios, 

etc.) foram analisadas quanto à forma, dimensões, tipo de ornamentação e cor 

(TEIXEIRA, 1995). As medidas foram efetuadas, sempre que possível, a partir de 20 

unidades de cada microestrutura, através de uma ocular com régua milímetrada e 

objetivas com aumento de 40X e 100X, esta última com óleo de imersão .  
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Para identificação, foram utilizados os trabalhos de Ryvarden & Johansen 

(1980), Gilbertson & Ryvarden (1986, 1987), Ryvarden (1991, 2004, 2005), Núñez & 

Ryvarden (1995, 2000, 2001). 

O material foi depositado no herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro (HFSL) 

da Faculdade São Lucas em Porto Velho, Rondônia (Figura 3). 

3.3 Banco de fragmentos de fungos macroscópicos 

 

Depois de coletados, triagem dos basidiomas fresco, foi realizada no Herbário 

da Faculdade São Lucas e fragmentos foram retirados com o auxilio de uma lâmina de 

aço, acondicionados em tubos de 1,5 ml, identificados e armazenados em freezer a -

18ºC. Todos os tubos foram identificados e registrados para criação do banco de 

fragmentos de basidiomas da Faculdade São Lucas. Quando necessário, os fragmentos 

dos basidiomas foram retirados durante a coleta e acondicionados em tubos de 1,5 ml 

com sílica gel para desidratação do mesmo. Posteriormente foram identificados e 

armazenados em freezer a -18ºC, no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro. 

 

  

Figura 4. A) Cortes dos basidiomas. B) Fragmentos de basidiomas depositados na Faculdade São 

Lucas.   

 

3.4 Cultura de fungos macroscópicos  

 

O isolamento de fungos macroscópicos foi feito a partir de fragmentos de 

basidiomas fresco depositados no Herbário HFSL. Nessa técnica, foi feita a desinfecção 

superficial do fragmento [lavados com água destilada e mergulhados em uma solução 

de hipoclorito (1:10) por três minutos e lavados com álcool etílico] e inoculados em 

A B 



  

meio de cultura BDA (200g de batata, 20g de dextrose. 15g de ágar, para 1L de água). 

As placas foram incubadas a temperatura ambiente 32°C, por sete a dez dias. 

Posteriormente, segmentos de crescimento fúngico foram repicados para novas placas 

contendo o mesmo meio de cultura e mantidos nas mesmas condições de 

temperatura.  

Decorrido o período de sete a dez dias, lâminas das culturas foram observadas 

em microscópio óptico. Após a identificação, as culturas foram repicadas para tubo de 

ensaio contendo o mesmo meio de cultura e acondicionados em temperatura 

ambiente. Após o crescimento a cultura pura foi preservada pelo método de óleo 

mineral (Figura 5). 

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Cultura de fungos macroscópicos. A) Verso da cultura. B) Reverso da 
cultura. C-D) Culturas preservadas em óleo mineral. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1 Diversidades de fungos macroscópicos nas áreas de coletas  

  



  

O trabalho realizado com fungos macroscópicos da Amazônia brasileira 

proporcionou ampliar o conhecimento sobre a diversidade em áreas que ainda são 

poucas estudadas. A partir de quatro coletas realizadas na Flona do Jamari (FJ), foram 

coletadas 201 espécimes de fungos macroscópicos e representam cinco famílias, 11 

gêneros e 21 espécies (www.indexfungorum.org) (Tabela 1). Seiscentos e dezenove 

espécimes foram incorporados a partir de coletas adicionais realizadas na Base de 

Selva Guararapes (BS), Parque Ecológico (PE) e Sítio Primavera (SP), além de espécimes 

coletados por pesquisadores na Fona Nacional de Humaitá (FNH) e Terra Indígena (T2), 

totalizando 820 espécimes, representando 63 espécies (Figura 6, tabela 1). Todo o 

material coletado foram depositados no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, 

localizado na Faculdade São Lucas, Porto Velho, Rondônia. 

 

Figura 6. Diversidade de fungos macroscópicos na Flona do Jamari (FJ), coletas adicionais  (BS 

– Base de Selava Guararapes, PE – Parque Ecológico e SP – Sítio Primavera) e materiais 

adicionais (FNH – Flona Nacional de Humaitá e T2 – Terra Indígena). 

 

Dentre todas as famílias identificadas para a Flona do Jamari, a mais 

representativa foi Polyporaceae (Tabela 1), com cinco gêneros e nove espécies 

representada por Coriolopsis caperata (Berk.) Murrill, Coriolopsis sp., Lenzites elegans 

(Spreng.) Pat., Perenniporia stipitata Ryvarden, Polyporus dictyopus Mont, P. 

guianensis Mont, P. leprieurii Mont, Trametes modesta (Kunze ex Fr.) Ryvarden e T. 

supermodesta Ryvarden & Iturr. A diversidade de espécies observada em Polyporaceae 



  

era esperada por ser uma família com maior diversidade, 636 espécies (Núñez & 

Ryvarden, 2001; Kirk et al., 2008).  

Seguida da família Polyporaceae, está Ganodermataceae (um gêneros e sete 

spp.), sendo: Amauroderma sp., A. aurantiacum (Torrend) Gibertoni & Bernicchia, A. 

calcigenum (Berk.), Torrend, A. exile (Berk.) Torrend, A. intermedium (Bres. & Pat.) 

Torrend, A. partitum (Berk.) Wakef. e A. schomburgkii (Mont. & Berk.) Torrend e 

Hymenochaetaceae (dois gêneros e quatro spp.), representadas por Hymenochaete 

damicornis (Link) Lév., H. luteobadia (Fr.) Höhn. & Litsch., Phellinus gilvus (Schwein.) 

Pat. e P. merrillii (Murrill) Ryvarden o que também era esperado por serem famílias 

com grande número de espécies (117 e 487, respectivamente) (Furtado, 1981; 

Ryvarden, 2004, Kirk et al., 2008). 

 

Tab. 1. Famílias e espécies de fungos macroscópicos coletados na Flona do Jamari (FNJ) e áreas 

adicionais, Base de Selva Guararapes (BS), Parque Ecológico (PE), Sítio Primavera (SP), Fona Nacional de 

Humaitá (FNH) e Terra Indígena (T2). 

Famílias e espécies 

 
Área de coleta/ Nº de registro no 

BFFM 

Auriculariaceae  

Auricularia auricula (L.) Underw. T2 (128, 154, 261) 

Ganodermataceae   

Amauroderma sp. FJ (779) 

Amauroderma aurantiacum (Torrend) 
Gibertoni & Bernicchia 

FJ (422) 

Amauroderma calcigenum (Berk.) Torrend  FJ (571, 578, 783), SP (780) 

Amauroderma elegantissimum Ryvarden & 
Iturr.  

SP (745) 

Amauroderma exile (Berk.) Torrend   PE (688, 689, 695), FJ (409, 427, 
431, 619), SP (748, 795, 802, 811, 
823, 824) 

Amauroderma intermedium (Bres. & Pat.) 
Torrend  

FJ (592, 804), SP (806) 

Amauroderma omphalodes (Berk.) Torrend SP (821) 

Amauroderma partitum (Berk.) Wakef.   PE (681), FJ (398, 576, 589, 597, 
613, 781), SP (812, 631, 807) 

Amauroderma praetervisum (Pat.) Torrend  SP (749) 

Amauroderma schomburgkii (Mont. & Berk.) 
Torrend  

BS (100), FJ (53, 393, 424, 429, 
582, 583, 598, 599, 603, 606), SP 
(753, 767, 774, 794, 818) 

Amauroderma cf. rude (Berk.) Torrend SP (760, 765, 816) 



  

Ganoderma sp. T2 (223, 291) 

Ganoderma australe (Fr.) Pat.  PE (682), SP (746, 752, 762, 804) 

Geastraceae  

Geastrum sp. T2 (137, 148, 281) 

Gloeophyllaceae  

Gloeophyllum striatum (Fr.) Murrill T2 (119) 

Hydnodontaceae  

Trechispora cf. thelephora (Lév.) Ryvarden SP (793), FJ (399) 

Hymenochaetaceae   

Coltricia barbata Ryvarden & de Meijer SP (797, 815) 

Coltricia hamata (Romell) Ryvarden SP (763), PE (691) 

Cyclomyces iodinus (Mont.) Pat.  

BS (1, 24, 27, 46, 62, 71, 94, 106), 
PE (680), T2 (234, 313), SP (632, 
736, 781, 788) 

Hymenochaete damicornis (Link) Lév. 

BS (55, 66), PE (686), FJ (384, 585, 
602), SP (556, 562, 566, 630, 671, 
735, 738, 756, 775, 789)  

Hymenochaete luteobadia (Fr.) Höhn. & 
Litsch. 

BS (110), T2 (292), FJ (387, 605, 
782, 787, 789, 793, 803), SP (798) 

Phellinus gilvus (Schwein.) Pat.  

FNH (439), BS (4, 5, 23), FJ (43, 
580, 797, 798), T2 (314, 315), SP 
(558, 560, 643, 644, 647, 750, 
790, 814) 

Phellinus merrillii (Murrill) Ryvarden  T2 (233, 320), FJ (683), SP (761) 

Phellinus sp. T2 (219, 318), SP (817) 

Marasmiaceae  

Marasmius sp. T2 (184, 205, 228, 231) 

Trogia sp. T2 (283) 

Meripilaceae   

Rigidoporus microporus (Sw.) Overeem  BS (73), PE (677, 678), FJ (84 790). 
SP (553, 726, 783, 801, 819) 

Rigidoporus amazonicus Ryvarden SP (555, 770, 803) 

Rigidoporus sp. FNH (467) 

Meruliaceae   

Flavodon flavus (Klotzsch) Ryvarden SP (639, 728) 

Phanerochaetaceae   

Antrodiella sp. T2 (125) 

Polyporaceae   

Coriolopsis caperata (Berk.) Murrill  

BS (7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 28, 36, 
56), FJ (385, 430, 617, 800), SP 
(638, 675, 727, 755, 784) 

Coriolopsis floccosa (Jungh.) Ryvarden   T2 (237), SP (634) 

Coriolopsis sp. FJ (416) 

Earliella scabrosa (Pers.) Gilb. & Ryvarden  

T2 (157, 159, 166, 195, 201, 215, 
235, 253), SP (674) 



  

Fomes fasciatus (Sw.) Cooke  T2 (126, 220), SP (672, 791) 

Funalia polyzona (Pers.) Niemelä  T2 (152, 167, 192, 236) 

Hexagonia hydnoides (Sw.) M. Fidalgo  T2 (307,139, 224, 268, 275) 
2Lentinus crinitus (L.) Fr. T2 (140, 225, 255, 259, 265) 

Lentinus velutinus Fr.  BS (10), T2 (135, 222) 

Lenzites elegans (Spreng.) Pat. T2 (143, 179, 197, 204, 210, 258), 
FJ (499), SP (764, 805) 

Perenniporia stipitata Ryvarden FJ (494) 

Perenniporia inflexibilis (Berk.) Ryvarden  BS (91) 

Perenniporia martii (Berk.) Ryvarden  PE (690), SP (636, 676, 744)  

Polyporus dictyopus Mont.  
BS (47), PE (687), FJ (791), SP 
(567, 731, 743) 

Polyporus guianensis Mont. FJ (785), SP (649) 

Polyporus leprieurii Mont.   
BS (51, 60, 76, 81), FJ (394, 412, 
611, 615, 786), SP (552, 646) 

Polyporus philippinensis Berk.  SP (657) 

Polyporus udus Jungh. SP (778) 

Polyporus sp. T2 (219, 318) 

Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill  

FNH (459, 465), BS (9, 25, 75), T2 
(132, 136, 141, 158, 227, 240, 
257, 319), SP (769) 

Trametes lactinea (Berk.) Sacc.  
FNH (437), T2 (182, 190, 211, 245, 
260), SP (785, 808, 809) 

Trametes modesta (Kunze ex Fr.) Ryvarden  
BS (20, 26, 72), T2 (290, 304), FJ 
(404, 405, 428), SP (554, 786) 

Trametes membranacea (Sw.) Kreisel SP (768, 820) 

Trametes nivosa (Berk.) Murrill T2 (131, 171, 173, 175, 226, 266, 
273) 

Trametes supermodesta Ryvarden & Iturr.  FJ (98), SP (747) 

Trametes sp. T2 (163, 241, 263, 303) 

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden SP (625, 627, 779, 799), BS (87) 

Trichaptum sprucei (Berk.) Rajchenb. & 
Bianchin. 

SP (751, 800) 

Trichaptum sector (Ehrenb.) Kreisel  BS (87) 

Schizophyllaceae  

Schizophyllum commune Fr. FNH (438), T2 (218, 270), SP (549, 
628, 729) 

Stereaceae  

Stereum ostrea (Blume & T. Nees) FNH (434), SP (549) 

 

A família Meripilaceae está representada por um gênero e três espécies 

Rigidoporus microporus (Sw.)Overeem, R. amazonicus Ryvarden e Rigidoporus sp. e 

Hydnodontaceae por um gênero e uma espécie [Trechispora cf. thelephora (Lév.) 

Ryvarden]. A baixa diversidade encontrada nessas famílias era esperado para famílias 



  

com poucas espécies, sendo 57 espécies de Meripilaceae e 105 espécies de 

Hydnodontaceae.  

 

4.2 Banco de fragmentos de fungos macroscópicos 

 
Buscando informações sobre a diversidade fúngica da Amazônia brasileira, fez-

se necessário à implantação de um banco de fragmento de fungos macroscópicos, 

devido ao alto processo de antropização que a região vem sofrendo ao longo dos anos. 

Todo o material depositado no Herbário da Faculdade São Lucas e de coletas recentes 

foram depositados em um Banco de Fragmentos de fungos, que corresponde a um 

total de 820 espécimes referente às coletas realizadas na Amazônia brasileira (Figura 

7), sendo que há três espécies em processo de identificação (Amauroderma sp1. nov.; 

Amauroderma sp2. nov. Amauroderma sp3. nov.), por serem possíveis novas espécies 

para ciência. 

 

Figura 7. Diversidade de espécies por famílias depositadas no banco de fragmentos de basidiomas. 
 

 
4.3 Coleção de cultura 

 
A partir da criação do Banco de fragmentos de fungos macroscópicos, teve-se 

inicio a teste com inoculação de fragmentos em meios de cultura com o intuito de criar 



  

uma micoteca. Durante o período de novembro de 2013 até abril de 2014 foram feitas 

38 inoculações dessas apenas seis foram isoladas e as demais descartadas devido ao 

alto índice de contaminação. Os isolados correspondem a duas espécies, que foram 

confirmadas pela visualização de lâminas preparadas com solução aquosa de hidróxido 

de potássio 3-5% e com floxina 1% e observadas ao microscópio óptico. Para 

confirmação, foram utilizados os trabalhos de Ryvarden & Johansen (1980), Gilbertson 

& Ryvarden (1986, 1987), Ryvarden (1991, 2004, 2005), Núñez & Ryvarden (1995, 

2000, 2001). 

Os isolamentos desses fungos são difíceis, devido aos basidiomas, muitas vezes, 

serem coletados já contaminados do ambiente, o que influencia no baixo isolamento e 

alto índice de contaminação por fungos ambientais.  

Existem vários centros de coleções de culturas por todo o mundo, como por 

exemplo, a Micoteca da Universidade do Minho, Centro de Engenharia Biológica, no 

Campus de Gualtar em Braga, Portugal (LIMA, 2007), e a Coleção de Cultura da 

Micoteca URM, Departamento de Micologia na Universidade Federal de Pernambuco, 

fundada em 1954, pelo Porf. Augusto Chaves Batista (MOTTA, 2007), o que subsidia 

pesquisas sobre a diversidade taxonômica e funcional de fungos, sendo essas coleções 

de cultura importantes para o conhecimento da estrutura e diversidade genética das 

populações micológicas, pois preservam as características dos fungos.  
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INVENTARIO DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA PIPERACEAE COM POTENCIAL AÇÃO DE 

CONTROLE DE FITOPATÓGENOS OCORRENTES EM PORTO VELHO – RO 

 
                                                                                                                  Orientador: Ana Cristina Ramos de Souza 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Piperaceae engloba cerca de 2000 espécies distribuídas de cinco a oito 

gêneros. No Brasil são registradas 450 espécies distribuídas em 4 gêneros (GUIMARÃES 

et al, 2014), Souza & Lorenzi (2012) optaram por manter a sinonímia de Ottonia com 

Piper reconhecendo apenas 3 gêneros para o Brasil.   

Para a região norte são registradas 222 espécies (GUIMARÃES et al., 2014). 

Com Referências desta família para Manaus - AM citadas por Ribeiro et al. (1999) para 

a flora da Reserva Ducke e por Daly et al (2008) para flora do Acre, onde a família 

Piperaceae esta representada por dois gêneros: Piper e Peperomia. Em relação às 

floras citadas o gênero Piper é o mais representativo com cerca de 30 espécies para a 

reserva Ducke e 93 espécies para o Acre, enquanto que o gênero Peperomia 

representado por 1 e 34 espécies respectivamente. 

Algumas espécies da família são utilizadas para a produção de óleos essenciais, 

como condimento e também na medicina popular (RIBEIRO et al., 1999). As plantas 

usadas como medicinais, são popularmente conhecidas como a pariparoba (Piper 

umbellatum L.) e o falso-jaborandi (Piper spp.), enquanto que a de uso condimentar a 

pimenta-do-reino (P. nigrum L.) (SOUZA; LORENZI, 2012). 

Essa família têm apresentado bons resultados nas pesquisas que avaliam suas 

potencialidades como plantas com potencial ação contra fitopatógenos (CASTRO, 

2007). Espécies do gênero Piper tem alta importância econômica, industrial e médica 

(PARMAR, 1997). As espécies P. aducum L. e P. hispidinervum C. DC. tem exibido amplo 

interesse como fonte de extração de safrol, um fenil-éter utilizado na indústria 

farmacêutica e na fabricação de inseticidas biodegradáveis (NUNES et al., 2007). 

 

 



  

2. OBJETIVOS 

 

2.1 - OBJETIVO GERAL   

• Inventariar as espécies da família Piperaceae com potencial para ação de 

controle de fitopatógenos ocorrentes em Porto Velho– RO. 

 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Contribuir para o conhecimento da distribuição geográfica das espécies de 

Piperaceae nas áreas de pesquisas. 

• Caracterizar morfologicamente: família, gênero e descrever taxonomicamente 

as espécies coletadas na área de pesquisa.  

• Realizar estudo fitoquímico dos óleos essenciais da espécie Piper tuberculatum 

Jacq. 

  

3. MATERIAIS E METODOS  

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

As coletas foram realizadas em três áreas localizadas no município de Porto 

Velho: área 1 - Parque natural de Porto Velho (8°41'13.15"S 63°51'53.30"W), área 2 - 

Base de selva Guararapes (8°48'26.87"S 63°50'0.33"W) e área 3 - campus da faculdade 

São Lucas (8°46'16.29"S 63°53'41.63"W). A vegetação do Município e caracterizada por 

floresta ombrófila aberta (VELOSO, 1991), com clima predominante da região é 

segundo a classificação de Köppen do tipo AW - clima tropical chuvoso. 

A área 1 é uma unidade de preservação ambiental municipal localizada na 

região norte de Porto velho distante 15 km do centro da capital. A área 2 é um local 

utilizada pelo exército brasileiro em treinamentos diversos, localizada ás margens da 

BR-364 a 6,5 km da área urbana do município. A área 3e uma instituição de ensino 

superior Privada, localizada numa área urbana com um trecho de vegetação 

preservada. 

 



  

  

Figura 1: Áreas determinadas para coleta de material botânico. A) Área 1 - Parque 
natural de Porto Velho; B) Área 2- Base de selva Guararapes ;  C)  Área 3 - Campus FSL    

 

3.2 METODOLOGIA  

3.2.1 PROCEDIMENTOS DE TAXONOMIA 

Para as coletas de campo foi definida como piloto a “área 3”, a qual foi 

realizada apenas uma coleta do material botânico, enquanto que as demais áreas 

foram realizadas três (3) coletas cada. 

O material botânico foi coletado através dos métodos usuais de taxonomia, 

utilizando-se tesoura de poda manual, fita crepe, sacos plásticos e caderneta de 

campo. Foram coletadas de 4 a 5 exemplares de cada espécime todos com ramos em 

estado reprodutivo, sendo identificadas com numero de coleta e acondicionadas em 

sacos plásticos. Todo material coletado foi encaminhado para o Herbário da Faculdade 

São Lucas onde foi prensado e desidratado em estufa por três (3) dias. Após o processo 

de desidratação foram realizadas as descrições do material coletado para identificação 

dos gêneros, com o auxilio da lupa e de referências bibliográficas (GONÇALVES; 

LORENZI, 2011; SOUZA; LORENZI, 2012), e por comparação com material do acervo já 

identificado. Logo após serem identificadas, seguiram para o processo de incorporação 

ao acervo do herbário HFSL – Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro. Para os exemplares 
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que não foram possíveis de serem identificados e os que necessitam de confirmação 

quanto à espécie foram enviados para especialista, via herbário. 

Com os dados obtidos da identificação foram elaboradas descrições 

taxonômicas das espécies coletadas. Sendo confeccionadas representações gráficas 

das espécies quanto à representatividade e localização. 

   

  

Figura 2: a) Coleta em campo b)  Material prensado e desidratado 

 

 3.2.2 PROCEDIMENTOS FITOQUÍMICOS  

Para a realização do estudo fitoquímico, foram utilizadas folhas coletadas na 

área 3 para a estudo dos óleos essenciais  

B A 



  

As folhas foram coletadas na área 3 em momentos distintos. Sendo levadas 

para estufa para secagem a uma temperatura de 40°C. Após o processo de 

desidratação as amostras secas foram trituradas em um liquidificador até formar um 

pó fino obtendo- se um peso de aproximadamente 250 g. 

Para a extração dos óleos essenciais utilizou-se o método de hidrodestilação, 

onde o material vegetal desidratado e triturado foi colocado em um balão e 

adicionado 1,5 l de água e destilou-se um volume de 500 ml. A fração aquosa foi 

extraída com acetato de etila (100 ml) em um funil de separação, em seguida a fração 

de acetato de etila foi destilada ate restar apenas o óleo essencial que foi separado e 

armazenado para realizar o estudo cromatográfico. A cromatografia da amostra foi 

realizada em um cromatografo gasoso, na universidade federal de Rondônia. 

Tendo sido obtidos os índices de retenções (IR) na cromatografia, foram feitas 

comparações dos tempos de retenção obtidos na cromatografia do projeto com IRs já 

citados em outras literaturas (FACUNDO et al., 2008; CYSNE et al., 2005). 

  

 

Figura 3: a) processo de hidrodestilação b) destilação do solvente (acetato de etila)  
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4. RESULTADOS & DISCUSSÃO  

Foi coletado um total de 40 amostras pertencentes a dois (2) gêneros Piper e 

Peperomia. A maior representatividade foi obtida para o gênero Piper com 39 

amostras para uma (1) amostra de Peperomia.  

A área 1 foi o local que apresentou a maior diversidade de espécies da família 

com um total de 11 espécies, seguido pelas áreas 2 e 3 com 10 e 3 espécies 

respectivamente. A maior diversidade constatou-se a área 1 em relação as outras duas 

deve-se ao fato de a mesma ser uma área de preservação ambiental com a maior parte 

de sua reserva floresta ainda intacta. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÕES MORFOLÓGICAS 

 Piperaceae 

Ervas, arbustos ou pequenas arvores, frequentemente epífitas ou lianas; Folhas 

geralmente alternas, menos frequente opostas ou verticiladas, simples com ou 

sem estipula; Inflorescência tipo espiga, raramente racemo, terminal, axilar ou 

oposta a folha; Flores nãos vistosas, bissexuadas ou unissexuadas, aclamídeas, 

dispostas na axila das brácteas geralmente peltadas; Fruto baga ou drupa 

(SOUZA; LORENZI, 2012)  

Piper L. 

Arbustos, subarbustos ou arvoretas, com alturas variando de 50 cm a 10 m; 

Folhas geralmente alternas, quase não frequentes opostas, simples, pecioladas; 

Caule articulado, geralmente glabro, menos frequente piloso, nervação mais 

comuns do tipo camptódroma, eucamptódroma e broquidodroma; Inflorescência 

tipo espiga ou racemo; Flores alvo-esverdeada, aclamídeas, não vistosas. 

(MEDEIROS, 2006; SOUZA; LORENZI, 2012).  

Peperomia Ruiz & Pav. 

Ervas, terrestres, rupícolas ou epífitas, raramente chegando a 1 m de 

comprimento, eretas, escandentes ou estoloníferas. Caules prostrados com 

numerosos ramos laterais ou eretos, suculentos. Folhas alternas, opostas ou 

verticiladas, geralmente suculentas, membranáceas, cartáceas, carnosas, nervação 

tipo actinódroma. Espigas axilares, terminais ou opostas às folhas, compostas ou 



  

simples, inteiras ou ramificadas. Flores alvo esverdeada, aclamídeas, não vistosas 

(MEDEIROS, 2006). 

 

 4.2 DIVERSIDADE 

Foram identificadas 17 espécies sendo 16 do gênero Piper e 1 do gênero 

Peperomia : Piper aduncum L., P. piresii Yunck., P. tuberculatum Jacq., P. humaytanum 

Yunck., P. gurupanum Yunck., P. hispidum Sw., P. umbellatum L., P. cf. Manauense 

Yunck., P. cf. bartlingianum (Miq.) C.DC., P. brachypetiolatum Yunck.,  P. callosum Ruiz 

& Pav., Piper. sp.1, Piper. sp.2 ,Piper sp. 3, Piper sp. 4, Piper sp. 5, Piper sp. 6 e 

Peperomia cowanii Yunck. 

Piper tem uma grande representatividade na flora da região norte 

apresentando um total de 165 espécies (GUIMARÃES et al, 2014), resultado 

confirmado também  na flora do Acre (DALY, 2008) e da reserva Ducke (RIBEIRO, 1999) 

com alta representatividade apresentando 93 e 30 espécies respectivamente. Com 

relação ao gênero Peperomia Ribeiro (1999) para a flora da reserva Ducke encontrou 

resultado semelhante ao da pesquisa, enquanto que o mesmo gênero apresentou uma 

maior representatividade na flora do Acre com 34 espécies (DALY, 2008).  

 

Espécie Área 1 Área 2 Área 3 

Piper aduncum L.  x  

Piper piresii Yunck. x x  

Piper tuberculatum Jacq.   x 

Piper cf. gurupanum Yunck. x   

Piper cf. Manauense Yunck.  x   

Piper humaytanum Yunck. x   

Piper umbellatum L.   x 

Piper hispidum Sw.  x x 

Piper callosum Ruiz & Pav.  x  

Piper brachypetiolatum Yunck. x   

Piper cf. bartlingianum (Miq.) C.DC. x x  

Piper sp. 1 x x  



  

Piper sp. 2 x   

Piper sp. 3 x x  

Piper sp. 4 x   

Piper sp. 5 x   

Peperomia cowanii Yunck.   x 

Tabela 1: ocorrência de espécies por área. 

  

 

 

Gráfico 1: distribuição total das espécies encontradas nas três áreas de pesquisa. Área 1 – Parque 
natural de Porto Velho; Área 2 – Base de selva Guararapes; Área 3 – Campus FSL 

 



  

 

Gráfico 2: representação das espécies com maior numero de espécimes. 

 

4.3 DESCRIÇÕES TAXONOMICAS  

Peperomia cowanii Yunck. 

Nº HFSL 7046 

Erva 40 – 50 cm de altura. Caule suculento e glabro. Folhas pecioladas, alternas, 

ovadas, margem inteira, membranáceas, ápice cuneado, base cordada, face 

adaxial glabra, face abaxial glabra, nervaçao actinódroma. Inflorescência do tipo 

espiga, ereta, longa. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

 

Piper umbellatum L. 

Nº HFSL 7035 

Arbusto 80 cm -1,20 m de altura. Caule articulado e glabro. Folhas pecioladas, 

alternas, largo-elípticas/ cordiforme, ápice  cuneada, margem inteira, base 

arredondada, face abaxial glabra, face adaxial glabra , nervação campilódroma. 

Inflorescência do tipo espiga, ereta, longa. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, 

aclamídeas.  

 

 



  

Piper tuberculatum Jacq.  

Nº HFSL 7008,7007,7011,7013,7012,7009 

Arbusto 2-3 m de altura. Caule articulado com lenticelas. Folhas pecioladas, 

alternas, elípticas, ápice cuneada, margem inteira, base assimétrica, face abaxial 

com tricomas nas nervura principais e secundarias, face adaxial glabra, nervação 

broquidodroma. Inflorescência do tipo espiga, ereta, longa. Flores alvo-

esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

  

Piper sp. 3 

Nº HFSL 7014,7045,7015 

Arbusto 30- 40 cm de altura. Caule articulado e glabro. Folhas pecioladas, 

alternas, elípticas, ápice atenuado, base assimétrica, margem inteira, face adaxial 

glabra, face abaxial com tricomas nas nervuras principais e secundaria, nervação 

broquidodroma. Inflorescência do tipo espiga, ereta, curta. Flores alvo-

esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

  

Piper sp 4 

Nº HFSL 7028,7023,7027 

Arbusto 1,45-1,70 m de altura. Caule articulado e com tricomas. Folhas 

pecioladas, alternas, elípticas, ápice cuspidado, base assimétrica, margem inteira, 

face adaxial glabra, face abaxial com tricomas nas nervuras principais e 

secundarias nervação camptódroma. Inflorescência do tipo espiga, ereta, curta. 

Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

 

Piper brachypetiolatum Yunck. 

Nº HFSL 7025, 7030 

Arbusto 1,0 m de altura. Caule articulado e glabro. Folhas pecioladas, alternas, 

elípticas, ápice atenuado, base levemente assimétrica, margem inteira, face 

adaxial glabra, face abaxial glabra, nervação eucamptódroma. Inflorescência do 

tipo espiga, ereta, curta. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

 

 



  

Piper cf. manauense Yunck.  

Nº HFSL 7020 

Arbusto 70 cm de altura. Caule articulado e glabro. Folhas pecioladas, opostas, 

elípticas, ápice atenuado, base levemente assimétrica, margem inteira, face 

adaxial glabra, face abaxial com tricomas nas nervuras principais e secundarias. 

nervação eucamptódroma. Inflorescência do tipo espiga, ereta, curta. Flores alvo-

esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

 

Piper callosum Ruiz & Pav 

Nº HFSL 7033 

Arbusto 60 cm de altura. Caule articulado e com tricomas. Folhas pecioladas, 

alternas, largo-elípticas, ápice atenuado, base assimétrica, margem inteira, face 

adaxial glabra, face abaxial com tricomas esparsos na lamina e presente nas 

nervuras principais e secundarias, nervação eucamptódroma. Inflorescência do 

tipo espiga, ereta, curta. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

  

Piper sp. 5 

 Nº HFSL 7031,7026 

Arbusto 1-1,20 m de altura. Caule articulado e glabro. Folhas pecioladas, opostas, 

elípticas, ápice atenuado, base assimétrica, margem inteira, face adaxial glabra, 

face abaxial com tricomas nas nervuras principais e secundarias. nervação 

eucamptódroma. Inflorescência do tipo espiga, ereta, curta. Flores alvo-

esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

 

Piper cf. gurupanum Yunck.  

Nº HFSL 7016, 7024 

Arbusto 1-1,10 m de altura. Caule articulado e glabro.  Folhas pecioladas, alternas, 

estreito-elípticas, ápice atenuado, base cuneada, margem inteira, face adaxial 

glabra, face abaxial glabra, nervação broquidodroma. Inflorescência do tipo 

espiga, ereta, longa. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.   

  

 



  

Piper hispidum Sw. 

Nº HFSL 7040, 7039, 7041,7010 

Arbusto 80 cm – 2,5 m de altura. Caule articulado com tricomas. Folhas 

pecioladas, alternas, elípticas, ápice elíptico, base assimétrica, margem inteira, 

face adaxial coriácea, face abaxial com tricomas nas nervuras principais e 

secundarias, nervação eucamptódroma. Inflorescência do tipo espiga, ereta, 

longa. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

  

Piper aduncum L. 

Nº HFSL 7032, 7036, 7043,7044, 7042,7029, 7038 

Arbusto com 70 cm – 1,20 m de altura. Caule articulado e com tricomas. Folhas 

pecioladas, alternas, elípticas, ápice atenuado, base assimétrica, margem inteira, 

face adaxial glabra, face abaxial tricomas esparsos na lamina e presente nas 

nervuras principais e secundarias. nervaçao eucamptódroma. Inflorescência do 

tipo espiga, curvada , longa. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

 

Piper piresii Yunck. 

Nº HFSL 7021,7034 

Arbusto 50- 70 cm de altura. Caule articulado e glabro Folhas pecioladas, alternas, 

lanceoladas, ápice agudo, base aguda, margem inteira, face adaxial glabra, face 

abaxial glabra. nervação broquidodroma. Inflorescência do tipo espiga, ereta, 

curta. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

  

Piper sp. 2 

Nº HFSL 7019 

Arbusto 40 cm de altura. Caule articulado e com tricomas. Folhas pecioladas, 

alternas, elípticas, ápice atenuado, base assimétrica, margem inteira, face adaxial 

lamina glabra e margem com tricomas, face abaxial com tricomas nas nervuras 

principal e secundarias. Nervação broquidodroma. Inflorescência do tipo espiga, 

ereta, curta. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

  

 



  

Piper sp. 1 

 Nº HFSL 7042,7029, 7038 

Arbusto 1,20 m de altura. Caule articulado com tricomas. Folhas pecioladas, 

alternas, elípticas, ápice atenuado, base assimétrica, margem inteira, face adaxial 

glabra, face abaxial com tricomas nas nervuras principais e secundarias, nervação 

broquidodroma.. Inflorescência do tipo espiga, ereta, curta. Flores alvo-

esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

 

Piper cf. bartlingianum (Miq.) C.DC. 

Nº HFSL 7017, 7037, 7018 

Arbusto 1,5-1,8 m de altura. Caule articulado e glabro Folhas pecioladas, alternas, 

elipicas, ápice atenuado, base assimétrica, margem inteira, face adaxial glabra, 

face abaxial glabra, nervaçao broquidodroma. Inflorescência do tipo espiga, ereta, 

longa. Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

  

Piper humaytanum Yunck. 

Nº HFSL 7022 

Arbusto 1,7 m de altura. Caule articulado e glabro. Folhas pecioladas, alternas, 

elíptica, ápice atenuado, base levemente assimétrica, margem inteira, face adaxial 

glabra, face abaxial glabra, nervaçao broquidodroma. Inflorescência do tipo 

espiga, ereta, curta Flores alvo-esverdeada, não vistosas, aclamídeas.  

  

 4.4 FITOQUÍMICA 

Foram realizados os procedimentos fitoquímicos para a extração de óleos 

essenciais da espécie Piper tuberculatum Jacq. Obtendo-se como resultado da folhas 

trituradas um total de aproximadamente de 250 g. Como resultado da extração 

obteve-se um total 1ml de óleo essencial para as folhas. 

A identificação dos compostos se deu através de comparações dos índices de 

retenções obtidos pela cromatografia com os resultados de Facundo et al. (2008) e 

Cysne et al. (2005). Os principais compostos identificados das folhas (tabela 2) foram 

allo-aromadendreno, γ-cadineno ,  germacreno D-4-ol , E-nerolidol e carvona.  

 



  

Componentes IR (min) 
allo-aromadendreno 24.31 
γ-cadineno 25.23 
germacreno D-4-ol 26.26 
E-nerolidol 26.20 
carvona 20.8 

 
Tabela 2: componentes identificados de Piper tuberculatum Jacq . 

  

                

                             

Figura 4: estrutura molecular dos componentes. 

Os componentes identificados também foram apresentados nos resultados das 

literaturas citadas, Facundo et al. (2011) e Cysne et al. (2005) apresentando variações 

de alguns segundos no tempo de retenção como o componente allo-aromadendreno 

com o tempo de retenção variando entre 1457 e 1460 respectivamente, sendo que o 

tempo de retenção desse componente nessa pesquisa teve um IR de 1558 segundos 

tem segundos respectivamente, os outros componentes γ-cadineno,  germacreno D-4-

ol, E-nerolidol e carvona também tiveram diferenças entre os tempos de retenção nas 

três cromatografias observadas. 

Essas diferenças nas literaturas entre os índices de retenção de P. tuberculatum 

Jacq. são explicadas por Facundo et al. (2008) que afirma que estudos da constituição 

dos óleos essenciais de P. tuberculatum Jacq. têm mostrado que os resultados nem 

sempre são os mesmos. Isto se deve ao fato de haver variabilidade genética das 

espécies, ocorrendo uma variedade de quimiotipos. Outros fatores a serem 



  

considerados são: a idade foliar da planta, as variações de clima e os tipos de 

metodologias utilizadas pelos autores. 

Diversos trabalhos feitos com P. tuberculatum mostram a toxidade dos óleos 

essenciais sobre diversos fitopatógenos. Silva et al. (2011) testou o efeito toxico dos 

óleos essenciais de P. tuberculatum contra adultos de cerotoma arcuatus, obtendo um 

índice de mortalidade de 16,19% em concentração de 0,1% do óleo e chegando a 

100% de mortalidade nas concentrações de 1%. Castro et al. (2007) avaliou o potencial 

inseticida de extratos de P. tuberculatum sobre spodoptera frugiperda, sendo que após 

os teste, observou-se que o extrato afetou as lagartas, apresentando alta mortalidade 

das lagartas em todos os níveis de concentração estudados e também reduzindo seu 

consumo e aumentando o tempo de vida larval. Em pesquisa Scott et al. (2002) 

confirmaram que P. tuberculatum apresenta extratos das folhas tão efetivos quanto os 

extratos de semente de pimenta do reino (P. nigrum) como inseticida.        

 
5. CONCLUSÃO 

A família Piperaceae apresenta um grande potencial fitoquímico e poucos 

estudos sobre distribuição e taxonomia, principalmente na região norte. Este Estudo 

contribuiu para um maior conhecimento da flora do estado de Rondônia. 

Principalmente relacionado às 17 espécies identificadas para a cidade de Porto Velho. 

O maior conhecimento da flora da região possibilita a maior conservação das áreas 

florestais e o uso dos recursos das áreas de forma correta. Pesquisas futuras poderão 

ser feitas a fim de verificar a existência de mais espécies da família.     
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RESUMO  

 
O Brasil é um país detentor da maior biodiversidade do planeta, pois possui uma 

imensa flora de caráter medicinal nativa e ainda desconhecida ou pouco estudada.  

Luffa operculata, é um fruto empregado na medicina tradicional como purgativo, 

emenagogo e descongestionante nasal. É a planta medicinal mais utilizada e lembrada 

pela população para o tratamento de rinites e rinossinusites. Sabendo disto, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a atividade antifúngica da Luffa operculata e realizar uma 

analise fitoquímica preliminar da mesma. Os testes foram realizados nos laboratórios 

de Fitoquímica e microbiologia da Faculdade São Lucas após coleta de amostras in 

natura na cidade de Porto Velho – RO. Quanto a composição química do extrato de 

Luffa operculata pode-se detectar a presença de Flavonoides, glicosídeos cardiotônicos 

e Saponinas. A ultima presente nos três extratos (casca,espoja e semente). É 

necessário um estudo mais aprofundado desses compostos que tem metabolitos com 

potencial farmacológico. Os resultados microbiológicos mostram que o extrato da 

semente da Luffa operculata possui atividade antifúngica contra Candida spp. Com isso 

conclui-se que Luffa operculata possui atividade antifúngica com perspectivas para 

novas investigações biológicas.  

Palavras Chaves: 1. Luffa operculata 2. Metabólitos Secundários 3. Fitoquímica.  

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Diversos países, desenvolvidas ou não, conhecem e utilizam o potencial 

terapêutico dos vegetais no tratamento de doenças.  



  

Essa prática acompanha o homem desde a pré-história, e evoluíram com ele ao 

longo dos anos, constituindo assim, a medicina do homem primitivo. Com a evolução 

do conhecimento científico, intensificaram-se os estudos das plantas medicinais, 

relacionando a sua composição química com os seus efeitos, confirmando, muitas 

vezes, a sua utilização popular.  

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 80% da 

população mundial já fez uso de algum tipo de erva fitoterápica na busca do alivio de 

alguma sintomatologia dolorosa ou desagradável. Desse total, pelo menos 30% é 

resultado de indicação médica. A utilização de plantas medicinais, é uma prática ainda 

existente entre os povos de todo mundo e tem inclusive recebido incentivo da própria 

OMS (MARTINS, 2000 APUD GOMES JÚNIOR, 2010). 

O objeto de estudo é uma planta fitoterápica (Luffa operculata mais 

comumente chamada de buchinha ou cabacinha) de comum uso em lares 

portovelhenses. 

A buchinha, em conjunto com outros compostos de origem vegetal, da origem a 

chamada “garrafada”, que vem sendo muito utilizada, por meio da inalação, como 

meio apaziguador de doenças respiratórias. A utilização da Luffa operculata em 

“garrafadas” é amplamente difundida pela internet sendo também utilizada em 

procedimentos abortivos, mostrando que existem compostos que causam danos ao 

usuário.  

O uso inadvertido destes compostos é nocivo, pois não se tem um 

esclarecimento prévio a respeito dos componentes químicos da planta (L. operculata).  

Desta forma não se sabe a proporção ou forma desse vegetal que pode levar a 

cura de uma enfermidade, bem como tender ao agravamento do quadro patológico. 

Nota-se que a comunidade cientifica, apesar de diversas pesquisas realizadas 

com plantas medicinais, não procuram divulgar os componentes químicos e os 

princípios ativos para a população, que continua a usar tais medicamentos caseiros 

sem saber suas contraindicações. 

Restou verificado que para a comunidade em geral o uso das plantas medicinais 

não fazem mal, por serem produtos naturais, o que é um equívoco, como podemos 

observar no caso a Luffa operculata. O Brasil, pelo fato de ter diversidade biológica, 



  

deve coibir este pensamento e alertar a população do perigo que existe na utilização 

inadequada, sem a devida orientação, da medicina complementar.  

 As pesquisas realizadas com plantas da região amazônica são de grande 

relevância médica, pois muitas delas possuem compostos farmacológicos ainda não 

descobertos pela comunidade farmacêutica. Sendo a análise de componentes 

químicos, de extrema importância, pois é a partir desta, que diversos pesquisadores da 

área das “ciências da saúde”, podem ajudar de forma direta a população, na 

prevenção e na cura de diversas enfermidades. 

 Embasado nessa permissa o objetivo desta pesquisa é de reconhecer os 

componentes químicos presentes na Luffa operculata, através da análise fitoquímica e 

ver se a mesma tem um potencial fungicida. 

 A partir dos resultados desta e de pesquisas complementares sobre os 

componentes químicos desta planta, toma-se como objetivo também alertar a 

comunidade sobre o consumo indevido de plantas medicinais sem orientação médica, 

e o que isso pode levar, será feita uma divulgação sobre tais componentes, a partir de 

panfletos a serem distribuídos a população, com intuito de auxiliar a comunidade a 

compreender que a medicina complementar pode, em certas circunstâncias, trazer 

malefícios. Neste caso o senso comum não deve estar em primeiro lugar e os cidadãos 

devem ser esclarecidos para que não sofram com intoxicações por meio de “remédios 

caseiros”.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Reconhecer os metabolitos secundários da Luffa operculata e analisar sua 

antifúngica. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Coleta e identificação da Luffa operculata; 

 Preparação de Material Vegetal para sua extração; 

 Separação e purificação dos principios ativos; 

 Reconhecer os componentes químicos da espécie Luffa operculata; 



  

 Avaliar a atividade antifúngica in vitro dos extratos da Luffa operculata 

coletados em Porto Velho – Rondônia sobre o Cândida  albicans; 

 Alertar a comunidade portovelhense sobre o uso inadequado das plantas 

medicinais sem orientação Médica.  

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 VISÃO GERAL 

 
O Brasil é um país detentor da maior biodiversidade do planeta, pois possui 

uma imensa flora de caráter medicinal nativa e ainda desconhecida e pouco estudada 

(ALONSO, 1998).  

Apesar do longo tempo que se conhece o potencial curativo das plantas, 

apenas recentemente estas se tornaram objeto de estudo científico, no que concerne 

às suas variadas propriedades medicinais.  

O interesse na diversidade molecular das plantas tem estimulado a busca pelo 

conhecimento do seu metabolismo secundário, o qual é responsável pela síntese de 

grande parte dos compostos vegetais com atividade biológica. Grupos de compostos 

de estruturas complexas como alcalóides, terpenóides e compostos fenólicos, bem 

como seus derivados tem sido alvo de investigação a respeito de suas propriedades 

medicinais, aromáticas e curativas. 

Na Amazônia ocidental, local onde será realizada a pesquisa, encontrasse o 

maior ecossistema de floretas tropicais do mundo e esta, é considerada a maior 

reserva de plantas medicinais. Estas plantas possuem em sua composição substancias 

químicas, biologicamente sintetizada, a partir de nutrientes, água e luz. Estas 

provocam no organismo humano e animal reações que variam entre a cura e o 

abrandamento de doenças pela ação dos princípios ativos como alcaloides, glicosídeos, 

saponinas e outras classes de substâncias (FIEAM, 2008 APUD SOARES, 2010).  

A importância do estudo das plantas medicinais determina um enorme impulso 

no progresso e independência socioeconômica e cientifico de nosso país (MIGUEL; 

MIGUEL, 2000).   

O conhecimento sobre as plantas medicinais é uma fonte de pesquisa e riqueza 

à qual devemos dar mais atenção, tendo em vista que muitas plantas medicinais que 



  

são bastante populares ainda não tiveram sua eficácia comprovada e podem ser toxica 

ao seu consumidor.  

É importante ressaltar que a biodiversidade brasileira não é conhecida com 

precisão, tal a sua complexidade. O Brasil é um país com maior biodiversidade genética 

vegetal, contendo 55 mil espécies catalogadas sendo 20 a 22% do total mundial. Desse 

total apenas 5% tem sido estudado fitoquimicamente, é uma porcentagem menor 

avaliada sob os aspectos biológicos, sendo que muitas destas espécies são 

amplamente utilizadas pela população a nível mundial (SIMÕES et al.,  2001).  

É estimado existirem aproximadamente 250 milhões de espécies vegetais em 

todo território terrestre, mas apenas uma pequena parte dela foi estudada 

fitoquímicamente e farmacologicamente (OLIVEIRA, 2003; TUOL, 2004 apud SILVA, 

2008). 

A pesquisa fitoquímica tem por objetivos conhecer os constituintes químicos de 

espécies vegetais ou determinar a sua presença, quando não se dispõe de estudos 

químicos sobre a espécie de interesse. A análise fitoquímica preliminar pode indicar os 

grupos de metabólitos secundários (FALKENBERG; SANTOS; SIMÕES, 2001; RODINEI 

2008 apud LUNA et al, [s.d]). 

Quanto ao estudo antifúngico, o Brasil por se situar em uma área tropical, 

apresenta condições psicrométricas do ar que favorecem o desenvolvimento de fungos 

(FERREIRA NETO, 2012), dai vê-se a importância de um estudo antifúngico 

principalmente a região amazônica, mais especificamente, Rondônia, que possui 

condições favoráveis a desenvolvimento de fungos. 

Nos últimos anos, a resistência de microorganismos patogênicos a múltiplas 

drogas tem aumentado, devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos, comumente 

comercializados e usados no tratamento de doenças infecciosas.  

A partir disto, é nítido que as universidades e as instituições de pesquisa não 

podem mais ignorar a medicina complementar e o uso de plantas medicinais, num país 

como o Brasil, com a maior biodiversidade do planeta, pobre em recursos financeiros, 

porém riquíssimo em informações etnofarmacológicas (SUYENAGA, 2007). E o estudo 

fitoquímico é fundamental importância, pois, irá auxiliar nos futuros trabalhos e 

estudos mais detalhados das plantas existentes no Brasil (no caso a L. operculata), no 



  

qual tem por objetivo, identificar sua forma de uso visando à obtenção de patente, o 

que beneficiaria o país e a população (REZENDE, 2002). 

3.2 USO DAS PLANTAS MEDICINAIS  

Fonseca [s.d] descreve que a medicina popular sempre esteve vinculada com a 

astrologia, isso desde o antigo Egito. Havia nessa época uma forte relação entre as 

plantas medicinais com planetas e signos correspondentes. Os povos egípcios 

utilizavam as plantas de diversas formas, um exemplo é a de que eles deixavam nas 

tumbas dos grandes faraós e personalidades importantes, para que estes fizessem 

uma viagem segura a outros planos, segundo suas crenças. São comuns citações em 

papiros relatando a adoração que o povo tinha pelas plantas. O mais famoso deles é o 

Papiro Ebers, datado de 1550 antes de cristo, que contem centenas de formulas e 

remédios populares usados na época.  Cotinha uma coletâneas de pelo menos 125 

plantas, entre elas o anis, alcaravia, cardamomo, mostarda, açafrão e sementes de 

papoula.  

Miguel e Miguel (2000) descrevem que nas origens da historia, a noção das 

plantas terapêutica e de origem toxica , passou a ser objeto de interesse.  Um curioso 

aspecto foi o largo uso de espécies aromáticas usando assim na nutrição, o qual 

intensificou o comercio e promoveu o inicio das grandes descobertas através das 

diversas rotas marítimas, dentre elas a rota das índias, a qual visava basicamente 

comercializar drogas aromáticas e especiarias, consideradas na época, sinônimo de 

muita riqueza e poder entre a realeza da época. 

 No Brasil, as plantas medicinais eram utilizadas antes mesmo de seu 

“descobrimento”, pelos índios, na a cura de doenças, no preparo de corantes e para 

ajudar na pesca (RODRIGUES e CARVALHO, 2001 apud MONTENEGRO, 2010). 

“As plantas medicinais brasileiras não curam apenas, fazem milagres”. Com esta 

célebre frase Von Martius definiu bem a capacidade de nossas ervas medicinais. É bem 

provável que cerca de 200.000 espécies vegetais que possam existir no Brasil, pelo 

menos a metade pode ter alguma propriedade terapêutica útil a população 

(MONTENEGRO, 2010).  

 Num período mais avançado da historia do uso das plantas medicinais foram 

criadas muitas teorias e observações que contribuíram para a atualidade da ciência 



  

moderna. Miguel e Miguel (2000) a parti do supracitado relata o surgimento da ciência 

chamada de fitoterapia. Este nome vem da palavra grega fhito que é plantas e qerapa 

que é tratamento, ou seja, é o tratamento por meio das plantas. Ela é caracterizada 

por ação terapêutica através de recursos naturais como frutas frescas e seus 

preparados, a fim de prevenir, aliviar e ate mesmo curar um processo patológico. 

 Apesar de se sustentar na historia milenar, a infraestrutura para a pesquisa em 

medicina tradicional esta pouco desenvolvida que a medicina convencional. Assim 

torna-se necessário, investimentos em pesquisa nessa área, como este trabalho. 

 Gomes Junior (2010) cita que a fitoterapia popular, fundamentada na utilização 

de formulações caseiras e praticada pela maioria das famílias, principalmente as de 

menor poder aquisitivo, não tem recebido a devida atenção, sequer da comunidade 

acadêmico-cientifica, sendo que as preparações de profissionais para atuar neste setor 

revela-se deficitária, tanto nos aspectos técnicos quanto nos relativos a 

responsabilidade social. 

Os recursos terapêuticos disponíveis ate o século XIX eram exclusivamente 

oriundos de plantas medicinais e extratos vegetais. O Brasil é um país com muitas 

potencialidades nesse campo, por possuir a maior biodiversidade vegetal do mundo 

(ARAÚJO, 2007 apud GOMES JUNIOR, 2010). 

3.3 Luffa operculata 

Classificação botânica: 

Ordem: Cucurbitales 

Família: Cucurbitaceae 

Gênero: Luffa 

Espécie: Luffa operculata (L.) Cogn. 

A Luffa operculata, Cogn., Cucurbitaceae, é uma herbácea escandente, é 

originária da América Tropical e cultivada principalmente no Norte e Nordeste do 

Brasil, denominada popularmente de buchinha, buchinha do norte ou cabacinha. É 

uma dicotiledônea curbitácea, da família Cucurbitaceae, e trepadeira, com folhas 

longo-pecioladas, codiformes ou reniformes, um tanto áspera ao tato, com flores 

amarelo-pálidas em forma de campânulas (CUNHA, BEATRIZ CARVALHO, 2011 apud 

NIMER, 2005). Seus frutos têm epicarpo apresentando tricomas tectores pluricelulares 



  

e estômatos anomocíticos, e feixes vasculares percorrendo o mesocarpo e o 

endocarpo (BROCK, 2003), estes contém um princípio ativo chamado de buchinha, 

uma substância de sabor amargo e cristalizável (NIMER, 2005).  

A semente é elipsóide e achatada, sendo a epiderme do tegumento formada 

por células de parede santiclinais onduladas, o endosperma reduzido e os cotilédones 

plano-convexos (BROCK, 2003).  

Sabe-se que a família Cucurbitaceae é caracteristicamente, mas não 

exclusivamente, bioprodutora de triterpenos com esqueletos modificados, altamente 

oxigenados, denominados cucurbitacinas (REHM, 1960).  

Os principais constituintes de plantas da família Cucurbitaceae são 

cucurbitacinas, óleos fixos contendo ácidos triênicos conjugados, aminoácidos não-

proteinogênicos e esteróides (HEGNAUER, 1989). Algumas espécies apresentam a 

enzima elastase (β-glucosidase) que hidrolisa a ligação heterosídica de cucurbitacinas 

que se encontram naforma de glicosídeo (MIRÓ, 1995).  

Cucurbitacinas são triterpenos tetracíclicos altamente oxigenados, que 

frequentemente são referidos como princípios amargos de Cucurbitaceae. Elas têm 

sido isoladas de várias espécies desta família, as quais são conhecidas desde a 

antiguidade por suas propriedades tóxicas e terapêuticas. Foram isoladas também de 

espécies de outras famílias de Angiospermas, porém com menor representatividade: 

Begoniaceae, Cruciferae, Datisceae, Desfontainiaceae, Elaeocarpaceae, Euphorbiaceae, 

Polemoniaceae, Primulaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae e Sterculiaceae. As 

cucurbitacinas mais freqüentemente isoladas são B e E (NEUWINGER, 1994). 

Os compostos químicos, muitas vezes considerados como alelopáticos, são 

utilizados na medicina popular para a cura de doenças (OLIVEIRA, 2009). 

A preparação e o uso apropriados desses compostos trazem muitos benefícios, 

porém, seus efeitos genotóxicos e mutagênicos necessitam de maiores investigações 

(NUNES E ARAUJO, 2003 apud OLIVEIRA, 2009). 

Segundo pesquisadores como Brock (2003), Silva (2002) e Menon-Miyake 

(2005) o fruto é empregado na medicina tradicional como purgativo, emenagogo e 

descongestionante nasal. É a planta medicinal mais utilizada e lembrada pela 

população para o tratamento de rinites e rinossinusites. 



  

Matos (1979) descreve que a Luffa operculata, com a denominação Momordica 

operculata, foi citada no Guia Médico Brasileiro em 1941 como purgativa 

No Brasil, a infusão (chá) do fruto seco de Luffa operculata é utilizada para 

inalação ou instilação nasal, resultando em liberação profusa de muco que alivia os 

sintomas nasossinusais, mas há relatos freqüentes de irritação nasal, epistaxe e 

anosmia. 

A utilização fitoterápica da Luffa operculata e de outras ervas medicinais cresce 

consideravelmente em todo o mundo nas últimas décadas a procura pelas diversas 

modalidades de medicina alternativa, cientificamente denominada “medicina 

complementar” (MENON-MIYAKE, 2005).  

Ainda segundo os mesmos autores, as distorções decorrentes do uso 

inadvertido de plantas medicinais estão relacionadas à crença equivocada de que 

“tratamentos com plantas são naturais e não fazem mal”. Segundo a medicina popular, 

todas as partes da árvore da graviola são utilizadas na medicina natural, ou seja, 

cascas, raízes, folhas, flores e as sementes da fruta (LUNA, [s.d]). 

No caso da Luffa operculata, que age sobre as mucosas por efeito das 

cucurbitáceas e de seus glicosídeos. A saponina colabora com esta ação, emulsificando 

compostos lipossolúveis ativos, o que facilita o contato e absorção da isocucurbitacina 

pelas mucosas e resulta em ação cáustica sobre as mesmas (SUYENAGA, 2007).  

O uso inadequado desta para fins medicinais pode causar malefícios ao usuário, 

pois um extrato aquoso de Luffa operculata, em associação com outras ervas, origina a 

"garrafada", mistura conhecida no interior, norte e nordeste brasileiros como abortiva 

e purgativa (SILVA, 2002).     

É bastante comum o uso da “garrafada” em Porto velho – RO, porém a 

população em geral não sabe dos malefícios que alguns compostos químicos desta 

planta no seu organismo, além de não se saber a procedência dela sendo bastante 

comum erros na dosagem de quando se prepara a “garrafada” acarretando em 

doenças no sistema respiratório e/ou digestório, dentre outros.  

O fato de a população sofrer com os efeitos negativos da luffa operculata se 

deve pela falta de conhecimento sobre a mesma. As maiorias das intoxicações 

registradas estão relacionadas de modo geral com tentativas de aborto (SUYENAGA, 

2007).  



  

A aspiração do infuso aquoso dos frutos há muito tempo tem sido utilizada 

empiricamente contra a rinite e a sinusite. Porém, existem muitos relatos da 

ocorrência de hemorragias nasais após estas aspirações, resguardando seu uso. 

Entretanto, não foi da utilização desta planta no tratamento da sinusite que 

resultaram as intoxicações atendidas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Neste, 

todas as ocorrências relacionadas à buchinha tiveram como vítimas mulheres, entre 16 

e 25 anos, que ingeriram quantidades variáveis de chás preparados com os frutos, na 

tentativa de causar aborto. Um caso de óbito foi registrado. São poucos os relatos na 

literatura referentes a intoxicações por esta espécie. Os que existem fazem alusões a 

intoxicações experimentais em animais. O mecanismo de ação do vegetal não está 

esclarecido e ainda existem dúvidas sobre o princípio causador do quadro toxicológico. 

É preocupante quando pessoas procuram as unidades básicas de saúde vitimas 

delas mesmas, pois não tem o conhecimento devido sobre plantas medicinais tais 

como a luffa operculata. 

 Da espécie L. operculata propriamente dita,  não há experimentos específicos 

com o objetivo de elucidar a ação abortiva do fruto. O trabalho mais significante foi 

realizado por Matos em 1979. Neste, os autores isolaram do extrato aquoso do fruto 

um princípio amargo denominado isocucurbitacina B. As cucurbitacinas são esteróides 

resultantes da oxidação de triterpenos tetracíclicos e estão largamente distribuídas na 

família Cucurbitaceae. Para estas substâncias as atividades biológicas descritas na 

literatura são ações descongestionantes, laxativas, hemolíticas, embriotóxicas e 

abortivas. Recentemente trabalhos sobre o efeito necrótico destas substâncias em 

tumores estão sendo publicados. Assim, em virtude da série de relatos confirmando a 

toxicidade das cucurbitacinas, admite-se que a isocucurbitacina B seja o princípio 

tóxico de L. operculata. 

 Há relates de seus possíveis efeitos medicinais mas não foram encontrados 

estudos comprobatórios de sua eficácia para estas indicações; Frutos: emenagogos, 

vermifugos, drásticos, emeticos, hidragogos, anti-herpéticos, purgativos, 

expectorantes, anti-sinusite, descongestionante nasal, adstringente, antidiabéticos e 

antissépticos; Sementes: anti-helmínticas; Ressaltamos que em função de sua elevada 

toxidade, só o uso em sinusites, com o devido acompanhamento, poderá ser tolerado.  



  

 Dantas et al (2009) investigou as atividades antibióticas de quatro plantas sobre 

bactérias provindas de leite de vacas com infecção mastítica dentre elas a Luffa 

opeculata. A análise dos resultados obtidos através do antibiograma mostrou que 

cabacinha (Luffa operculata Cogn) não possue ação antibiótica contra as bactérias que 

causam mamite.  

O extrato aquoso de Luffa operculata diminuiu o índice de velocidade de 

germinação de sementes de alface, mas quanto ao índice mitótico a dose mais baixa 

(200mg/L) causou um aumento no número de células em divisão em relação ao 

controle e a dose de 400mg/L. (SILVA et al., 2002). 

 

3.4 OS FUNGOS 

 
Os Fungos são organismos heterotróficos que, tempos atrás, foram 

consideradas plantas primitivas ou degeneradas, sem clorofila. Atualmente esta claro 

que a única característica em comum com as plantas é o crescimento multicelular 

(MURRAY et al. 2006).  

Pertencem ao reino Fungi onde há mais de 70.000 mil espécies de fungos sendo 

catalogado mais de 1.700 a cada ano (RAVEN et al. 2001). O numero total de espécies, 

conservativamente, é estimado em 1 milhão e 500 mil, colocando os fungos como 

segundo maior reino (TORTORA et al., 2000).  

Os fungos são conhecidos de longa data, mas sua historia evolucionaria é pouco 

conhecida. Os fosseis mais antigos lembrando fungos são representados por 

filamentos asseptados, atado no período Cambriano, cerca de 544 milhões de anos 

atrás (RAVEN et al., 2001).   

Reven et al. (2001) descreve que os fungos estão, literalmente, em todos os 

Lugares da terra. Eles obtêm seu alimento secretado enzimas digestivas no substrato 

onde se desenvolvem. Essas enzimas catalisam a quebra de moléculas grandes em 

moléculas suficientemente menores para serem absorvidas pela célula fúngica. Por 

essa razão os fungos crescem dentro ou sobre seu alimento.  

Cowen et al. (2002) cita que os fungos são seres encontrados nos mais diversos 

ambientes, tais como: vegetais, ar atmosférico ar e água.  



  

Os fungos podem causar diversas patologias, porem podem ser benéficos a 

população e a indústria. Reven et al. (2001)  descreve alguns benefícios sendo um 

destes, por exemplo, o a participação dos fungos na decomposição dos restos das 

plantas e animais, tornando possível a reciclagem de elementos químicos.  

Eles se reproduzem por meio de formação de esporos que são formados 

sexuada ou assexuadamente. Eles permanecem no ar por longos períodos podendo ser 

carregado a grandes alturas e por grandes distancias (MURRAY et al., 2006). Segundo 

mesmo autor os fungos apresentam outros esporos com mucilagem e aderem aos 

corpos de insetos e de outros artrópodes que se encarregam de espalhá-los de um 

lugar para outro.  

Reven et al. (2001) cita que o modo mais comum de reprodução assexuada é 

por meio de esporos que são produzidos em esporângios que tem uma estrutura em 

forma de saco que tem seu conteúdo convertido em esporos. Todos os fungos se 

reproduzem assexuadamente por produção de hifas. Já na reprodução sexuada, temos  

três fases: plasmigamia, cariogamia e meiose.  

3.5 IMPORTÂNCIA DOS FUNGOS 

  
Raven et al. (2001) reata que o impacto ecológico dos fungos não pode ser 

subestimado. Juntamente com as bactérias heterotróficas, os fungos são os principais 

decompositores da biosfera. Os decompositores são tao necessários para a 

continuidade da vida quanto os produtores de alimentos.  

A decomposição libera dióxido de carbono na atmosfera e retorna compostos 

nitrogenados e outras substancias ao solo ode podem ser reutilizados – reciclados – 

pelas plantas e, eventualmente, pelos animais.  

Como decompositores os fungos frequentemente entram em conflito com os 

interesses dos homens. Os fungo não consegue distinguir uma arvore apodrecida que 

caiu na floresta de um mourão utilizado como cerca; é provável que o fugo ataque os 

dois (RAVEN et al. 2001). Raven cita ainda que os fungos são equipados com um 

arsenal de enzimas poderoso que quebra as moléculas orgânicas, incluindo linina e 

celulose, os fungos são muitas vezes incomodo e destrutivo.  

Algumas espécies de fungos sejam altamente específicos a determinados 

substratos e Murray et al. (2006) descreve que estes fungos são considerados o 



  

“castigo” dos produtores, distribuidores e vendedores de alimentos, por crescerem em 

pães, frutas frescas, carnes, vegetais e outros produtos diminuindo, ao atingir esses 

alimentos, a sua palatabilidade e valor nutricional. 

A importância do fungo como pragas amplia-se, do ponto de vista comercial, 

pela habilidade de crescer em diversas condições.  

Quando falamos em infecções humanas, dados destaque para a região tropical, 

onde o numero de infecções por fungos em humanos vem aumentando. Esse aumento 

é ocasionado, em parte, pelo crescimento da população imunologicamente 

comprometida (RAVEN et al. 2001).  

Aproximadamente 40% das mortes por infeções hospitalares nos anos 80 foram 

ocasionadas por fungos (RAVEN et al. 2001).  

 

3.6 Candida albicans 

3.6.1. O PATÓGENO 

As leveduras do gênero Candida são normalmente encontradas como membro 

da microbiota normal humana, podendo estar presentes na mucosa da boca e dos 

tratos digestivos, genital e urinário de indivíduos sadios, sendo capazes de 

desencadear o aparecimento de infecções chamadas candidíases.  

Rex et al. (2000) descreve que a cândida albicans é o patógeno mais comum 

nas candidíases cutâneas e da orofaringe, porém as espécies não albicans tem 

aumentado em numero e em importância nas candidíases vaginal e sistêmica. Já está 

comprovado que as espécies de Candida constituem o grupo mais importante de 

patógenos fúngicos oportunistas. Candida ssp. É a quarta causa mais comum de 

infecções sanguíneas, nosocomiais, superando aqueles formados por qualquer 

patógeno Gram-negativo individual. Entre 1980 e o momento atual, a frequência de 

infecções sanguíneas por Candida vem aumentando regularmente em hospitais de 

todos os tamanhos e todos os grupos etários (MURRAY et al., 2006). 

Embora mais de 100 espécies de Candida já tenham sido descritas, apenas 

algumas tem sido implicadas em infeções clinicas. Candida albicans é as espécie 

isolada com mais frequência de material clinico e responde, em geral, por 90% a 100% 



  

dos isolados mucosos e por 50% a 70% dos isolados e infecções sanguíneas (TORTORA, 

2000).   

3.6.2. MORFOLOGIA  

 Murray et al., (2006) cita que todas as espécies de Candida possuem forma de 

levedura ovaladas (3 a 5µm) que produzem brotamento ou blastoconídeos. Produz 

pseudohifas, forma tubos germinativos e clamidoconiídeos terminais de paredes 

espessas.   

O mesmo autor ainda descreve que a maioria das Candida ssp. foram colônias 

brancas, lisas, cremosas e convexas. A Candida albicans pode sofrer alteração no 

genótipo no qual a única cepa de cândida pode se alterar de maneira reversível entre 

vários tipos morfológicos variando desde colônias típicas, brancas e lisas composta 

predominantemente de células leveduriformes e em brotamento, ate colônias muito 

“felpudas” ou cabeludas compostas principalmente de pseudo-hifas e hifas.  

3.6.3 EPIDEMIOLOGIA  

A ocorrência de casos de candidemia em hospitais terciários aumentou 

substancialmente nas últimas décadas em diferentes partes do mundo. As melhores 

casuísticas sobre a relevância de candidemia em hospitais terciários foram publicadas 

nos Estados Unidos da América. Durante os anos de 1980 a 1990, o Centro de Controle 

de Doenças, Atlanta, coletou dados de infecções fúngicas nosocomiais referentes a 115 

hospitais, reunindo um total de 30.477 infecções fúngicas documentadas. Neste 

universo, foi possível observar que nos anos 80 houve um aumento da ordem de 400% 

na incidência de candidemia nos principais hospitais americanos (BECK-SAGUÉ et al., 

1993). 

No Brasil, Colombo et al. (2003) conduziram um estudo epidemiológico 

reunindo dados sobre infecções de corrente sanguínea documentados em quatro 

hospitais da cidade de São Paulo. Durante um período de 12 meses (março-2002 a 

fevereiro-2003), um total de 7.038 episódios de bacteremias e fungemias foram 

avaliados, sendo que Candida spp respondeu por 4,3 % do total das infecções de 

corrente sanguínea.   

 



  

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 4.1 APARELHOS E SOLVENTES A SEREM UTILIZADOS  

 Balança analítica marca Tecnal modelo B-ETC 2200, voltagem 220 

 Placa de calefação, Quimis, Modelo K308-B 

 Estufa (Tecnal) modelo TE397/5 

 Liquidificador marca ARNO, modelo 951-BA 

 Etanol P.A. 

 Acetona P.A. 

 Clorofórmio P.A. 

 Sílica Gel de Placa 

  

4.2 COLETA DO MATERIAL VEGETAL  

 Foram coletados, na cidade de Porto Velho-RO, 100 amostras da L.Operculata 

para estudos no Laboratório de Fitoquímica da Faculdade São Lucas e no Laboratório 

de microbiologia da mesma instituição. Foram compradas de 2 pontos comerciais da 

cidade de Porto Velho, sendo 50 amostras de cada local, onde foram separadas em 

sacos zipados identificando local da coleta, hora e quantidade. Após a coleta foram 

encaminhados ao Herbário da faculdade São Lucas para identificação da Planta, 

confirmando o gênero e família  da planta. Após isso foram encaminhados aos dois 

laboratórios (fitoquímica e microbiologia) para devida analise.  

 Soares (2010) relata que a extração é uma técnica para purificação e separação 

de sólidos baseando-se no fato de que a solubilidade dos sólidos varia em função as do 

solvente, consiste basicamente na transferência de íons, específicos, de uma solução 

pouco concentrada para outra mais concentrada, por meio de um fenômeno de um 

soluto de um distribuidor entre dois solventes imiscíveis em contato.  

Neste trabalho foram utilizados os métodos de sólido-líquido por maceração e 

sólido-líquido por decocção. 

  

4.3. MÉTODOS DE EXTRAÇÃO VEGETAL   

4.3.1. MÉTODO DE EXTRAÇÃO SOLIDO- LIQUIDO POR MACERAÇÃO 



  

 O material vegetal foi separado em casca, semente e miolo onde foram 

trituradas no liquidificador e distribuídos separadamente em um Erlenmeyer de 500ml. 

Foi adicionado então 250ml de etanol 95% e posteriormente, deixado em repouso por 

168 horas(7 dias).  

A Maceração foi realizada após 72 horas, logo o solvente foi filtrado e 

concentrado até extrato bruto. Depois foi realizado a cromatografia para detectar 

possíveis compostos.   

 

 4.3.2. MÉTODOS DE EXTRAÇÃO SÓLIDO-LÍQUIDO POR DECOCÇÃO  

  Decocção é uma das técnicas de laboratório para analise química que consiste 

em manter um material vegetal em contato, durante certo tempo, com um solvente 

em ebulição.  

 O material vegetal foi separado e processado por decocção depois de 

desidratado e moído. Foi montado o aparelho com um condensado de bolas que 

aqueceu os materiais em banho-maria, descansando por 4 horas ate esgotar o 

material. Os extratos foram filtrados e concentrados até extrato bruto. Logo foram 

realizados estudos cromatográficos para detectar metabolitos secundários. 

 

 4.4 IDENTIFICAÇÃO DOS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS  

  4.4.1 REAGENTES UTILIZADOS 

I. ALCALOIDES 

Para a realização deste ensaio será utilizado 2,0ml da solução etanólica, e será 

adicionado 2,0ml de Acido clorídrico (10%) e irá esquentar por 10 minutos. Após o 

esfriamento o extrato será filtrado e divido em três tubos de ensaio no qual se 

colocara os seguintes reativos de reconhecimento: 

 TUBO 1 – Reativo de Mayer (1,0ml): Observando a formação de precipitado 

branco ou leve turvação branca 

 TUBO 2 – Reativo de Drangendorff  (1,0ml): Observando a formação de 

precipitado de coloração tijolo 

 TUBO 3 – Reativo de Wagner (1,0ml): Observando a formação de precipitado 

de coloração alaranjado. 

 



  

II. GLICOSÍDEOS CARDIOTÔNICOS  

A 2,0 ml de solução de extrato foi adicionado 3,0 ml de solução de acetato de 

chumbo a 10% e 2,0 ml de água destilada. Aqueceu-se a mistura em banho-maria 

durante 10 minutos. Em seguida, o extrato foi filtrado e agitado com 10,0 ml de 

clorofórmio, separando a fase clorofórmica em 4 tubos e ensaio. Após a evaporação de 

clorofórmio, obtém-se a formação de resíduos do tubo os quais serão acrescidos os 

seguintes reagentes: 

 TUBO 1: 1,0 ml de Reativo de Kedde, no qual a coloração rosa ou violeta indica 

cardenolidos, o bufadienólicos não reagem. A cor se atenua em poucos 

minutos.  

 TUBO 2: 1,0 ml de Reativo de Keller-Killiani no qual a coloração intensa é 

resultado positivo. 

 TUBO 3: 1,0 ml de Reativo  de Liebermann-Burchard no qual o resultado 

positivo e será visto por meio da coloração azul, azul esverdeado, verde ou 

roxo. 

 

III. FLAVONOIDES  

Baseia-se na modificação da estrutura do flavnoide e presença de acido. 

Colocou-se 2,0 ml da solução metanólica e 5 fragmentos de magnésio e adicionando 

pelas paredes do tubo 10 gotas de acido clorídrico diluído. 

 

IV. TANINOS  

Na realização dos ensaios foi utilizado 2,0 ml de solução etanolica adicionando 

5,0 ml de água destilada. Após a adição do extrato, deixa-se em repouso, sendo a 

seguir filtrado.  

Serão acrescidos os seguintes reagentes: 

 TUBO 1: 2 gotas de solução de cloreto férrico III a 10%. (Obs.: Caso a coloração 

fique azul, indica possível presença de taninos hidrossolúveis, e coloração verde 

taninos condensados). 

 TUBO 2: 2 gotas de acetato de chumbo a 10%. (Obs.: A presença de um 

precipitado corado indica positividade da reação).  

 TUBO 3: 2 gotas de gelatina. 



  

V. SAPONINAS  

Neste ensaio, com 2,0 ml da solução metanólica foi adicionado 5,0 ml de agua 

fervendo onde, após o resfriamento, agitou-se vigorosamente, deixando em repouso 

por 20 minutos. 

(Obs.: Classifica-se a presença de saponinas pela formação de espumas).  

 

VI. TRITERPENOS E/OU ESTERÓIDES  

Neste ensaio, com 2,0 ml de solução metanólica foi adicionado 5,0 ml de 

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

tubos realizam-se as reações de Liebermann-Burchard e Salkowski.  

Os triterpenos desenvolvem coloração estável e os esteroides desenvolvem 

coloração mutável com o tempo.  

 

 4.5 CROMATOGRAFIA DE CAMADA FINA 

Para os extratos obtidos, foram realizadas cromatografias de camada fina, 

visando localizar o numero de componentes no extrato. 

Os ensaios foram realizados utilizando placas de 5x10 e 10x20 e como fase 

estacionaria Sílicagel e água destilada 3,0  e 6,0 ml respectivamente.  

A Sílicagel foi colocada em um erlermeyer pequeno, adicionando-se agua e 

posteriormente colocou-se uma tampa e agita por 30 segundos. Espalhou-se então a 

mistura sobre a placa cromatográfica, de maneira a forma uma película a mais 

uniforme e fina possível. As placas então foram colocadas para secar a temperatura 

ambiente e posteriormente serão ativadas na estufa a 100 graus célsius. 

Depois de feito o teste com os extratos e com a placa cromatográfica ativada 

calculasse os Rf (Relação do fluxo) das amostras que é: 

     Rf = Distancia Percorrida pela substancia 
              Distancia percorrida pelo solvente  
 

4.6. ATIVIDADE ANTIFÚNGICA   

O estudo antifúngico foi realizado no Laboratório de Microbiologia da 

Faculdade São Lucas, onde foi utilizado, a metodologia de disco-difusão. 

 O teste de disco-difusão em ágar foi descrito em 1966, por Bauer e Kirby, 

sendo aceito pelo FDA (Food and Drug Administration) e estabelecido como padrão 



  

pelo NCCLS (National Committe for Clinical Laboratory Standards) (PINTO et al., 2003). 

Desta forma o teste fornece resultados qualitativos, demostrando ser um dos métodos 

de suscetibilidade mais simples, confiável e utilizado pelos laboratórios de 

microbiologia. Tento como princípio básico a difusão do antimicrobiano na superfície 

do ágar, a partir de um disco impregnado com o mesmo antimicrobiano. 

Este teste também é chamado de difusão em placas, é um método físico, no 

qual um microrganismo é desafiado contra uma substância biologicamente ativa, neste 

caso o extrato da planta Luffa operculata (semente, casca e esponja) em um meio de 

cultura sólido. O teste relaciona o tamanho da zona de inibição de crescimento do 

microrganismo desafiado com a concentração da substância ensaiada (PINTO et al., 

2003). 

Os testes foram realizados no primeiro semestre de 2014 no Laboratório de 

Microbiologia da Faculdade São Lucas, sob orientação da Professora Dra. Viviane 

Krominski. Foram utilizadas cepas de origem ATCC (10.231) de Candida albicans, onde 

os microorganismos foram diluídos até obter-se a suspensão cuja a turvação foi 

comparada a escala de 0,5 de MacFarland. Posteriormente foram semeados em Agar 

Sabouraud. Como controle positivo utilizou-se Fluconazol 25mg e como controle 

negativo água (1 ml) e Etanol (95%). Este último sendo o diluente do extrato.  Utilizou-

se discos de 5mm de diâmetro nos quais foram  impregnados os extratos de Luffa 

operculata  na concentração de 100% para o extrato bruto. O meio foi incubado a 25ºC 

por 24 horas e observado resultados. 

 

5 . RESULTADOS  

5.1. CROMATOGRAFIA  

De acordo com os ensaios cromatográficos podemos observar a presença de 

três compostos secundários. Tais compostos foram separados e verificados através das 

técnicas cromatográficas em camada delgada utilizando solventes de polaridade 

crescente. 

Depois de feita a observação das manchas dos metabolitos secundários foi 

realizada os cálculos de Relação do Fluxo: 

 



  

Rf Bucha =  7  = 0,63 

  11 

 

Rf Casca =  7  = 0,63 

  11 

 

Rf Semente =   10  = 0,909 

                          11 

 5.2. IDENTIFICAÇÃO DOS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

 Foram realizados testes fitoquimicos no Laboratorio de Fitoquimica da Faculade 

São Lucas, separando o extrato da casca, semente e esponja da Luffa Operculata. No 

resultado Observamos que na composição química da Luffa Operculata ha presença de 

Alcaloides Glicosídeos Cardiotônicos, Saponinas e Flavonoides observados na tabela 1. 

Abaixo: 

Tabela 1. Descrição dos Metabolitos secundários 
encontrados na semente, esponja e casca da Luffa Operculata, 2014. 

 

Semente Esponja Casca 

Alcaloides  - - - 

Flavonoides + - - 

Glicosídeos Cardiotônicos + + - 

Taninos - - - 

Saponinas + + + 

Triterpenos - - - 

Esteróides  - - - 

 
 Matos (1979) descreve a composição química da Luffa operculata, em sua 

composição estão glicosídeos (açucares redutores e não redutores), saponina e resina, 

além de esteróis livres, ácidos orgânicos e fenóis, com ausência de tanino flavonoides e 

alcaloides. Assim como evidenciado nessa pesquisa. Matos (1979) descreve que na 

resina foram determinados como princípios ativos: cucurbitacina B, cucurbitacina D e 

isocucurbitacina B. 

As saponinas estabelecem um grupo próprio de heterosídeos. O seu nome 

origina-se da propriedade de formar soluções espumantes, quando dissolvidos e 



  

agitados em água, à semelhança do sabão, fazem emulsão óleo/água e exercem um 

efeito hemolítico (TESKE E TRENTINI, 1995 apud LUNA et al [s.d]). 

Alonso (2003) classifica como triterpenos as cucurbitacinas B e D, 

icocucurbitacina B, neocucurbitacina A e B e gipsogenina, uma aglicona da saponina. 

Entre outros componentes presentes na Luffa operculata estão: buchinina, luffanina e 

buchina (alcaloides), saponinas, luperosídeos A-H (presentes nas partes aéreas da 

planta), metacarboxi-fenilalanina, elaterina e citrulina (encontrada nas sementes). 

Brock (2003) fez uma abordagem fitoquímica da Luffa operculata e destacou a 

presença de flavonóides, taninos, saponinas, esteróides e/ou triterpenóides no qual 

apresentam efeitos farmacológicos já antes comprovados por Miro em 1995 tendo 

como efeito: purgativa, citotóxica, antitumoral, hepatoprotetora e antiinflamatória.  

A presença de Taninos e Esteroides, não evidenciados neste relatório, pode ser 

decorrente da procedência da amostra. No estudo realizado por Brock (2003) as 

mesmas foram coletadas In natura sem a perda de nenhum de seus metabolitos e já 

processados para pesquisa, enquanto a da pesquisa realizada em Porto Velho as 

amostras foram adquiridas em comércios e bancas de venda de ervas e 

posteriormente encaminhadas ao Laboratório de pesquisa, podendo ter perdidos 

alguns de seus metabolitos com o tempo.  

A presença de Saponinas na casca evidencia que a mesma, em comparação 

com a bucha e a semente, não possui grande efeito na “garrafada”, por isso quando é 

feita a confecção da mesma se retira a casca e se faz o infuso apenas com a parte 

esponjosa e sementes. 

Do ponto de vista farmacêutico, o maior interesse deriva essencialmente do 

número elevado de substâncias farmacologicamente importantes como é o caso dos 

alcalóides, saponinas, cumarinas e taninos (FALKENBERG; SANTOS; SIMÕES, 2001 E 

RODINEI, 2008 apud LUNA et al, [s.d]). Isso demostra o potencial farmacêutico da 

planta em questão.  

 

5.3. RESULTADOS 

 Os testes foram feitos em duplicata e observou-se a formação de halo no 

extrato da semente conforme evidenciado na Tabela 2. 

 



  

TABELA 2. Avaliação do extrato de Luffa Operculata sobre Candida albicans. 

 

* O controle Positivo foi Fluconazol sendo que ocorreu inibição representado 
pelo (+) e controle negativo foi água (1ml) não ocorrendo a formação do halo. 

 

Pode se notar o destaque dos extratos semente, demonstrando resultado 

satisfatório sobre Candida albicans.  

Caribe (2008) realizou ensaio antimicrobiano com extrato da Luffa operculata 

obtendo resultado positivos para Candida tropicalis nas concentrações de 100mg/ml e 

50mg/ml de extrato.   

A resistência dos fungos vem aumentando consideravelmente ao decorrer dos 

anos, devido ao uso indiscriminado de antifúngicos em todo mundo. Este fato é 

preocupante no âmbito da Saúde pública, pois muitos microoganismos tornam-se 

multirresistentes, não respondendo a antibioticoterapia disponível no mercado, sendo 

necessário recorrer a outros meios.  

Vários trabalhos atualmente evidenciam atividade antifúngica presentes em 

metabolitos secundários tais como Flavonoides, saponinas, glicosídeos cianogênios. 

Nesse contexto faz-se necessário o isolamento de metabolitos secundários da Luffa 

operculata, para avaliação do potencial antimicrobiano destes compostos.  

 

5.4. ALERTA A COMUNIDADE PORTOVELHENSE  

Dos dias 7 de Julho ao dia 11 de Julho de 2014 foram distribuídos 2.500 

panfletos (ANEXO) que falavam do uso inadvertido das plantas medicinais nos centros 

comerciais de Rondônia estando eles localizados na Av. 7 de Setembro, centro da 

cidade e na  Av. José Amador dos Reis no bairro Tancredo Neves.   

 

 

AMOSTRA EXTRATO 

MEIO DE CULTURA 

SABOURAUD Controles  

1ª Placa 2ª Placa Positivo  Negativo  

Candida 
aubicans 

Casca 0mm 0mm + 0mm 

Esponja 0mm 0mm + 0mm 

Semente 13mm 12mm + 0mm 



  

5.5. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTIFICA E PUBLICAÇÕES 

O Presente trabalho teve seus resultados parciais apresentados durante a 5° 

Reunião De Iniciação Científica PIBIC/CNPq – Faculdade São Lucas na categoria banner 

no ano de 2013 e durante o III Seminário de Iniciação Cientifica na cidade de Colorado 

do Oeste na categoria Apresentação Oral no ano de 2013 conforme anexo. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto a composição química do extrato de Luffa operculata pode-se detectar 

a presença de Flavonoides, glicosídeos cardiotônicos e Saponinas. A ultima presente 

nos três extratos (casca, espoja e semente). É necessário um estudo mais aprofundado 

desses compostos com potencial farmacológico.  

 Os resultados microbiológicos mostram que o extrato da semente da Luffa 

operculata apresentou atividade antimicrobiana contra Candida spp. Não houve 

inibição em nenhuma placa sobre o extrato da casca da Luffa operculata. Com isso 

conclui-se que a Luffa operculata possui atividade antimicrobiana com perspectivas 

para novas investigações biológicas.  

Durante esse período de estagio, o discente pode observar que a área da 

botânica é de suma importância para sua formação médica, pois, os princípios ativos 

de diversas plantas podem trazer tanto beneficio como malefícios ao seu usuário 

porém, a população, ao usar inadequadamente os compostos de diversas plantas 

medicinais comercializadas no estado acabam desencadeando patologias graves sendo 

considerado por muitos profissionais idiopáticos. A partir destes fatos, o aluno começa 

a ter uma visão holística da botânica, observando que esta área não se restringi apenas 

a biologia e áreas agrárias. O profissional médico, sabendo dados básicos de botânica e 

fitoquímica, como compostos metabólicos das principais plantas medicinais, 

principalmente as utilizadas em seu município, poderá colocar em seus diagnósticos 

diferencias o uso indevido de plantas medicinais. Tendo este conhecimento prévio o 

médico poderá também em sua conduta final, fazer esclarecimento a respeito dos 

componentes químicos da planta que o paciente utiliza em sua casa e das possíveis 

patologias que seu uso pode causar. Pode também utilizar fitoterápicos em famílias 

que não tem condições financeiras para fazer um tratamento específico não financiado 

pelo Sistema único de Saúde – SUS.  



  

É indispensável tais conhecimentos básicos sobre botânica pro profissional 

médico, principalmente para aquele que irão atuar na área de atenção básica pois, o 

Brasil é um país detentor da maior biodiversidade do planeta, pois possui uma imensa 

flora de caráter medicinal nativa e ainda desconhecida ou pouco estudada (ALONSO, 

1998). Nas grades curriculares dos cursos de Medicina do país, na sua maioria, não 

abordam uso de plantas medicinais pela população e seus princípios ativos. Porem, 

dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 80% da 

população mundial já fez uso de algum tipo de erva fitoterápica na busca do alivio de 

alguma sintomatologia dolorosa ou desagradável. Desse total, pelo menos 30% é 

resultado e indicação médica. 

A importância do estudo das plantas medicinais determina um enorme impulso 

no progresso e independência socioeconômica e cientifico de nosso país (Miguel & 

Miguel, 2000) e o conhecimento sobre as plantas medicinais é uma fonte de pesquisa 

e riqueza à qual devemos dar mais atenção, tendo em vista que muitas destas, são 

bastante populares e ainda não tiveram sua eficácia comprovada podendo ser ser 

toxica ao seu consumidor acarretando em um serio problema de saúde publica.  

As escolas médicas devem, também, deixar claro, em todos os momentos do 

curso, que um médico deve ter uma alta competência técnica, mas deve também ter 

uma formação humanística e ética, e atuar de forma socialmente responsável. Os 

médicos com quem os estudantes convivem devem ter claro que jamais estarão 

ensinando apenas sua área de conhecimento, mas estão sendo modelo de 

atendimento aos pacientes. Outro desafio para o século XXI é o currículo médico se 

adequar à visão moderna de saúde, que envolve fatores biológicos, psicológicos, 

sociais, ambientais, hábitos e estilo de vida e acesso aos serviços de saúde. 

Embasado nessa permissa e a partir deste relato de experiência vê-se a 

importância do profissional de saúde ter conhecimento básico na área de Fitoquímica 

e da Botânica, podendo ser acrescentada na grade curricular das faculdades médicas 

uma cadeira com noções básicas da área para que o futuro profissional médico 

beneficie a população e diminuindo casos de intoxicação por remédios caseiros que 

vem crescendo nos últimos anos devido ao uso inadvertido de plantas medicinais pela 

população.  O Brasil, pelo fato de ter diversidade biológica, deve coibir este 



  

pensamento e alertar a população do perigo que existe na utilização inadequada, sem 

a devida orientação, da medicina complementar sendo que isto deve ser abordado já 

na graduação.  
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RESUMO 

 

Objetivo: Investigar o perfil do sono em portadores de disfunção 

temporomandibular crônica. Materiais e Métodos: Este trabalho de iniciação científica 

foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas- 

Porto Velho- RO (nº 517/10). Onde foram estudados 47 voluntários com ambos os 

gêneros com idade de 18 a 70 anos. A dor foi registrada na escala visual analógica 

(EVA). Na avaliação do sono foi utilizado o inventário do sono (Post SleepInventory – 

PSI). Resultados: O primeiro resultado que se obteve foi em relação as características 

demográficas e de dor segundo o gênero, onde o gênero feminino é o que mais sofre 

com dores, tanto na dor moderada com média de 4,60 na escala EVA, quanto na dor 

severa com média de 7,73. O segundo resultado, demonstrou que os homens possuem 

melhor qualidade de sono com média de 6,89 durante a noite, visto que quanto mais 

próximo de 10,0 melhor é a sua qualidade. E no terceiro, observou-se que nos três 

momentos do sono não houve diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos com dor (leve e moderado) e sem dor (p>0,05). Conclusão: Portadores de 

disfunção temporomandibular apresentam a qualidade do sono diminuída pela 

metade com maior prevalência no gênero feminino, porém não há diferenças nos três 

momentos do sono de acordo com os níveis de dor.  

Descritores: Disfunção temporomandibular; dor; sono. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

As disfunções temporomandibulares (DTM) também chamadas de distúrbios 

craniomandibulares (DCM) ou desordens temporomandibulares (DTM) constituem um 

conjunto de doenças que afetam não somente a articulação temporomandibular 



  

(ATM), mas também as áreas extrínsecas às articulações (GROSSI et al., 2004; 

LERESCHE et al., 2003; MANFREDI; SILVA; VENDITE, 2001; VIGNOLO et al., 2008). 

Na DTM, as condições musculoesqueléticas, tanto da região cervical quanto da 

musculatura da mastigação, são as maiores causas de dor não dental na região 

orofacial. Por sua origem ser multifatorial, muitos estudos buscam definir os 

mecanismos predisponentes, causais e perpetuantes desta patologia (OLIVEIRA et al., 

2003). 

Trata-se de uma síndrome caracterizada por dores miofasciais, envolvendo 

musculatura mastigatória, região craniocervical e região da ATM. Pode estar 

relacionada a desarranjos internos da ATM, limitações na mordida, estalos articulares 

e doenças degenerativas, nas quais poderemos ter a presença de todos ou parte 

desses fatores (CAUÁS et al., 2004). 

A Academia Americana de Dor Orofacial estabeleceu diretrizes para 

classificação, avaliação e tratamento das dores orofaciais: a) definida por um termo 

coletivo que engloba um número de problemas clínicos envolvendo a musculatura 

mastigatória, a ATM e estruturas associadas, as DTM têm por principais manifestações 

clínicas a dor em músculos mastigatórios, região pré-auricular e/ou ATM, que pode 

agravar-se com a manipulação ou função, movimentos mandibulares assimétricos 

e/ou bloqueios e ruídos articulares; b) apresenta como queixas mais comuns a dor de 

cabeça, dor de ouvido e dor orofacial, assim como hipertrofia muscular e hábito 

oclusal anormal (MCNEILL, 1997), sendo considerada uma subclasse das desordens 

musculoesqueléticas (KROGSTAD et al., 1996; MANFREDI; SILVA; VENDITE, 2001) 

agravados pela mastigação, e freqüentemente tem movimentos mandibulares 

limitados ou assimétricos e ruídos na ATM (VENÂNCIO; CAMPARIS; LIZARELLI, 2005). 

A influência dos músculos mastigatórios sobre as estruturas articulares e 

dentes pode ser comprovada pelos estudos de Tsai et al. (2002) sobre a atividade 

elétrica muscular sob estresse experimental e sua relação com a posição mandibular. 

Foram avaliados 35 voluntários, através de registros eletromiográficos dos músculos 

masséter, temporal e suprahióideos. Os resultados confirmaram diferenças 

significativas nos padrões de atividade muscular sob estresse, assim como 

demonstraram um grande aumento na incidência de contatos dentais, simulando uma 

atividade parafuncional. 



  

Estima-se que aproximadamente 75% da população tem pelo menos um sinal 

de disfunção e 33% tem pelo menos um sintoma de DTM e que aumentam em 

freqüência e gravidade da segunda para a quarta década de vida (MCNEILL, 1997). 

A dor muscular, que pode ser causada por uma hiperatividade dos músculos, é 

uma ocorrência comum. Esse aumento da atividade dos músculos o predispõe a uma 

fadiga, o que explica o cansaço na hora de mastiga os alimentos (TOSATO, et al., 2007). 

A hiperatividade muscular, especialmente nos músculos masseter e temporal, 

foi encontrada em pacientes com dor miofascial comparados com indivíduos saudáveis 

(AL QURAN; KAMAL, 2006). Estudos epidemiológicos recentes demonstraram uma 

freqüência maior de vários sinais e sintomas de disfunção temporomandibular (sons, 

dor e sensibilidade na ATM e músculos mastigatórios, e limitações ou distúrbios de 

movimentos mandibulares) mais evidentes em mulheres do que em homens (CELIC et 

al., 2004)  com uma proporcionalidade de  4:1, de mulheres para homens em 

tratamento de DTM (MCNEILL, 1997) ou de 2:1 como cita Leresche (1997) em seu 

trabalho. 

Essa questão que trata da prevalência de  DTM  ser maior no gênero que o 

masculino sempre foi um terreno bastante polêmico. Quando se analisa populações 

assintomáticas, é considerado estatisticamente insignificante a diferença, nos valores 

de sinais e sintomas entre os gêneros, com ressalva, contudo, em relação à freqüência 

de cefaléias, considerada muito mais presente em mulheres.( Agerberg; Carlsson, 

1973, Helkimo 1974, Salonen et al.1990, De Kanter et al.1992, Lipton et al.1993, Pow 

et AL.200;  Bomjardim et al.2005 ). 

 Todavia, ao se levar em consideração uma população específica, ou seja, 

pacientes, as diferenças entre os gêneros se alteram de maneira significante. 

Em um estudo, ao avaliar alterações otológicas em portadores de desordens 

temporomandibulares que procuraram o serviço de DTM da Faculdade de Odontologia 

da UFRJ, concluiu que a freqüência de DTM é maior no gênero feminino, sendo que 

92.5% dos pacientes portadores de DTM que procuraram o serviço eram mulheres. 

(Britto, 1998). 



  

 Tais dados são corroborados por Agerberg e Carlsson, Conti et al., Conti, 

Monteiro et al. e Bove et al. que também descrevem em suas conclusões ter 

encontrado uma prevalência significativamente maior de DTM nas mulheres. 

 Existem algumas teorias nas quais têm tentado explicar por que as mulheres 

parecem ser mais afetadas do que os homens. Acredita-se que as mulheres não são 

tão aptas a lidar com suas pressões, o que resultaria num número maior de desordens 

funcionais (AGERBERG; SANDASTROM, 1998). Outra teoria, demonstra que os 

receptores de estrogênio na ATM das mulheres estão em muito maior quantidade 

(ABUBAKER, 1993). E é acrescentado um pensamento que associa isso à possibilidade 

de um papel de hormônios exógenos como sendo uma importante causa da diferença 

entre os gêneros (LERESCHE, 1997). Apesar dessas evidências, o real motivo, ou a 

junção delas, de as mulheres se apresentarem mais freqüentemente ao tratamento de 

DTM é ainda desconhecida e demanda a necessidade de estudos adicionais. 

As dores descritas como faciais, nos maxilares, dores pré-auriculares, dores de 

ouvido, dores de cabeça, são comumente exacerbadas pela função da mandíbula e são 

conhecidos como distúrbios extra-capsulares. Desvios nos movimentos mandibulares, 

movimentos mandibulares limitados ou assimétricos podem ser resultados de 

hiperatividade dos músculos responsáveis pelo fechamento da mandíbula, mas 

também podem ser resultados de “desordens intra-capsulares”. Nestes casos, os sons 

da ATM como cliques e/ou crepitação, mais descritos como estalos, são os sinais mais 

frequentes (MANFREDI et al., 2001).  

Os estalos ou crepitações ao abrir e fechar a boca encontrados em estudos são 

achados freqüentes entre os portadores de DTM. Esses estalos são próprios do 

deslocamento descoordenado entre o disco e o côndilo (TOSATO et al., 2007)       

A dor muscular local é um dos sintomas mais comuns da DTM e, essa condição 

de dor deve-se à isquemia muscular local. Por sua vez a diminuição da microcirculação 

pode leva à liberação de mediadores químicos sensibilizam nervos periféricos e podem 

causar dor. Com base em tais afirmações, tratamentos que melhoram o fluxo 

sanguíneo são efetivos no alívio da dor muscular em pacientes com DTM (BIGATON et 

al., 2008).    

 

 



  

1.2 Sono 

O sono é definido como um estado de inconsciência do qual a pessoa pode ser 

despertada por estímulos sensoriais, ou outros estímulos. Durante cada noite, a 

pessoa passa por dois tipos de estágios de sono, que se alternam entre si. Eles são 

chamados de sono de ondas lentas, porque nesse tipo de sono as ondas as ondas 

cerebrais são muito grandes, porém muito lentas, e sono de movimentos rápidos dos 

olhos (sono “REM”, rapid eye movements), porque nesse tipo de sono os olhos 

apresentam movimentos rápidos, a despeito do fato de a pessoa ainda estar dormindo 

(GUYTON; HALL, 2006). 

Além da dor, pacientes com cefaléia ou DTM, frequentemente apresentam 

dificuldade de dormir. Estudos sugerem que as condições citadas podem ser inclusive 

consequências de distúrbios do sono. Uma força moderada de apertamento dos 

dentes está fortemente relacionada com sinais e sintomas da articulação 

temporomandibular, sugerindo que também pode comprometer a qualidade do sono 

desses pacientes (MORENO et al., 2009). 

A falta de sono, certamente, afeta as funções do sistema nervoso central. A 

vigília prolongada está frequentemente associada ao mau funcionamento progressivo 

dos processos mentais e, algumas vezes, pode, até, causar atividades 

comportamentais anormais. Todos estão familiarizados com a crescente lentidão do 

pensamento que ocorre próximo ao final de um período prolongado de vigília, mas, 

além disso, a pessoa pode ficar irritadiça, ou, mesmo, psicótica, após vigília forçada. 

Podemos presumir, portanto, que, de múltiplas formas, o sono restaura tanto os níveis 

normais da atividade cerebral quanto o “balanço” normal entre as diferentes partes do 

sistema nervoso central (GUYTON; HALL, 2006). 

Os indivíduos privados de sono reparador mostram-se menos produtivos e 

ambiciosos (FANTINI, 2002). A perda do sono perturba ainda o desempenho de 

habilidades cognitivas que envolvam memória, aprendizado, raciocínio lógico, cálculos 

matemáticos, padrões de reconhecimento, processamento verbal complexo e tomadas 

de decisões (OKESON,2000). 

Estudos indicam que mulheres com DTM, classificadas como Helkimo III, 

possuem os sintomas dor, cefaleia, cervicalgia, intensidade de apertamento dos dentes 

e dificuldade de dormir mais acentuados, maior sensibilidade dolorosa dos músculos 



  

masseter, temporal anterior, trapézio superior e esternocleidomastoideo e pior 

qualidade de vida, quando comparadas com mulheres se DTM (MORENO et al., 2009).     

A qualidade do sono, apontada como prejudicada por mais da metade dos 

voluntários de um estudo, foi anteriormente relacionada à percepção e à severidade 

da dor em pacientes com DTM. Os resultados do citado estudo apontaram que os 

pacientes, que relatavam pobre qualidade do sono, tinham os índices de intensidade 

de dor mais elevados e menor percepção de controle sobre suas vidas (YATANI, 2002). 

 

1.  OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo tem por objetivo investigar o perfil do sono em portadores 

de disfunção temporomandibular crônica. 

2.2 Objetivos Específicos 

Mensurar o sono nos momentos ao deitar, ao acordar e durante o sono de 

acordo com a classificação dos níveis de dor através da escala analógica visual.    

 

 METODOLOGIA 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade São Lucas- Porto Velho- RO (nº 517/10). Todos os voluntários foram 

informados sobre o objetivo deste estudo, e aquelas que concordaram em participar 

desse estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes do início 

da avaliação de acordo com a resolução 196/96. 

Os voluntários foram diagnosticados pelo RDC/TMD eixo I (RESEARCH 

DIAGNOSTIC CRITERIA / TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS) segundo Dworkin e 

Leresche (1992) por um único examinador previamente calibrado e incluído na 

amostra de acordo com o diagnóstico de DTM com ou sem limitação de movimentos 

mandibulares. Foram 47 voluntários de ambos os gêneros com média de idade de 

26,89 anos, nas Clínicas de Fisioterapia e Odontologia da Faculdade São Lucas. A dor 

foi registrada na escala visual analógica (EVA). Essa escala consiste de uma linha de 10 

mm onde os voluntários registrarão a intensidade da dor nas hemifaces direita e 

esquerda marcando com uma caneta na linha entre dois extremos. No extremo 

esquerdo da escala está marcado “sem dor” e no lado direito da escala está marcado 



  

“pior dor”. A intensidade da dor está descrita na literatura como sendo a distância 

entre o final da escala do lado.  

Para avaliação do sono foi utilizado o inventário do sono (Post Sleep Inventory – 

PSI) dividido em três categorias: pré-sono, durante o sono e pós-sono, cada uma 

contendo oito, treze e nove itens, respectivamente. Cada item consiste em um par de 

respostas composto por dois extremos possíveis (o de um bom sono e o de um mau 

sono) É solicitado ao paciente que gradue cada item em uma escala de zero a dez, 

desprovida de números, de acordo com a aproximação da percepção da sua noite e 

cada uma das respostas. Metade dos itens associados a bom sono é colocado na ponta 

esquerda da escala e a outra metade, na ponta direita, ocorrendo o mesmo com os 

itens associados a mau sono, para reduzir influência nas respostas. Ao final da 

aplicação, a graduação apontada pelos participantes em cada item é somada para se 

obter a pontuação final (MARQUES, ASSUMPÇÃO & MATSUTANI, 2007). A aplicação do 

inventário foi feita em uma sala adequada, sem presença de ruídos sonoros, com 

temperatura e iluminação adequada com o individuo sentado em uma cadeira 

confortável em frente a uma mesa com o avaliador, sendo orientado a assinalar a 

opção que correspondia ao que estava sentindo.  

 

3.1 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados foram armazenados num banco de dados e submetidos a 

procedimentos de análise estatística através do Software Sigma Stat. Para a 

comparação das variáveis foi utilizado o test t pareado. 

Todas as discussões no presente trabalho serão realizadas no nível de 0,05 % 

significância (intervalo de confiança 95%). 

 

2. RESULTADOS 

Foram calculadas as variáveis de média e desvio padrão de idade, qualidade do 

sono e dimensão da dor de acordo com os dados obtidos da avaliação de 47 

voluntários de ambos os gêneros com idade entre e 18 e 70 anos. 

Encontra-se na tabela 1, a média e desvio padrão de idade da população 

estudada, relacionando a dimensão da dor, subdividida em dor leve, dor moderada, 



  

dor severa e sem dor. Observou-se que o gênero feminino é o que mais sofre com 

dores, tanto na dor moderada com média de 4,60 na escala EVA, quanto na dor severa 

com média de 7,73. 

 

Tabela 1. Características demográficas e de dor segundo o gênero. 

Variáveis Geral 

(n=  47) 

Homens 

(n= 07) 

Mulheres 

(n= 40) 

Idade 26,89 ± 12,37 31,0 ± 18,65 26,18 ± 11,12 

Dor leve# (n=14) 1,34 ± 0,85 0,40 ± 0 1,41 ± 0,84 

Dor moderada#(n=10) 4,58 ± 0,91 4,40 ± 0 4,60 ± 0,96 

Dor severa# (n=2) 7,73 ± 0,68 - 7,73 ± 0,68 

Sem dor# (n=21) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

# escores de 0 a 10 cm 

Os resultados para a qualidade do sono por meio do inventário do sono estão 

na tabela 2, demonstrando os escores totais e em três momentos: na hora de dormir, 

durante o sono e ao acordar, onde se observou que a média da melhor qualidade do 

sono está no gênero masculino com 6,89 (cm na escala analógica visual) durante a 

noite. 

 

Tabela 2. Níveis do sono nos 3 momentos de aordo com o gênero. 

Sono Geral 

(n=47) 

Homens 

(n=07) 

Mulheres 

(n=40) 

Escores totais# 5,77 ± 3,45 6,26 ± 2,85 5,69 ± 3,54 

Na hora de dormer# 5,52 ± 3,31 5,70 ± 2,66 5,49 ± 3,42 

Durante a noite# 6,06 ± 3,52 6,89 ± 2,80 5,92 ± 3,61 

Ao acordar# 5,58 ± 3,45 5,85 ± 2,95 5,54 ± 354 

# escores de 0 a 10 cm 

 

Na tabela 3 são apresentados os dados dos três momentos do sono de acordo 

com o nível de dor. A dor severa não está representada na tabela por haver apenas 

dois voluntários, o que dificulta a análise estatística. Nos três momentos não houve 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos com dor (leve e moderado) e 

sem dor (p>0,05) 



  

 

Tabela 3. Comparação entre os grupos sem dor, dor leve e dor moderada nos três momentos. 

Sono  Sem dor 

 (n=21) 

Dor Leve 

(n=14) 

Dor moderada 

(n=10) 

P 

Na hora de dormir# 7,40 ± 9,44 5,70 ± 2,66 4,87 ± 1,62  0,487 

Durante a noite# 4,78 ± 1,61 4,74 ±1,96 4,54 ± 1,40 0,328 

Ao acordar# 5,05 ± 0,91 5,45 ± 1,88 5,04 ± 1,81 0,344 

# escores de 0 a 10cm 

 

    

 

5. DISCUSSÃO  

A qualidade de sono está relacionada com a saúde emocional e física. O sono 

pode então ser considerado um indicador importante de saúde de uma pessoa (LURO, 

2006). 

No presente estudo, pode-se observar que, a maioria dos portadores de DTM é 

do gênero feminino com 82,98% com idade média de 26,18 anos e apenas 17,02% 

correspondem ao gênero masculino com idade média de 31,0 anos, porém o gênero 

masculino é o que melhor tem resultados na qualidade do sono com média de 

6,26±2,85, subdivididos em na hora de dormir 5,70 ± 2,66, durante a noite 6,89 ± 2,80 

e ao acordar 5,85 ± 2,95 sendo que quanto mais próximo de dez, melhor é a qualidade 

do sono, já o gênero feminino demonstrou pior resultado na qualidade do sono com 

média de 5,69 ± 3,54 subdivididos em na hora de dormir 5,49 ± 3,42, durante a noite 

5,92 ± 3,61, e ao acordar 5,54 ± 3,54. 

Com relação a dor, dos 47 voluntários avaliados 59,58% sentem dor, sendo 

apenas 3,38% sendo do gênero masculino, com média de dor leve de 0,40 ± 0 e dor 

moderada de 4,40 ± 0, notou-se que a dor é maior em mulheres com média 1,41 ± 

0,84 para dor leve, 4,60 ± 0,96 para dor moderada e 7,73 ± 0,68 com dor severa.  

Alterações na qualidade do sono em pessoas com dor têm sido relatadas em 

alguns estudos, em um estudo com 92 pacientes oncológicos, observou-se que sinais e 

sintomas somáticos, dentre eles, alterações do sono, comuns a síndrome depressiva 

ao câncer, apresentam-se com frequencia muito maior no grupo de doentes com dor, 

do que no sem dor. Um estudo sobre qualidade do sono em pacientes idosos com 



  

patologia vasculares periféricas demonstrou que a latência prolongada para o inicio do 

sono, embora não seja a mais comum entre idosos em geral, foi relevante nos 

pacientes com dor crônica (MARTA et al., 2010). Em outro estudo a qualidade do sono, 

é apontada como prejudicada por mais da metade dos voluntários, foi anteriormente 

relacionada à percepção e à severidade da dor em pacientes com DTM. Os resultados 

deste estudo apontaram que os pacientes, que relatavam pobre qualidade do sono, 

tinham os índices de intensidade de dor mais elevados e menor percepção de controle 

sobre suas vidas (OLIVEIRA et al., 2003). 

Um estudo levantou questionamentos a cerca do assunto. Dentre eles, a 

grande questão a ser respondida era se as desordens do sono (como apnéia e 

bruxismo) seriam realmente fatores de risco para a desordem e ainda, se elas 

influenciariam no plano de tratamento. Os autores procuraram responder a esta 

questão e verificaram que à medida que os distúrbios acentuam, a qualidade do sono 

piora, e vice-versa. Estes autores afirmaram ainda ser impossível concluir qual era o 

fator de risco, mas a inter-relação ficou evidente (VERRI, 2008). 

 

6. CONCLUSÃO  

Concluí-se que portadores de disfunção temporomandibular apresentam a 

qualidade do sono diminuída pela metade com maior prevalência no gênero feminino, 

porém não há diferenças nos três momentos do sono de acordo com os níveis de dor.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

Nome- ________________________________________________ 

Idade- _______Sexo- ________                    Data: ___/____/_____ 

Endereço- ________________________     Profissão- _________ 

                                          

ESCALA ANALÓGICA VISUAL (VAS) 

 

 

 |                          | 

 sem dor                                                                 dor insuportável 

 

 

ANEXO B - RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria / Temporomandibular Disorders) 

 

1. Você tem dor no lado direito da sua face, lado esquerdo com ambos os lados? 

 

Nenhum 0 

Direito  1 

Esquerdo 2 

Ambos  3 

 

2. Você poderia apontar as áreas aonde você sente dor? 

 

Direito Esquerdo 

Nenhuma 0 Nenhuma 0 

Articulação 1 Articulação 1 

Músculos 2 Músculos 2 

Ambos 3 Ambos 3 

 

Examinador apalpa a área apontada pelo paciente, caso não esteja claro se é dor muscular 
ou articular. 

 

3. Padrão de Abertura 

 

Reto                         0 

Desvio lateral direito (não corrigido)  1 

Desvio lateral direito corrigido (“S”)  2 

 

Dor 



  

Desvio lateral esquerdo (não corrigido)          3 

Desvio lateral corrigido (“S”)           4 

Outro                        5 

Tipo: ______________________ 

                   (especifique) 

 

4. Extensão de movimento vertical incisivos maxilares utilizados 11 e 12 

 a. Abertura passiva sem dor  __ __mm 

 b. Abertura máxima passiva  __ __mm 

 c. Abertura máxima ativa      __ __mm 

 d. Transpasse incisal vertical __ __mm 

 

Tabela Abaixo: Para os itens “b” e “c” somente 

 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

Nenhu
ma 

Direi
to 

Esquer
do 

amb
os 

Nenhu
ma 

Direi
to 

Esquer
do 

amb
os 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 

 

5. Ruídos articulares (palpação) 

a. abertura 

                                          Direito           Esquerdo 

Nenhum   0  0 

Estalido   1  1 

Crepitação grosseira 2  2 

Crepitação fina  3  3 

 

Medida  do estalido na abertura __ __mm __ __mm 

  

b. Fechamento 

                                          Direito           Esquerdo 

Nenhum   0  0 

Estalido   1  1 

Crepitação grosseira 2  2 

Crepitação fina  3  3 

 

Medida  do estalido na abertura __ __mm __ __mm 



  

  

 

c. Estalido recíproco eliminado durante abertura protrusiva 

 

                                          Direito           Esquerdo 

Sim     0  0 

NÃO    1  1 

NA    8  8 

 

6. Excursões 

 

 a. Excursão lateral direita  __ __mm 

 b. Excursão lateral esquerda  __ __mm 

 c. Protrusão    __ __mm 

 

Tabela abaixo: Para os itens “a”, “b” e “c” 

 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

Nenhu
ma 

Direi
to 

Esquer
do 

amb
os 

Nenhu
ma 

Direi
to 

Esquer
do 

amb
os 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 

d. Desvio de linha média  __ __mm 

 

 

Direito Esquerdo NA 

1 2 8 

 

7. Ruídos articulares nas excursões 

 

Ruídos direito 

 Nenhum Estalido Crepitação 
grosseira 

Crepitação leve 

Excursão Direita 0 1 2 3 

Excursão Esquerda 0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 

Ruídos esquerdo 

 



  

 Nenhum Estalido Crepitação 
grosseira 

Crepitação leve 

Excursão Direita 0 1 2 3 

Excursão Esquerda 0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 

INSTRUÇÕES, ITENS 8-10 

 

O examinador irá palpar (tocando) diferentes áreas da sua face, cabeça e pescoço. Nós gostaríamos que 
você indicasse se você não sente dor ou apenas não sente pressão (0), ou dor (1-3). Por favor, classifique 
o quanto de dor você sente para cada uma das palpações de acordo com a escala abaixo. Circule o 
número que corresponde a quantidade de dor que vocÊ sente. Nós gostaríamos que você fizesse uma 
classificação separada para as palpações direita e esquerda. 

 

0 = Sem dor / somente pressão 

1 = dor leve 

2 = dor moderada 

3 = dor severa 

 

8. Dor muscular extra-oral com palpação 

 

              DIREITO              ESQUERDO 

a. Temporal (posterior)             0  1  2  3   0  1  2  3 

“parte de trás da têmpora”     

b. Temporal (médio)     0  1  2  3   0  1  2  3 

“meio da têmpora” 

c. Temporal (anterior)             0  1  2  3   0  1  2  3 

“parte anterior da têmpora” 

d. Masseter (superior)    0  1  2  3   0  1  2  3 

“bochecha/abaixo do zigoma” 

e. Masseter (médio)     0  1  2  3   0  1  2  3 

“bochecha/lado da face”  

f. Masseter (inferior)     0  1  2  3   0  1  2  3 

“bochecha/ linha da mandíbula” 

g. Região madibular posterior   0  1  2  3   0  1  2  3 

(estilo-hióide/região posterior do digástrico) 

“mandúbula/região da garganta” 

h. Região submandibular    0  1  2  3   0  1  2  3 

(pterigóide medial/supra-hióide/região anterior 

Do diagnóstico) “abaixo do queixo” 

9. Dor articular com palpação 



  

 

DIREITO   ESQUERDO 

a. Pólo lateral    0  1  2  3       0  1  2  3 

“por fora” 

 

b. Ligamento posterior            0  1  2  3       0  1  2  3 

“dentro do ouvido” 

 

10. Dor muscular intra-oral com palpação 

 

DIREITO   ESQUERDO 

a. Área do pterigóide lateral             0  1  2  3       0  1  2  3 

“atrás dos molares superiores” 

 

b. Tendão do temporal                      0  1  2  3       0  1  2  3 

 
 
 

ANEXO C 

 

Nome-                                                                                                                 Idade-  

Sexo-                                                                                                                  Fone- 

Endereço-                                                                                                          Profissão- 

 

 

                                           Inventário do Sono (IS) 

 

O inventário do Sono (Post Sleep Inventory) dividi-se em três categorias: pré-sono, durante o 

sono e o pós-sono. Ao preencher o questionário, faça em cada reta uma marca que 

corresponda à sua situação de sono nas noites em geral. 

Na hora de dormir 

 

1 - |                  | 

Caí no sono direto    Levei muito tempo para dormir 

 

2 - |                  | 

Estava muito tenso fisicamente    Estava muito relaxado 

 

3 - |                  | 

Estava sem preocupações    Estava muito preocupado 



  

 

4 - |                  | 

Estava pensando em uma porção de coisas  Não estava pensando em nada 

 

5 - |                  | 

Estava com muito sono      Estava sem sono 

 

6 - |                  | 

Estava exausto      Não estava cansado 

 

7 - |                  | 

Sentia desconforto físico    Não sentia desconforto 

 

8 - |                  | 

Fui dormir de muito mau humor    Fui dormir de muito bom humor 

Durante a noite 

 

9 - |                  | 

Acordei várias vezes    Dormi direto, sem acordar 

 

 

10 - |                  | 

Não havia barulho       Havia muito barulho 

 

11 - |                  | 

A temperatura do quarto era confortável  O quarto estava muito frio ou quente 

 

12 - |                  | 

A cama estava muito desconfortável   A cama estava muito confortável 

 

13 - |                  | 

Quase não me mexi durante a noite   Fiquei virando na cama a noite inteira 

 

14 - |                  | 

Sono muito leve     Acordei, mas dormi logo 

 

15 - |                  | 

Sono muito leve      Sono muito profundo 

 

16 - |                  | 



  

Dormi o suficiente     Não dormi o suficiente 

 

17 - |                  | 

Tive muitos pensamento    Não pensei em nada 

 

18 - |                  | 

Senti-me fisicamente relaxado    Senti-me fisicamente muito tenso 

 

19 - |                  | 

Senti desconforto físico     Não senti desconforto 

 

20 - |                  | 

Tive sonhos agradáveis    Tive sonhos desagradáveis 

 

21 - |                  | 

Sonhei muito       Não sonhei 

 

 

Ao acordar 

 

22 - |                  | 

Acordei bem antes ou depois da hora que queria Acordei bem na hora que queria 

 

23 - |                  | 

Acordei me sentindo muito cansado   Acordei me sentindo descansado 

 

24 - |                  | 

Custei muito a acordar     Acordei facilmente 

 

25 - |                  | 

Acordei de bom humor     Acordei de mau humor 

 

26 - |                  | 

Lembro-me dos sonhos     Não me lembro dos sonhos 

 

27 - |                  | 

Lembrei-me sonhos desagradáveis   Lembrei-me se sonhos agradáveis 

 

28 - |                  | 

Acordei me sentindo fisicamente péssimo   Acordei me sentindo fisicamente bem 



  

 

29 - |                  | 

Acordei sem preocupação    Acordei com preocupação na cabeça 

 

30 - |                  | 

Acordei sem pensar em nada    Acordei pensando em um monte de coisas 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A importância da conservação da biodiversidade pauta-se em seu papel 

fundamental para o fornecimento de diversos serviços ecossistêmicos, como a 

manutenção da quantidade e qualidade das águas, fertilidade do solo, equilíbrio 

climático, conforto térmico, além de seu valor biológico, estético e econômico, bem 

como sua função essencial na manutenção dos ciclos ambientais do planeta (PRIMACK; 

RODRIGUES, 2001; SCHITTINI et al., 2008). A Amazônia é hoje o centro da atenção 

mundial por seus abundantes recursos naturais, biodiversidade, águas, florestas e pelo 

papel determinante no equilíbrio climático da Terra. Com isso, o estudo das plantas 

cresce anualmente no Brasil e no mundo.  

Solanaceae é uma das maiores e mais complexas famílias dentre as 

Angiospermas, com ampla distribuição em todos os continentes e cerca de 2.720 

espécies subordinadas a 98 gêneros, sendo Solanum o mais rico e com a distribuição 

mais ampla. De acordo com Hunziker (2001), a família possui o seu centro de 

diversificação genética na América do Sul, que também é o centro de endemismo do 

grupo, com 50 gêneros endêmicos e várias seções de Solanum. 

 Solanum lycorcarpum é uma planta herbácea, podendo ser também arbustivas 

ou arbóreas, com desenvolvimento de floema intraxilemático no caule, de folhas 

alternas, inteiras ou partidas, sem estípulas. Flores em geral pequenas, de coloração 

predominantemente roxa. As flores são pentâmeras, diclamídeas, hermafroditas, de 

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

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

(JOLY, 2002). 

É uma planta típica de regiões de cerrados, comportando-se como planta 

daninha de pastagens em todo o nosso país, particularmente nas regiões Centro-Oeste 



  

e Sudeste. Ocorre também em beira de estradas e terrenos baldios. Apresenta nítida 

preferência por solos arenosos e ácidos, como os de antigos cerrados. Floresce mais 

intensamente durante os meses de maio a julho (LORENZI; SOUZA, 2005). 

Dentre as estratégias alternativas ao uso de produtos químicos tradicionais, os 

extratos e óleos de plantas têm sido considerados como novas fontes de princípios 

ativos naturais com efeitos diversos aplicados como atividade biológica, tais como 

fungicida, bactericida, inseticida e larvicida. Esses produtos de origem natural possuem 

substâncias com diferentes estruturas químicas, desempenhando assim um 

importante papel na interação da planta com o meio ambiente (CASTRO, 2005). 

 As aplicações de estudos podem se ramificar para a área médica, farmacêutica 

e farmacológica, através da pesquisa de novas substâncias a serem usadas em 

medicamentos, assim como a taxonomia, com estudos por botânicos dos caracteres 

químicos para diferenciar as espécies vegetais, além disso, a química, através de 

estudos voltados para as vias metabólicas que originam as diferentes substâncias 

presentes nos vegetais. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A magnitude da biodiversidade brasileira não é conhecida com precisão tal a 

sua complexidade, estimando-se a existência de mais de dois milhões de espécies 

distintas de plantas. O Brasil é o país com a maior diversidade genética vegetal do 

mundo, contando com mais de 55.000 espécies catalogadas (DIAS, 1996), de um total 

estimado entre 350.000 e 550.000. Considerando-se que mais da metade dessas 

espécies se encontram nas Florestas Tropicais, cuja área corresponde a apenas 7% da 

superfície da Terra. 

Embora o Brasil seja reconhecido como um dos centros de diversidade e 

endemismo da família Solanaceae, as informações sobre sua diversidade são poucos 

conhecidas. As contribuições mais abrangentes para a Flora Brasileira foram publicadas 

no século XIX, destacando-se o trabalho de Sendtner (1846) para a Flora Brasiliensis 

informações adicionais estão presentes em estudos taxonômicos, listas e floras 

regionais, principalmente para as regiões Sul, como os de Smith & Downs (1966) e 

Stehmann & Mentz (2006); e para o Nordeste por Agra (2006). 



  

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

estado de Rondônia, inexistente até o momento, bem como para os trabalhos 

realizados com fitoquímica, este projeto terá como objetivo estudar o potencial 

fitoquímico e do S. lycocarpum Hook e verificar se os extratos das diferentes partes da 

planta apresentam potencial biológico contra C. albicans in vitro. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

 Realizar um estudo fitoquímico de Solanum lycocarpum visando o potencial 

biológico contra microrganismos in vitro. 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Fazer extrações etanólicas dos frutos, inflorescências, folhas, caule e raiz de S. 

lycocarpum; 

 Identificar as classes de metabólitos secundários presentes nos extratos 

vegetais de S. lycocarpum; 

 Testar os extratos vegetais contra microrganismos in vitro para verificar o 

potencial biológico da espécie; 

 Divulgar os resultados dos estudos na literatura e em eventos científicos 

(congressos, simpósios, workshop). 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 As plantas são utilizadas como medicamentos há milhares de anos em culturas 

antigas. Ainda hoje, o único recurso terapêutico de uma parcela da população 

brasileira e, mais de 2/3 da população em países em desenvolvimento são os produtos 

naturais (PINTO et al., 2011). 

 A grande quantidade de informações sobre o uso de centenas de plantas como 

remédio em todos os lugares do mundo leva à necessidade de se avaliar 

cientificamente o valor terapêutico de espécies vegetais. Como a maior parte do saber 

tradicional e da flora é ainda desconhecida do ponto de vista químico, a perda da 

biodiversidade e o acelerado processo de mudança cultural acrescentam um censo de 



  

urgência em garantir o registro desse saber, inclusive para uso científico (SIMÕES et al. 

2004). 

 As substâncias ativas produzidas pelas plantas são de dois tipos: produtos do 

metabolismo primário (sacarídeos) e produtos do metabolismo secundário (óleos 

essenciais, resinas, alcaloides e outros). Estas substâncias não se encontram puras, 

estão sob a forma de um complexo, cujos diferentes componentes se completam se 

reforçam sua ação sobre o organismo (RODRIGUES, 2002). 

 O estudo fitoquímico está aliado ao estudo etnobotânico, que busca 

informações sobre o uso das plantas na medicina tradicional. Este levantamento mais 

detalhado das informações fornecidas pela população garante uma maior eficácia e 

segurança do estudo. A família Solanaceae e o gênero Solanum têm diversos usos na 

medicina tradicional dentre eles pode-se citar o uso para convulsões, desordens 

intestinais e gástricas (incluindo úlceras duodenal e gástrica), diabetes, diminuição do 

nível de colesterol, dor dente, no tratamento de ferimentos, entre outros. 

 O gênero Solanum é o maior e mais complexo gênero da família Solanaceae, 

com cerca de 1.500 espécies que habitam sistemas ecológicos estabelecidos pelas 

regiões tropicais e subtropicais do mundo, e tem na América do Sul o seu centro de 

diversidade e distribuição (SILVA et al., 2003). 

Os fungos são seres encontrados nos mais diversos ambientes, tais como: 

vegetais, ar atmosférico, solo e água. As leveduras do gênero Candida são 

normalmente encontradas como membros da microbiota normal humana, podendo 

estar presentes nas mucosas da boca e dos tratos digestivo, genital urinário de 

indivíduos sadios, sendo capazes de desencadear o aparecimento de infecções, 

chamadas candidíases, principalmente em pessoas com fatores predisponentes 

(COWEN et al., 2002). 

Candida albicans é o patógeno mais comum nas candidíases cutâneas e da 

orofaringe, porém as espécies não albicans têm aumentado em número e em 

importância nas candidíases vaginal e sistêmica (REX et al., 2000). 

Diante das limitações de uso desses 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 atividade biológica apresentada 



  

pelos produtos de origem natural, extratos vegetais obtidos a partir do gênero 

Solanum têm sido investigados para determinação da atividade antimicrobiana. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 Os materiais coletados na área urbana da cidade de Vilhena-RO foram 

conduzidos ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas 

(HFSL), em Porto Velho-RO, onde seguiu o procedimento de prensagem, no qual os 

materiais foram prensados entre jornais, papelão, corrugado e prensa de madeira. 

Para cada jornal que contém o espécime foram identificados com o número de coleta, 

data, local e nome do coletor. Após esse processo, os materiais foram colocados em 

estufa elétrica para sofrer o processo de desidratação por um período de três dias. 

 Depois de desidratado, os materiais foram descrito taxonomicamente com 

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

material do acervo já identificado. 

 

5.1 EXTRAÇÃO FITOQUÍMICA, IDENTIFICAÇÃO E ISOLAMENTO DOS PRINCÍPIOS 

ATIVOS DE S. lycocarpum 

 
 A pesquisa fitoquímica tem por objetivos conhecer os constituintes químicos de 

espécies ou avaliar sua presença. Com isso, foram identificadas as classes de 

substâncias fixas e voláteis presentes em todas as espécies coletadas, sendo 

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

constituintes químicos fixos e voláteis foram realizadas no Laboratório de Fitoquímica 

da Faculdade São Lucas. Os constituintes fixos foram isolados e purificados através de 

métodos cromatográficos, utilizando-se sílica-gel como fase fixa e solventes orgânicos 

usuais (hexano, acetato de etila, acetona, metanol e etanol) como fase móvel. Os 

materiais que foram utilizados para isolamento dos princípios ativos são: Bico de 

Bunsen; tripé para tela de amianto; tela de amianto; pinças grandes e pequenas 

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

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

bureta. 



  

5.2 MÉTODO DE EXTRAÇÃO DOS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS ATRAVÉS DA 

MACERAÇÃO 

 É utilizada, sobretudo, para extrair sólidos com solventes, exigindo o emprego a 

maceração. Em cada ciclo de operação, o material vegetal entra em contato com o 

solvente renovado; assim, o processamento possibilita uma extração altamente 

eficiente, empregando uma quantidade reduzida de solvente, em comparação com as 

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

resultados qualitativos e quantitativos. Através dessa extração contínua, é possível 

extrair óleos de uma amostra sólida, utilizando, por exemplo, álcool etílico 95%. 

Visando encontrar os tipos de metabólitos secundários presentes nos extratos obtidos 

dos gêneros S. lycocarpum, foram utilizados testes fitoquímicos, conforme 

metodologia empregada por Radi & Terrones (2007): 

  

RECONHECIMENTO DE ALCALÓIDES  

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

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

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

de água e completou-se o volume para 100 ml com água.  

 Reagente de Dragendorff: Solução A: dissolveu-se 1,7g de nitrato de bismuto (III) e 

20g de ácido tartánco em 80 ml e água.  

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

misturaram-se partes iguais de A e B.  

 

RECONHECIMENTO DE GLICOSIDIOS CARDIOTÔNICOS  

 Reagente de Kedde: Solução A: Ácido 3.5-dinitrobenzóico a 3% em metanol.  

 Solução B: Hidróxido de potássio a 5,7% em água.  

Reagente: misturaram-se partes iguais de A e B  

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

ácido sulfúrico concentrado.  

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

gotas de ácido sulfúrico concentrado.  



  

 Reagente de Salkowski: Ácido sulfúrico concentrado.  

 

RECONHECIMENTO DE TANINOS  

 Solução de cloreto férrico: Preparou-se uma solução 10% de cloreto férnco III em água 

destilada.  

 Gelatina: Preparou-se uma solução 1% de gelatina Merck em água destilada,  

 Solução de acetato de chumbo: Preparou-se uma solução de acetato de chumbo 10% 

em água.  

 

RECONHECIMENTO DE DERIVADOS ANTRACÊNICOS LIVRES  

 Reagente de Borntrager: Preparou-se uma solução de Hidróxido de sódio a 5% em 

água.  

ENSAIOS DE IDENTIFICAÇÃO  

ALCALOIDES  

Os alcaloides são compostos de caráter básico e sua solubilidade em diferentes 

reagentes, modifica em função do pH. Os alcaloides na forma básica são solúveis em 

solventes orgânicos e insolúveis em solventes aquosos; na forma de sal, são solúveis 

em solventes aquosos e insolúveis em solventes orgânicos.  

Esta pesquisa fundamenta-se na capacidade que os alcaloides possuem, em 

estado de sal, de combinar-se com iodo e metais pesados como bismuto, mercúrio e 

tungstênio e formarem precipitados. 

Para realizar o ensaio utilizou-se 2,0 ml da solução metanólica, foi adicionado 

2,0 ml de Ácido clorídrico (10%) e esquentou essa mistura por 10 minutos. Após o 

resfriamento, o extrato foi filtrado, e dividido em três tubos de ensaios e colocaram- se 

algumas gotas dos seguintes reativos de reconhecimento:  

 Tubo 1 - Reativo de Mayer: observando formação de precipitado branco ou leve 

turvação branca;  

 Tubo 2 - Reativo de Dragendorff: observando formação de precipitado de coloração 

tijolo;  

 Tubo 3 - Reativo de Wagner: observando formação de precipitado de coloração 

alaranjado  



  

GLICOSÍDIOS CARDIOTÔNICOS  

A 2,0 ml de solução do extrato foi adicionado 3,0 ml de solução de acetato de 

chumbo a 10% e 2,0 ml de água destilada. Esquentou-se a mistura em banho-maria 

durante 10 minutos. Em seguida, o extrato foi filtrado e agitado com 10,0 ml de 

clorofórmio, separando a fase clorofórmica em 4 tubos de ensaio. Após a evaporação 

do clorofórmio, obteve-se a formação de resíduos nos tubos, os quais foram acrescidos 

dos seguintes reagentes:  

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

Coloração rosa ou azul-violeta ao visível indica cardenólidos, os bufadienólidos não 

reagem. A cor se atenua em poucos minutos. 

 Tubo 2: Realizou-se a reação de Keller-Kiliani (ácido acético glacial, numa gota de 

cloreto férrico III a 5% em metanol e ácido sulfúrico concentrado). Colorações intensas 

é resultado positivo.  

 Tubo 3: Realizou-se a reação de Liebermann-Burchard (1,0 ml da amostra/algumas 

gotas de ácido acético + 3,0 ml anidrido acético/ácido sulfúrico (50:1, v/v).  

Resultado positivo: coloração verde, azul esverdeado, roxo a azul.  

 Tubo 4: Realizou-se a reação de Salkowski para a determinação de núcleo esteroidal.  

Coloração indo do amarelo para o roxo é um resultado positivo.  

 

CUMARINAS VOLÁTEIS  

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

com papel de filtro impregnado em solução 10% de NaOH e levou-se a banho de água 

a 100°C por alguns minutos. Removeu-se o papel o papel de filtro e examinou- se sob 

luz UV, A fluorescência amarela indica a presença de cumarinas. 

  

FLAVONOIDES  

Esta pesquisa baseia-se na modificação da estrutura do flavonoide em presença 

de ácido. Colocou-se em um tubo, 2,0 ml da solução presença de taninos hidrolisáveis 

e coloração verde de taninos condensados. E no segundo tubo: 1-2 gotas de acetato de 

chumbo a 10%. A presença de um precipitado corado indica positividades da reação. 

Tubo 3: 1 -2 gotas de Gelatina 25 %. 

 



  

TANINOS  

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

Filtraram-se e adicionaram-se 1 ou 2 gotas de solução de cloreto férrico a 10%. 

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

taninos condensados.  

 

SAPONINAS  

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

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

minutos.  

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

 

TRITERPENOS E/OU ESTEROIDES  

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

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

tubos realizaram-se as reações de Liebermann-Burchard e Salkowski.  

Os triterpenos desenvolvem coloração estável e os esteroides desenvolvem 

coloração mutável com o tempo. 

 

DERIVADOS ANTRACÉNICOS LIVRES - QUINONAS  

Colocou-se num tubo de ensaio 2,0 ml da solução metanólica e 5,0 ml de 

clorofórmio, agitando-o. Deixou-se em repouso por 15 minutos. O extrato 

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

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

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

a presença de antraquinonas (Reação de Borntraeger).  

 

5.3 CULTURA DOS FUNGOS C. albicans  

 
No Laboratório de Microbiologia da Faculdade São Lucas, discos de 5 mm de 

diâmetro de culturas de isolados do fungo C. albicans (ATCC 10.231) foram colocados 

no centro de placas de Petri contendo meio Batata Dextrose Agar (BDA), sendo que, na 



  

área periférica das placas, foram dispostos simetricamente quatro discos de papel-

filtro, embebidos em 1mL de extrato vegetal durante 1 minuto, obtendo-se no final a 

quantidade de 0,12mL de extrato para cada disco. Como controle negativo, utilizará 

discos embebidos em água destilada e como controle positivo, o produto químico 

Kasumin®, ambos na concentração de 1mL.  

Após esse processo, as placas foram incubadas a 25°C durante seis dias. A 

avaliação consistirá em medir o diâmetro das colônias (média de duas medidas 

diametralmente opostas) iniciadas após 24 horas de incubação, perdurando os seis 

dias, ou seja, até o momento em que as colônias fúngicas do tratamento testemunha 

atingirem toda a superfície da placa. O delineamento estatístico utilizado foi o 

inteiramente casualizado, com três repetições por tratamento.  

O produto químico emulsificante Kasumin®, um surfactante não-iônico, 

fungicida, bactericida e antibiótico sistêmico, que vem sendo muito empregado como 

agente dispersante na preparação de soluções, produzindo um procedimento mais 

confiável na preparação do inóculo. Contudo, os surfactantes podem interagir com 

organismos e drogas afetando a atividade in vitro de agentes antimicrobianos. 

Nenhuma quantidade padrão desse agente tem sido empregada na maioria das 

publicações até agora (NASCIMENTO et al. 2008). Os dados obtidos foram submetidos 

à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Depois de processado, o material vegetal de S. lycocarpum para o estudo 

fitoquímico apresentou os seguintes resultados (Tabela 1): 

 

Tabela 2: Demonstração do rendimento do material vegetal 

Material vegetal Peso fresco (g) Peso seco (g) Rendimento do extrato (mg.ml-
1) 

Raiz 259 127 50 
Caule 571 203 75 
Folhas 1.200 350 83 

Inflorescências 158 70 25 
Frutos 893 305 58 



  

 
Nota-se que a quantidade de material vegetal seco e moído demonstrou 

amostra suficiente para o andamento da pesquisa. Os resultados dos metabólitos 

secundários das estruturas testadas seguem: 

 
Tabela 3: Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato etanólico das folhas de 
Solanum lycocarpum 

Teste de Reconhecimento 
 

Extrato etanólico 
 
 
 

Cor 
 
 

ALCALOIDES   

Reagente de Mayer Positivo  Roxa 

Reagente de Wagner  Positivo Roxa 

Reagente de Dragendorff  Positivo Roxa 

GLICOSÍDEOS 
CARDIOTÔNICOS  

Positivo 
Positivo 

 
 

Reagente de SaIkowiski  Positivo Amarelo 

Reagente de Kedde  Positivo Amarelo 

Reagente de KeIIer-Killiani Positivo Verde escuro 

Reagente de Liebermann  
Burchard 

Positivo Verde escuro 

CUMARINAS VOLÁTEIS  Positivo Verde 

FLAVONOIDES Negativo Amarela 

TANINOS Positivo  

Reagente de Acetato de 
chumbo  

Positivo Marrom escuro 

Reagente de Cloreto de 
ferro III 

Positivo Marrom claro 

SAPONINAS  Positivo Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU 
 ESTEROIDES 

Positivo  

Reagente de Liebermann- 
Buchard  

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável 

DERIVADOS  
ANTRACÊNICOS LIVRES  

Positivo  

Reagente de Borntraeger Positivo Amarelo 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 4: Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato etanólico dos frutos de 
Solanum lycocarpum 

Teste de Reconhecimento 
 

Extrato etanólico 
 
 
 

Cor 
 
 

ALCALOIDES Positivo  

Reagente de Mayer Positivo  Roxa 

Reagente de Wagner  Positivo Roxa 

Reagente de Dragendorff  Positivo Roxa 

GLICOSÍDEOS 
CARDIOTÔNICOS  

Positivo 
Positivo 

 

Reagente de SaIkowiski  Positivo Amarelo 

Reagente de Kedde  Positivo Laranja 

Reagente de KeIIer-Killiani Positivo Verde escuro 

Reagente de Liebermann  
Burchard 

Positivo Amarelo 

CUMARINAS VOLÁTEIS  Positivo Verde 

FLAVONOIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS Positivo  

Reagente de Acetato de 
chumbo  

Positivo Marrom escuro 

Reagente de Cloreto de 
ferro III 

Positivo Marrom claro 

SAPONINAS  Positivo Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU 
 ESTEROIDES 

Positivo  

Reagente de Liebermann- 
Buchard  

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável 

DERIVADOS  
ANTRACÊNICOS LIVRES  

Positivo  

Reagente de Borntraeger Positivo Amarelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

Tabela 5: Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato etanólico das 
inflorescências de Solanum lycocarpum 

Teste de Reconhecimento 
 

Extrato etanólico 
 
 
 

Cor 
 
 

ALCALOIDES Positivo  

Reagente de Mayer Positivo  Roxa 

Reagente de Wagner  Positivo Roxa 

Reagente de Dragendorff  Positivo Roxa 

GLICOSÍDEOS 
CARDIOTÔNICOS  

Positivo 
Positivo 

 

Reagente de SaIkowiski  Positivo Amarelo 

Reagente de Kedde  Positivo Laranja 

Reagente de KeIIer-Killiani Positivo Verde escuro 

Reagente de Liebermann  
Burchard 

Positivo Amarelo 

CUMARINAS VOLÁTEIS  Positivo Verde 

FLAVONOIDES Negativo Marrom claro 

TANINOS Positivo  

Reagente de Acetato de 
chumbo  

Positivo Marrom escuro 

Reagente de Cloreto de 
ferro III 

Positivo Marrom claro 

SAPONINAS  Positivo Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU 
 ESTEROIDES 

Negativo  

Reagente de Liebermann- 
Buchard  

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável 

DERIVADOS  
ANTRACÊNICOS LIVRES  

Positivo  

Reagente de Borntraeger Positivo Amarelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
Tabela 6: Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato etanólico das raízes de 
Solanum lycocarpum 

 
Teste de Reconhecimento 
 

Extrato etanólico 
 
 
 

Cor 
 
 

ALCALOIDES   

Reagente de Mayer Positivo  Roxa 

Reagente de Wagner  Positivo Roxa 

Reagente de Dragendorff  Positivo Roxa 

GLICOSÍDEOS 
CARDIOTÔNICOS  

  

Reagente de SaIkowiski  Positivo Amarelo 

Reagente de Kedde  Positivo Laranja 

Reagente de KeIIer-Killiani Positivo Verde escuro 

Reagente de Liebermann  
Burchard 

Positivo Amarelo 

CUMARINAS VOLÁTEIS  Positivo Verde 

FLAVONOIDES Positivo Marrom claro 

TANINOS   

Reagente de Acetato de 
chumbo  

Positivo Marrom escuro 

Reagente de Cloreto de 
ferro III 

Positivo Marrom claro 

SAPONINAS  Positivo Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU 
 ESTEROIDES 

  

Reagente de Liebermann- 
Buchard  

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável 

DERIVADOS  
ANTRACÊNICOS LIVRES  

  

Reagente de Borntraeger Positivo Amarelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 7: Resultados da identificação de metabólitos secundários do extrato etanólico dos caules de 
Solanum lycocarpum 

Teste de Reconhecimento 
 

Extrato etanólico 
 
 
 

Cor 
 
 

ALCALOIDES   

Reagente de Mayer Positivo  Roxa 

Reagente de Wagner  Positivo Roxa 

Reagente de Dragendorff  Positivo Roxa 

GLICOSÍDEOS 
CARDIOTÔNICOS  

  

Reagente de SaIkowiski  Positivo Amarelo 

Reagente de Kedde  Positivo Laranja 

Reagente de KeIIer-Killiani Positivo Verde escuro 

Reagente de Liebermann  
Burchard 

Positivo Amarelo 

CUMARINAS VOLÁTEIS  Positivo Verde 

FLAVONÓIDES Negativo Marrom claro 

TANINOS   

Reagente de Acetato de 
chumbo  

Positivo Marrom escuro 

Reagente de Cloreto de 
ferro III 

Positivo Marrom claro 

SAPONINAS  Positivo Verde escuro 

TRITERPENOS E/OU 
 ESTEROIDES 

  

Reagente de Liebermann- 
Buchard  

Positivo Estável 

Reagente de Salkowski Positivo Mutável 

DERIVADOS  
ANTRACÊNICOS LIVRES  

  

Reagente de Borntraeger Positivo Amarelo 

 

As plantas do gênero Solanum são conhecidas por possuírem em seu 

contingente químico principalmente alcaloides esteroidais, além de uma grande 

variedade de saponinas, sapogeninas, flavonoides e glicoalcaloides (CORDEIRO, 2008; 

VAZ, 2010).  

Gomes (2010), ao realizar estudos fitoquímicos empregando a mesma 

metodologia do referido estudo, analisou que o extrato etanólico das folhas de S. 

grandiflorum apresentou resultados positivos para os grupos químicos: alcaloides, 

glicosídeos cardiotônicos, cumarinas voláteis, flavonoides e taninos.  

Atualmente, inúmeros experimentos evidenciam o fato de que muitos 

metabólitos secundários presentes nas plantas, como os terpenos, alcaloides, 

glicosídeos cianogênicos, saponinas, taninos, antraquinonas são aleloquímicos que 



  

representam caracteres adaptativos e que tem se diversificado durante a evolução 

pela seção natural a fim de proteger as plantas contra vírus, bactérias, fungos, plantas 

concorrentes e contra os herbívoros (WINK, 2003). 

Os triterpenos e/ou esteroides encontrados nesta pesquisa, podem ter 

originados das saponinas, uma vez que as saponinas possuem uma parte com 

característica lipofílica (triterpenos ou esteroides) e outra hidrofílica, que determina a 

propriedade de redução da tensão superficial da água e sua ação detergente e 

emulsificante. Os triterpenos possuem grandes potencialidades em atividades 

biológicas: são anti-inflamatórios, antibacterianos, fugicídicos, antivirais, analgésicos, 

cardiovasculares, antitumorais (SOARES, 2010).  

Os taninos que se revelaram positivos no estudo fitoquímico são usados no 

tratamento de diarreias, como diuréticos, em problemas estomacais (azia, gastrite, 

úlcera gástrica, tumores de estômago e duodeno), e também, como anti-inflamatórios, 

antissépticos e hemostáticos (CUNHA, 2005).  

 A presença de saponinas foi confirmada no estudo realizado, pois ao ser 

agitado, o extrato vegetal formou espumas, indicando resultado positivo. Segundo 

Yang et al. (2006), a atividade antifúngica das saponinas, ocorre devido à interação 

destas com esterois da membrana plasmática.  

Rosa et al. (2011), ao realizarem um estudo fitoquímico verificaram que o 

extrato das  folhas secas de S. cernuum Vell utilizando o método de turbo-extração, 

apresentava alcaloides, flavonoides, triterpenoides, esteroides, saponinas e taninos. 

Estes resultados são semelhantes aos obtidos em nossa pesquisa, revelando a 

presença de metabólitos secundários, que são compostos de grande interesse na 

medicina tradicional.  

A partir dos resultados mais satisfatórios, prosseguiu realizar o teste 

microbiológico com as raízes, onde verificou-se que o extrato vegetal apresentou 

inibição no crescimento do fungo C. albicans, notando-se a média de 2,0mm no final 

do experimento (144 horas), observando-se que no tratamento com produto químico, 

a média de inibição foi de 2,3mm e enquanto no controle positivo, a média foi de 

2,1mm (Tabela 7), este resultado pode estar relacionado com a ação isolada e 

específica dos metabólitos encontrados neste estudo que auxiliam na defesa contra a 

invasão de diversos microrganismos, incluindo fungos. 



  

 
Tabela 8: Média (mm) de inibição de crescimento do fungo C. albicans submetidos à exposição do 

extrato vegetal das raízes de S. lycocarpum in vitro durante 144 horas. Porto Velho - RO, 2014. 

Tratamentos Horas  

 24 48 72 96 120 144 Médias 

Extrato vegetal 1,46a 1,5a 1,7a 1,7a 1,9a 2,0a 1,71a 

Produto químico 1,73a 1,73a 1,76a 1,83a 1,83a 2,3Ab 1,86a 

Água destilada 1,56a 1,56a 1,66a 1,83a 1,83a 2,1aB 1,75a 

Médias 1,58a 1,59a 1,70a 1,78a 1,85a 2,13aB 1,77a 

*Médias seguidas de mesma letra maiúscula, na coluna, e mesma letra minúscula, na linha, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Os metabólitos secundários encontrados na matéria–prima vegetal oferece 

uma grande atividade biológica, que pode se manifestar por meio de sua atividade 

herbicida, inseticida e fungicida e/ou farmacológica, dentre as inúmeras famílias que 

apresentam compostos com atividade em potencial, e as plantas do gênero Solanum 

oferecem elevada contribuição desses compostos, que apresenta como principal 

atividade a defesa contra micro-organismos (ANDRINO, 2010). Além disso, como se 

pode constatar na tabela acima, a eficácia ao combate do fungo C. albicans foi muito 

positivo, possivelmente devido à presença de um ou combinação de vários 

metabólitos secundários. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Bandeira (2013), que verificou 

que o extrato vegetal dos frutos de S. grandiflorum obtido pelo método de maceração 

utilizando culturas isoladas do fungo em placa de Petri com três repetições por 

tratamento, avaliando-se a cada 24 horas, durante seis dias, apresentou inibição de 

crescimento do fungo F. oxysporum. Neste trabalho, verificou-se a média de 3,2mm no 

final do experimento (144 horas), observando-se que no tratamento com produto 

químico, a média de inibição foi de 4,4mm, enquanto que no controle positivo, 

utilizando a água destilada, a média subiu para 6,5. 

Campos et al. (2011), avaliaram as atividades antimicrobianas (antibacteriana e 

antifúngica) do extrato etanólico das folhas de S. cernuum Vell, no qual apresentou 

resultados satisfatórios para testes com fungos fitopatogênicos Colletotrichum musae, 

Fusarium solani f. sp. Phaseoli, Fusarium solani f. sp. piperis Alb. e Penicillium sp., 

porém sem atividade para Escherichia coli (ATCC 8739); Staphylococcus aureus (ATCC 



  

25923), Staphylococcus aureus e Bacillus cereus (ATCC 11778). O método utilizado 

nesta pesquisa foi o de microdiluição, para isso, diluições sucessivas foram executadas 

em placas de 96 poços, partindo da concentração inicial de 1000,0 μg/mL até a 

concentração final de 3,9 μg/mL. A leitura dos resultados apresentados foi realizada de 

forma visual.  

Umberto et al. (2011), observaram que o extrato hidroalcóolico de Uncaria 

tomentosa L. inibiu o crescimento das espécies das leveduras Candida albicans, 

Candida guilliermondii, Candida krusei e Candida tropicalis. Para isto, o caule da U. 

tomentosa L.  foi submetido ao processo de maceração. Foram utilizadas amostras 

padronizadas de Candida albicans (ATCC 36.232), Candida guilliermondii (ATCC 6.260), 

Candida krusei (ATCC 34.135) e Candida tropicalis (ATCC 13.803). Como controle 

positivo foi utilizado anti-séptico oral  clorexidina em concentração 0,12%. Os 

resultados deste estudo demonstraram que a Uncaria tomentosa L., possui compostos 

bioativos com atividade antimicrobiana sobre fungos do gênero Candida, responsáveis 

pelas manifestações de candidíase bucal. 

Santos (2012), verificou que o extrato etanólico das folhas de S. acanthodes  

obtido pelo método de maceração, utilizando culturas de isolados do fungo C. albicans 

(ATCC 10.231) em placa de Petri com três repetições por tratamento apresentou 

inibição no crescimento do fungo C. albicans. A avaliação consistiu em medir o 

diâmetro das colônias iniciadas após 24 horas de incubação, durante seis dias, 

notando-se que no final de 144 horas, a média de inibição das colônias dos fungos 

utilizando o extrato vegetal foi de 2,4mm; no controle positivo, utilizando a água 

destilada estéril, a média foi de 4,6mm, enquanto que no controle negativo, utilizando 

o produto químico, a inibição média foi de 3,4mm. 

Gomes-Júnior (2010) verificou que o extrato etanólico das folhas de S. 

grandiflorum e inflorescências de S. acanthodes apresentaram resultados satisfatórios 

frente ao fungo C. albicans, porém resultados negativos foram para as bactérias 

Escherischia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, 

observando que após a incubação por 24 horas, os halos de inibição do crescimento 

foram de 26 e 16,5mm, respectivamente.   

 

 



  

CONCLUSÃO 
 

Com base nos resultados obtidos do extrato etanólico das estruturas vegetais 

testadas de S. lycocarpum, a análise fitoquímica mostrou resultados positivos para os 

testes de saponinas, taninos e triterpenos e/ou esteroides seguindo o que a literatura 

pesquisada descreve. Sendo a raiz, com os resultados mais satisfatórios, por 

apresentar todos os metabólitos secundários testados. Além disso, esta planta 

apresentou atividade fungicida sobre C. albicans, pois apresentou maior índice de 

inibição se comparado ao produto químico. Tal resultado mostra a importância de se 

usar recursos naturais no combate a fungos. 
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Figura 2: Secagem do Material a 50°C 
Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 

Figura 1: Inflorescências e frutos de 
Solanum lycocarpum A. St.-Hil.  
Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 
 



  

 

 
Figura 3: Destilação em Evaporador  
Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 

 
Figura 4: Teste de metabólitos secundários  
Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 

 
Figura 5: Preparação do extrato etanólico 



  

Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 
 

 
Figura 6: Testes Microbiológicos  
Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 

 
Figura 7: Trituração das Folhas  
Foto: Ana Claudia de Lima Duarte 
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IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS NO EXTRATO ETANÓLICO DAS 

FOLHAS DE Solanum lycocarpum HOOK (SOLANACEAE) 
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Introdução: A Amazônia possui o maior ecossistema de florestas tropicais do mundo e 
é considerada a maior reserva de plantas medicinais. A família Solanaceae é 
encontrada na região neotropical, incluindo cerca de 150 gêneros e 3.000 espécies. 
Solanum lycocarpum Hook., é uma planta considerada medicinal, pois o chá das folhas 
apresenta propriedades específicas que combatem doenças relacionadas do fígado e 
estômago. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo realizar a identificação 
de metabólitos secundários no extrato etanólico das folhas de S. lycocarpum. 
Métodos: As folhas dessa espécie foram coletadas no município de Vilhena-RO. Em 
seguida, foram pesadas, atingindo dois quilos. Logo após, foram colocadas em estufa 
para secar a 30-50°C por 72 horas. Após a secagem, foram trituradas, obtendo-se 500 
gramas, sendo acondicionadas em Erlenmeyer contendo 1,5 L de etanol, por sete dias, 
em três repetições. Posteriormente, o material foi filtrado e destilado, resultando em 
aproximadamente 75 mL de extrato etanólico que foi submetido ao teste para 
identificação de metabólitos secundários, utilizando reagentes específicos de 
reconhecimentos de alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas, flavonoides, 
taninos, saponinas, triterpenos e derivados antracênicos livres. Resultados: Os 
resultados foram positivos para alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas, 
triterpenos, derivados antracênicos livres, saponinas e taninos. Porém, os resultados 
foram negativos para flavonoides. Acredita-se que os metabólitos secundários 
presentes na folha desta planta desempenham papeis importantes na bioquímica e 
fisiologia dos vegetais, pois muitas classes de produtos naturais constituem grupos 
importantes, particularmente naqueles que respondem ao estímulo ambiental. 
Conclusões: Os resultados demonstraram que o extrato etanólico das folhas de S. 
lycocarpum possui metabólitos secundários, fato este que vem a reforçar a 
necessidade da separação desses metabólitos e a realização de atividades biológicas 
ainda não descritas na literatura. 
 
Palavras-chave: Solanaceae; Alcaloides; Fitoquímica. 
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IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS NO EXTRATO ETANÓLICO DOS 
FRUTOS DE Solanum lycocarpum HOOK (SOLANACEAE) 
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Introdução: Rondônia está entre os estados que possuem a maior parte de sua 
vegetação composta pela Floresta Amazônica. O gênero Solanum é o mais 
representativo da família Solanaceae, consistindo de cerca de 1.500 espécies, sendo 
um dos mais numerosos do mundo. Solanum lycocarpum Hook., é uma planta 
medicinal que apresenta propriedades diuréticas, utilizada como calmante e  no 
combate a inflamações. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo realizar a 
identificação de metabólitos secundários no extrato etanólico dos frutos de S. 
lycocarpum. Métodos: Os frutos dessa espécie foram coletados no município de 
Vilhena-RO. Em seguida, foram pesados, atingindo três quilos. Logo após, foram 
colocados em estufa para secar a 30-50°C por 72 horas. Após a secagem, foram 
triturados, obtendo-se 576 gramas, sendo acondicionados em Erlenmeyer contendo 
1,5 L de etanol, por sete dias, em três repetições. Posteriormente, o material foi 
filtrado e destilado, resultando em aproximadamente 90 mL de extrato etanólico que 
foi submetido ao teste para identificação de metabólitos secundários, utilizando 
reagentes específicos de reconhecimentos de alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, 
cumarinas, flavonoides, taninos, saponinas, triterpenos e derivados antracênicos livres. 
Resultados: Os resultados foram positivos para alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, 
cumarinas, taninos, saponinas, triterpenos e derivados antracênicos livres. Porém, os 
resultados foram negativos para flavonoides. Acredita-se que os metabólitos 
secundários presentes no extrato possam ter algum papel na defesa das plantas e uma 
relação com a resistência a doenças fúngicas e com a repulsão de insetos. As plantas 
deste gênero são conhecidas por possuírem em sua composição química 
principalmente alcaloides esterodais, saponinas, sapogeninas e glicoalcaloides, com 
potencial biológico contra microrganismos. Conclusões: Conclui-se que a espécie 
estudada é de grande importância na medicina, apresentando metabólitos secundários 
que servem de matéria-prima para diferentes fármacos e afecções e indicações 
terapêuticas a serem utilizadas e testadas. 
 
Palavras-chave: Solanaceae; Lobeira; Produtos Naturais. 
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IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS NO EXTRATO ETANÓLICO DAS 
INFLORESCÊNCIAS DE Solanum monachophyllum E SEU POTENCIAL FUNGICIDA 
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A exploração dos recursos vegetais pode levar a identificação de metabólitos 
secundários valiosos que podem servir como drogas ou conduzir ao desenvolvimento 
de novas substâncias terapêuticas. O gênero Solanum é composto por 
aproximadamente 1.000 a 3.700 espécies, sendo o principal gênero de Solanaceae e 
também um dos maiores entre as Angiospermas. Sabendo-se que outras espécies do 
gênero Solunum apresentam grande potencial farmacológico, medicinal e terapêutico, 
e a inexistência de trabalhos relacionados nesta área, este trabalho teve como objetivo 
identificar os metabólitos secundários do extrato etanólico das inflorescências de S. 
monachophyllum e avaliar a atividade fungicida sobre C. albicans in vitro. A extração 
foi realizada a partir das inflorescências devidamente seca e triturada, sendo colocados 
em Erlenmeyer contendo etanol, por sete dias, em três repetições. O material foi 
filtrado e submetido ao processo de destilação em evaporador rotatório. O extrato foi 
submetido ao teste de identificação de metabólitos secundários, baseados em 
precipitação e coloração dos extratos diluídos em solução e reativos específicos. No 
Laboratório de Microbiologia, discos de 5 mm de diâmetro de culturas do fungo foram 
colocados no centro de placas de Petri contendo meio BDA sendo colocado 
simetricamente quatro discos de papel-filtro, cada um com 1mL de extrato vegetal. 
Como controle positivo foi utilizado discos contendo água destilada e como controle 
negativo, discos com produto químico. O delineamento foi com três repetições por 
tratamento. A avaliação consistiu em verificar o crescimento do fungo, a cada 24 
horas, durante cinco dias, medindo as colônias. Os dados foram submetidos à análise 
de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. O teste realizado para 
verificação de metabólitos secundários mostrou resultados positivos, apresentando 
alcaloides, cumarinas voláteis, taninos, saponinas, triterpenos e derivados de 
antracênicos livres. O extrato das inflorescências de S. monachopyllum foi eficiente 
sobre a inibição de C. albicans. Além disso, plantas do gênero Solanum são conhecidas 
por possuírem em sua composição química principalmente alcaloides esteroidais, além 
de uma grande variedade de saponinas, sapogeninas e glicoalcaloides, e esses 
metabólitos secundários são descritos na literatura por possuírem potencial biológico 
contra microrganismos. Os resultados obtidos apresentaram importância de se utilizar 
os recursos naturais no combate aos fungos, revelando novas perspectivas no uso de 
antimicrobiano. (FAPEAM). 
PALAVRAS-CHAVE: Vegetal. Substâncias Terapêuticas. Medicinais. 
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A família Solanaceae é uma das maiores entre as Angiospermas existentes, com cerca 
de 2.300 espécies subordinadas a 96 gêneros. Solanum monachophyllum conhecida 
popularmente como jurubebinha. Na literatura científica, a infusão de suas folhas 
possui propriedades diuréticas, tônicas, febrífugas e sendo empregado contra 
inflamação do baço e anemia. De forma convencional, o tratamento da candidíase não 
tem se mostrado abrangente em sua totalidade pelo surgimento de constantes 
barreiras ocasionadas, principalmente, pela reduzida quantidade de agentes 
antimicóticos disponíveis para tratamento sistêmico, como também a elevada 
toxicidade dos mesmos e o crescente aumento de espécimes resistentes aos 
antifúngicos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do extrato 
etanólico dos talos de S. monachophyllum sobre C. albicans in vitro, bem como 
identificar as principais classes de metabólitos secundários. No Laboratório de 
Fitoquímica os talos foram triturados e extraído por método sólido-líquido, utilizando o 
método de maceração; como solvente utilizou-se o etanol, ficando por sete dias, em 
três repetições. Posteriormente o material foi filtrado e submetido ao processo de 
destilação. No Laboratório de Microbiologia, discos de 5 mm de diâmetro de culturas 
de isolados do fungo C. albicans, foram colocados no centro de placas de Petri 
contendo (BDA), sendo que, na área periférica das placas, foram dispostos 
simetricamente discos de papel-filtro, que foram embebidos em 1mL de extrato 
vegetal. Como controle positivo, utilizou-se discos com água destilada e como controle 
negativo, utilizou-se discos com produto químico Kasumin®. O delineamento foi com 
duas repetições por tratamento. A avaliação consistiu em verificar o crescimento do 
fungo, a cada 24 horas, durante cinco dias, medindo as colônias. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. O 
teste realizado para verificação de metabólitos secundários mostrou resultados 
positivos, apresentando alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas voláteis, 
taninos, saponinas, triterpenos e derivados de antracênicos livres. Os resultados 
obtidos do teste microbiológico apresentaram resultados satisfatórios, dando-se a 
importância de se utilizar os recursos naturais no combate aos fungos, revelando 
novas perspectivas no uso de antimicrobiano. (FAPEAM). 
PALAVRAS-CHAVE: Alcaloides. Jurubebinha. Fungo. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

 A amebíase é uma infecção humana produzida pelo protozoário parasita 

Entamoeba histolytica. Este parasito tem como sítio primário o intestino grosso, de 

onde pode ou não se deslocar para invadir os tecidos, produzindo lesões que 

culminam com variados graus de morbidade para o paciente.  

Multiplicando-se na submucosa, o parasito pode alcançar um vaso sanguíneo e 

atingir qualquer órgão, sendo o fígado o mais comumente afetado. A infecção 

extraintestinal, se não prontamente diagnosticada e corretamente tratada, é na 

maioria dos casos fatal (MARTINEZ-PALOMO, 1987; SANTOS e SOARES, 2008). 

 A amebíase ocupa o 2o lugar como causa de morte por protozoários no mundo, 

levando ao óbito em torno de 100.000 pessoas anualmente (WALSH, 1986; STANLEY 

JR., 2003). Até a década de 80, estimava-se que 12% da população mundial albergava o 

parasito em seu trato intestinal (MARTINEZ-PALOMO, 1988). Atualmente a incidência 

desta protozoose no mundo é incerta devido ao fato de recentemente a E. dispar, 

morfologicamente indistinguível da E. histolytica, ter sido assumida como espécie 

(OMS, 1997). 

 A existência da E. dispar foi aventada por Brumpt (1925), na tentativa de 

explicar a alta percentagem de infectados assintomáticos, cerca de 90% no mundo. 

Contudo, naquela época, por falta de ferramentas disponíveis para comprovar sua 

hipótese, sua teoria obteve poucos adeptos.  

 Sargeaunt, Williams e Grene (1978), ao estudarem algumas enzimas da via 

glicolítica das amebas, observaram correlação entre os perfis de algumas isoenzimas 

(zimodemas) e o quadro clínico dos pacientes do qual foi obtido o isolado, readmitindo 

a existência da E. dispar para explicar estas diferenças. Depois deste trabalho pioneiro, 



  

outros pesquisadores passaram a utilizar o zimodema para determinar diferenças 

entre amebas isoladas de pacientes com e sem sintomas de amebíase e rapidamente 

concordaram que as infecções assintomáticas eram na verdade causadas pela E. 

dispar. Ainda na década de 80, a instabilidade dos perfis destas enzimas foi 

demonstrada (MIRELMAN et al., 1986; ANDREWS et al., 1990; VARGAS e OROZCO, 

1993; MARTINEZ et al., 1996), sendo o meio onde as amebas vivem o principal 

modulador desta instabilidade. Assim, a utilização do zimodema passou a ser 

questionada na distinção entre E. histolytica e E. dispar, como também voltou a ser 

questionada a própria existência da E. díspar. 

 Desta forma foram buscadas outras ferramentas que comprovassem ou 

refutassem a existência da E. dispar. Diversas seqüências gênicas de amebas 

provenientes de sintomáticos e assintomáticos foram avaliadas e muitas apresentaram 

diferenças sinalizando que possivelmente a E. dispar constituísse uma espécie à parte 

(TANNICH e BURCHARD, 1991; CRUZ-REYES et al., 1992;  CLARK e DIAMOND, 1994; 

GOMES et al., 1997b). 

 Nesta época se pensava que infecções assintomáticas eram principalmente 

produzidas pela E. dispar. Todavia, Gomes et al. (1997a) mostraram uma percentagem 

significativa de assintomáticos infectados com E. histolytica, sugerindo que a 

proporção de assintomáticos com esta ameba poderia ainda ser muito grande em 

relação aos sintomáticos. Por outro lado, indivíduos sintomáticos, apresentando a 

forma clínica de colite não disentérica (CND), muito comum no Brasil, foram 

geneticamente identificadas como E. dispar (SILVA et al., 1997; GOMES et al., 1997B). 

 Considerando não só a morbidade e mortalidade da amebíase, mas também os 

riscos que envolvem o tratamento específico (Derivados imidazólicos), a identificação 

segura da infecção por E. histolytica e E. dispar assume papel relevante na profilaxia e 

epidemiologia da doença. Neste contexto, a sorologia convencional pode representar 

uma solução simples. A sorologia convencional em amebíase apresenta altos títulos 

em ELISA quando ocorre invasão tecidual. Os títulos permanecem positivos, apesar de 

mais baixos, por período indeterminado, contudo sua associação com o exame clínico 

e anamnese apresenta resultados confiáveis, mesmo em áreas com grande prevalência 

da doença invasiva (FERNANDES et al., 2006). 



  

 Portanto, havendo suspeita de amebíase invasiva, e sendo a sorologia positiva, 

recomenda-se o tratamento com derivados imidazólicos. A sorologia negativa é forte 

indicativa de infecção não invasiva, estando as amebas neste caso vivendo na luz 

intestinal. Assim, muda-se o alvo terapêutico, devendo-se utilizar derivados 

diclorocetamídicos, que possuem ação somente luminal. No cotidiano da clínica esta 

estratégia não é utilizada. Um dos motivos é que o teste de ELISA para amebíase é 

ainda pouco difundido no meio médico, o que encarece o método. Os profissionais 

muitas vezes preferem lançar mão de diagnósticos mais invasivos e caros por 

desconhecimento das peculiaridades da doença. 

 Com relação à epidemiologia da amebíase destaca-se o homem como 

mantenedor e disseminador da doença. A infecção se dá por ingestão de água e 

alimentos contaminados com dejetos humanos contendo cistos. 

 A infecção por E. histolytica está presente em todo mundo, contudo a infecção 

sintomática parece confinada a determinadas regiões da América Central e do Sul, da 

Ásia e África. Muitas destas regiões são tropicais ou subtropicais e o 

subdesenvolvimento predomina. Considerando que a transmissão tem rota de 

contaminação oral-fecal e que os cistos resistem melhor em clima quente e úmido, 

podemos esperar uma maior incidência da infecção em regiões com estas 

características. No Brasil, onde também predomina o subdesenvolvimento e o clima 

tropical, apesar da prevalência variar de 4 a 40%, a maioria das infecções são 

assintomáticas (COURA et al., 1994; CUNHA et al., 1997; POVOA et al., 2000, BRAGA et 

al., 2001). Na maioria dos estados brasileiros não há estudos que retratem a 

prevalência da E. histolytica (SANTOS e SOARES, 2008), ou seja, o número de casos 

acumulados deve ser ainda maior. 

 Estes fatos sugerem que a epidemiologia da amebíase deva ser reavaliada, 

principalmente no que se refere às formas invasivas da doença. Além da confirmação 

da relevância dos fatores higiênico-sanitários, aspectos nutricionais e 

comportamentais devem ser considerados para se estabelecer os fatores 

predisponentes à infecção. Há necessidade ainda de se investigar a possibilidade de 

predisposição genética à amebíase invasiva. Neste contexto, pode-se avaliar a 

ancestralidade das populações com maior prevalência. 



  

 Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo identificar E. histolytica e E. 

dispar em amostras fecais provenientes de indivíduos moradores no município de 

Buritis, Rondônia. Caracterizou-se a ancestralidade dos indivíduos soropositivos 

(independente do título) para amebíase nestas comunidades. 

 

2- OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Identificar E. histolytica e E. dispar em amostras fecais provenientes de 

indivíduos de Buritis, Rondônia, Brasil. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Caracterizar as infecções invasivas recentes e regressas por E. histolytica; 

 Caracterizar a ancestralidade genômica de indivíduos que apresentarem 

infecções invasivas por E. histolytica; 

 Relacionar fatores higiênico-sanitários e nutricionais à possível elevada 

prevalência de amebíase invasiva no município avaliado; 

 Orientar a população com relação aos vários fatores decisivos e colaborativos 

para a ocorrência da doença. 

3- JUSTIFICATIVA 

A pesquisa justifica-se pela escassez de estudos que retratem a prevalência da 

E. histolytica nos estados brasileiros, principalmente na região amazônica, cujo Estado 

de Rondônia, municípios de Monte Negro e Ariquemes, em estudos recentes 

mostraram-se altamente infectados por E. histolytica/E. díspar caracterizando as 

infecções invasivas recentes e regressas por E. histolytica. Ressalta-se que pelo fato da 

E. díspar ser morfologicamente indistinguível da E. histolytica, no entanto evoluindo 

com quadros assintomáticos, a caracterização destas duas espécies torna-se 

imprescindível, não só pela morbidade e mortalidade da amebíase, mas também pelos 

riscos que envolvem o tratamento específico e pelo importante papel na profilaxia e 

epidemiologia da doença. 

O estudo torna-se relevante no meio acadêmico, científico e social ao poder 

contribuir com dados específicos de indivíduos do município de Buritis e a partir disso 



  

poder desenvolver medidas de controle da doença, além de instituir um tratamento 

mais direcionado, ambos voltados para as reais necessidades de saúde da população, o 

que no âmbito econômico diminuirá os gastos para o Estado. 

 

4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 ÁREA DO ESTUDO    

 O estudo foi realizado com indivíduos residentes em Buritis, após assinatura do 

termo de consentimento (em anexo e descrito no item considerações éticas). O 

município de Buritis (figura 1), Rondônia, possui uma área de 3.265,7 km2 e altitude de 

200 m estando localizado a 10º12'43" S e 63º49'44" W, a 330 Km da capital Porto 

Velho. A população do município é de 32.383 habitantes, dos quais 18.122 (56%) 

residem na zona urbana (IBGE, 2010). Participaram da pesquisa os moradores do 

bairro setor 05. 

 

Figura 1: Buritis, Rondônia, Brasil. (Fonte: https://maps.google.com.br) 

 

A mudança do local da pesquisa, primeiramente Monte Negro e depois Buritis, 

foi devido a questões operacionais e principalmente no interesse da Secretaria de 

Saúde do município em participar de tal pesquisa, visto a importância para saúde local, 

já que leva a ponderar questões socioeconômicas, nutricionais e ambientais, 

https://maps.google.com.br/


  

acrescentando-se ainda a escassez de estudos sobre a saúde desta população e a 

contribuição do estudo para os mesmos. 

 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA  

4.2.1 População  

 O bairro setor 5 foi escolhido por conveniência, levando-se em consideração os 

aspectos sanitários precários. Para que pudessem selecionar os participantes da 

pesquisa, foi feito primeiramente o censo de todo o bairro, em outubro e novembro 

de 2013, totalizando 1.400 pessoas residentes no mesmo. Não entraram no censo as 

pessoas que não foram encontradas em casa durante o levantamento estatístico. Na 

ocasião foram coletados dados tais quais: nome completo, idade, endereço e tempo 

de residência em Buritis. Essas informações foram armazenadas em banco de dados 

Excel®. 

4.2.2 Amostra  

 Considerando as 1400 pessoas obtidas no censo e utilizando uma prevalência 

de 50%, que é frequentemente empregada quando não se conhecem os dados de 

prevalência da localidade a respeito da variável em estudo, foi feita a amostragem pelo 

programa OpenEpi (versão 3.01), considerando-se erro alfa máximo de 0,05 de 

significância estatística, acrescentando-se mais 20% como margem de segurança, 

totalizando 483 números a serem sorteados (intervalo de confiança de 97%). Cada 

indivíduo cadastrado no censo recebeu um número, depois 550 destes foram 

sorteados de modo aleatório por meio do programa Random.org.  

4.3 INSTRUMENTOS, COLETA DE DADOS E DE MATERIAL HUMANO 

Trata-se de um estudo transversal, onde foram abordadas um total de 551 

pessoas do bairro setor 5. Os indivíduos randomizados que não foram encontrados em 

suas residências ou que não se dispuseram a participar da pesquisa foram substituídos 

por outros da casa ao lado (quando não possível, por outros da mesma quadra). 

Devido à disposição de material laboratorial e grande interesse de algumas pessoas em 

participar da pesquisa, estas foram incluídas no estudo. A equipe foi composta por 9 

(nove) acadêmicos do curso de medicina da faculdade São Lucas, duas técnicas de 

laboratório e uma agente comunitária de saúde (fornecidas pela secretaria de saúde 

do município) e por uma farmacêutica que é colaboradora do projeto (figura 2), sendo 



  

as atividades de campo realizadas do dia 01 ao dia 05 de março de 2014 (feriado de 

carnaval) no bairro setor 5. 

 

Figura 2: Equipe em Trabalho de Campo. (Fonte: Arquivo pessoal) 
 

As atividades realizadas eram domiciliares, onde os acadêmicos de medicina 

explicavam o objetivo do projeto aos indivíduos pré-cadastrados no censo e 

posteriormente randomizados; realizavam promoção de saúde a respeito da doença 

amebíase; aplicavam o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e o 

questionário clínico-epidemiológico (nos apêndices); além de deixarem os coletores de 

fezes para a realização da coproscopia. A coleta de sangue foi feita em um momento 

posterior pelos técnicos, também em domicílio. 

4.3.1 Amostras e Marcadores 

A coleta de sangue humano (figura 3) foi realizada obedecendo-se as seguintes 

etapas: 1º- antissepsia com álcool 70% da região a ser puncionada, 2º- garroteamento 

com liga de látex e 3º- punção venosa na área da fossa cubital. Foram coletados 05 mL 

de sangue dos indivíduos com idade superior à 13 anos e 03 mL dos com idade igual ou 

inferior a 13 anos, utilizando a técnica de coleta à vácuo em tubo seco tampa vermelha. 

O sangue coletado foi centrifugado a 5.000 RPM por 10 minutos e o soro aliquotado 

em microtubos, ficando armazenados a -20ºC no Instituto de Ciências Biomédicas 5 da 

USP em Monte Negro. Em junho de 2014, as amostras foram enviadas ao 

Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédica da UFMG para 

realização de sorologia, extração de DNA e caracterização da ancestralidade.    



  

Materiais pérfuro-cortantes foram descartados em Descarpack; luvas e algodão 

em saco de lixo plástico branco leitoso de espessura 10 micra, segundo ABNT- NBR 

9191/2002, sendo todo o material encaminhado para Vigilância Sanitária do município 

de Buritis. 

 

Figura 3: Equipe de técnicos e acadêmicos durante coleta e processamento do sangue. (Fonte: Arquivo 
pessoal) 

4.3.2 Exame de Fezes 

O material fecal foi colhido em tubos coletores próprios (figura 4), cujas 

amostras eram provenientes de um único dia, sendo acondicionadas em conservante 

(MIF). Estas foram então submetidas ao método de Hoffman-Pons-Janer. O sedimento 

foi corado pelo lugol e observado em microscópio ótico sob aumento de 40X. As 

amostras positivas para E.histolytica/E.dispar foram enviadas ao Departamento de 

Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédica da UFMG para processamento e 

identificação de coproantígenos usando o Kit Techlab E. histolyitca II seguindo 

protocolo do fabricante. 

 

Figura 4: Acadêmica de medicina durante realização de trabalho de campo- Entrega de coletores para 
armazenamento de amostra fecal. (Fonte: Arquivo pessoal) 



  

4.3.3 Sorologia  

A presença de anticorpos anti-E. histolytica foi determinada nos soros dos 

participantes através da reação de ELISA utilizando extrato protéico total obtido de 

diferentes cepas axênicas de E. histolytica. As Placas foram sensibilizadas com 2 g do 

antígeno por poço e determinados pontos de corte para a comunidade em estudo. O 

ponto de corte será o desvio padrão e a média das leituras de oito controles negativos. 

4.3.4 Extração de DNA 

Na caracterização da ancestralidade foram utilizadas células da mucosa bucal 

dos participantes com sorologia positiva (doença ativa ou regressa). Para tal, utilizou-

se inicialmente 10 marcadores descritos pelo grupo do Dr. Mark Shriver da Penn State 

University como sendo capazes de diferenciar entre ameríndios, europeus e africanos 

(Shriver e cols, 2003). A tabela abaixo resume informações sobre os marcadores a 

serem utilizados. O marcador denominado SNP 9 é uma inserção Alu e os demais 

correspondem a polimorfismos de seqüência única (SNPs). A inserção Alu será 

analisada por PCR e visualizada em gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata. Os 

SNPs serão caracterizados por mini-seqüenciamento multiplex, de acordo com o 

protocolo estabelecido no laboratório de Genética e Bioquímica do Departamento de 

Bioquímica, UFMG. 

Para caracterização da ancestralidade: 

DNA foi extraído utilizando o kit Genomic PrepTM cells and tissue DNA isolation 

e pelo método de fenol clorofórmio a partir de sangue e células epiteliais da cavidade 

bucal coletadas com escovas apropriadas. Estas células serão recolhidas em tubo 

contendo etanol, codificadas e encaminhadas para o laboratório para análise em duplo 

cego. 

Reação de Mini-seqüenciamento Multiplex: 

 Primeiro Multiplex: 

Os dez SNPs serão amplificados simultaneamente em uma mesma reação de PCR 

utilizando o protocolo denominado por nós de TT7S50, que utiliza simultaneamente 

um iniciador T7 e um par de iniciadores para cada locus, sendo um deles 10X menos 

concentrado e com cauda de T7. A purificação dos amplicons será realizada utilizando 

o protocolo de degradação pelas enzimas ExoSap. Por este sistema a degradação dos 



  

dNTPs e iniciadores não incorporados é realizada pelas enzimas exonuclease I de E. coli 

(ExoI) e a fosfatase alcalina de camarão (SAP) (ambas comercializadas pela USB 

Corporation, USA). 

Tabela 1: Marcadores informativos para ancestralidade 

(Fonte: adaptada de Shriver et al., 2003.) 

 Segundo Multiplex: 

Para a reação de mini-seqüenciamento foram desenhados iniciadores adjacentes aos 

sítios polimórficos na fita direta ou reversa de cada loco, com caudas na extremidade 

5’ de tamanhos variados permitindo a multiplexagem. A amplificação será realizada 

com a enzima Thermosequenase na presença de ddATP marcado com fluoresceína e 

dGTP, dCTP, dTTP não marcados. Os produtos serão analisados utilizando o 

seqüenciador automático de fluorescência ALF (Amersham Biosciences), disponível no 

Laboratório de Genética Bioquímica. A análise dos resultados será realizada utilizando 

o pacote Allelinks (Amersham Biosciences). 

4.4 TABULAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE 

 Todas as informações obtidas do questionário clínico-epidemiológico aplicado, 

dos resultados do EPF, assim como os resultados das amostras de sangue foram 

armazenados em banco de dados Excel® e analisadas pelo programa OpenEpi (versão 

3.01). Todos os TCLE’s e questionários estão arquivados no ICB 5-USP. 

 

 

Denominação Polimorfismo dbSNP ss # Mapa África Europa Ameríndios AF/EU AF/AM EU/AM 

SNP1 MID-575*1 4387042 1p34.3 0,124 0,004 0,584 0,121 0,460 0,584 

SNP2 WI-11153*1 4387032 3p12.3 0,785 0,133 0,819 0,652 0,033 0,686 

SNP3 MID-52*1 4390532 4q24 0,363 0,077 0,763 0,186 0,5 0,687 

SNP4 WI-17163*1 4387033 5q33.2 0,054 0,175 0,690 0,120 0,636 0,515 

SNP5 WI-9231*1 4387034 7 0,129 0,147 0,548 0,017 0,419 0,401 

SNP6 WI-11909*1 4387036 9q21.31 0,805 0,881 0,181 0,075 0,587 0,663 

SNP7 DRD2-Bcl I*1 4387021 11q23.1 0,063 0,144 0,665 0,080 0,409 0,446 

SNP8 CYP19*1 4387020 15q21.2 0,332 0,296 0,741 0,037 0,409 0,446 

SNP9 PV92*1 4387048 16q24.1 0,225 0,152 0,792 0,073 0,568 0,640 

SNP10 CKM*1 4387019 19q13.32 0,164 0,313 0,904 0,150 0,740 0,590 



  

4.5 ASPÉCTOS ÉTICOS 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

de Pesquisa em Medicina Tropical-CEPEM, parecer nº. 530.198 (CAAE: 

21099013.5.0000.5467). Tomando por base o inciso IV: “O respeito devido à dignidade 

humana exige que toda pesquisa se processe após consentimento livre e esclarecido 

dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais 

manifestem a sua anuência à participação na pesquisa”, das Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS, 1996, p. 

3-4). 

5- RESULTADOS 

Foram recenseadas um total de 1400 pessoas. Após amostragem estratificada e 

randômica, foram abordados 551 indivíduos para aplicação de questionário clínico-

epidemiológico, dos quais 357 (64,8%) enviaram material para coproscopia. Cinquenta 

e sete por cento das amostras mostraram positividade para um ou mais 

enteroparasitas, destacando-se dentro destes: Entamoeba histolytica/E. dispar (7%), 

Giardia intestinalis (12,9%) e Strongyloides stercoralis (1%) por serem patogênicos. 

Outros parasitas, de menor importância médica, também foram constatados em 

prevalências relevantes, tais quais Entamoeba coli (37,6%) e Endolimax nana (44%)- 

Gráfico. Nos diferentes gêneros foi observada uma média de prevalência de 

enteroparasitoses de 57,9% entre as mulheres e de 42,1% entre os homens, sendo a 

faixa etária entre 20-40 anos a com maior número de casos (37%). 

 Foi separado o sedimento dos resultados positivos para E. histolytica/E. dispar 

e feita a identificação de coproantígenos das 14 amostras usando o Kit Techlab E. 

histolyitca II seguindo protocolo do fabricante, destas 85,7% mostraram-se negativas 

para E. histolytica e positivas para E. dispar, e o restante não foi possível identificação 

devido os baixos títulos exibidos. 

 

 

 

 

 

 



  

Gráfico 1: Prevalência de Enteroparasitoses entre os indivíduos de Buritis, RO. 

 

Foram coletadas 494 amostras de soros para verificar a presença de anticorpos 

anti-E. histolytica através da reação de ELISA, que foi determinada primeiramente nos 

soros dos participantes com resultado positivo para E. histolytica/E. dispar no exame 

parasitológico de fezes, todas com resultado negativo para a sorologia. Diante de tal 

resultado, não foi feita a pesquisa de anticorpos anti-E. histolytica nos indivíduos com 

resultado negativo no EPF para E. histolytica/E. dispar. 

Não foram coletadas células da mucosa bucal e nem feita caracterização da 

ancestralidade pois não foram encontrados, dentre os com EPF sugestivo, indivíduos 

com sorologia positiva (doença ativa ou regressa) para E. histolytica. 

Dos indivíduos randomizados, 54,5% apresentam-se na faixa etária de 20 a 60 

anos de idade, sendo que do total de pessoas entrevistadas apenas 0,5% utilizam a 

rede geral (CAERD) como forma de abastecimento de água e 23% confirmaram não 

realizar nenhum tipo de tratamento na água para ingesta. A média de pessoas por casa 

é de 3,7 e a renda familiar média é de R$1.560,00. 

Quanto aos indivíduos que apresentaram positividade para E. histolytica/E. 

dispar no EPF: 53,8% eram do sexo feminino com média etária de 36 anos, e 46,2% do 

sexo masculino com média etária de 46 anos. A maioria destas pessoas (61%) cursaram 

ou estão cursando o ensino fundamental e 15,4% são analfabetos. Quanto às medidas 

sanitárias: todos tem o poço como principal forma de abastecimento de água, sendo 

que destes 61,5% tratam a água para ingesta com cloro, 15,4% filtram e 23,1% 

consomem a água sem realizar nenhum tipo de tratamento; 85% destes referem 

possuir fossa comum em casa; 31% cultivam algum tipo de hortaliça e todos referem 

lavar frutas e verduras para consumo, no entanto 92% utilizam apenas a água como 

forma de higienizar esses alimentos. Relacionado à presença de algum tipo de 



  

sintomatologia, 8% referiram diarreia líquida nos últimos 30 dias e 69% relatam dor 

abdominal tipo cólica ou inespecífica (tabela 2).  

 

Tabela 1: Perfil social e clínico epidemiológico dos indivíduos com 
resultado positivo para E. histolytica/E. dispar. 

Gênero 
    

  

      Masculino 
  

46,20%   

      Feminino 
  

53,80%   

  
    

  

Média Etária 
   

  

      Homens 
  

46   

      Mulheres 
  

36   

  
    

  

Escolaridade 
   

  

      Fundamental Comp./Inc. 
 

61,50%   

      Analfabetos 
  

15,40%   

  
    

  

Tratamento da água 
   

  

      Cloro 
   

61,50%   

      Filtração 
  

15,40%   

      Sem tratamento 
  

23,10%   

  
    

  

Lava frutas/verdura 
   

  

      água 
   

92%   

      Outro 
   

8%   

  
    

  

Dor na barriga nos útimos 30 dias 69%   

  
    

  

Diarreia líquida nos últimos 30 dias 8%   

 

 

6- DISCUSSÃO 

Doenças parasitárias comprometem a qualidade de vida das pessoas por todo o 

mundo, sendo as de caráter intestinal as mais prevalentes. As enteroparasitoses 

representam um grave problema de saúde pública, havendo poucas informações sobre 

a incidência destas na Amazônia brasileira. Sua ocorrência é determinada por diversos 



  

fatores inerentes ao agente etiológico e ao hospedeiro, enfatizando-se as condições de 

vida e hábitos populacionais, favorecidos por aspectos ambientais. Dando destaque à 

epidemiologia no Brasil, as parasitoses intestinais estão amplamente distribuídas, 

apresentando altas taxas de prevalência em algumas regiões, sofrendo algumas 

variações quanto à localização, condições de saneamento básico, grau de escolaridade, 

nível sócio-econômico, idade e aos hábitos de higiene de cada individuo, o que 

constitui um importante problema de saúde pública. 

Buritis fica próximo aos municípios de Monte Negro e Ariquemes, os quais em 

estudos anteriores (SANTOS et al., 2013), se mostraram altamente infectados por E. 

histolytica/E.dispar caracterizando as infecções invasivas recentes e regressas por E. 

histolytica. Devido às baixas condições sanitárias, cultural e econômica da população 

estudada e comprovadas neste estudo, fatores extremamente importantes para a 

transmissão da amebíase, esperou-se encontrar valores semelhantes ou superiores aos 

encontrados nos municípios Monte Negro e Ariquemes, o que não foi observado. 

Os parasitas de maior importância médica encontrados no exame 

parasitológico de fezes, devido aos quadros clínicos causados, foram os agentes 

etiológicos da amebíase, giardíase e strongiloidíase, principalmente Entamoeba 

histolytica/E. dispar foco do presente estudo, entretanto mostraram prevalências 

inferiores as encontradas em Monte Negro, Ariquemes e municípios de outros estados 

como São Paulo. 

Quanto aos parasitos de menor importância médica constatados no estudo em 

prevalências relevantes, destaca-se Entamoeba coli (37,6%) e Endolimax nana (44%), 

que advertem para a possível contaminação das coleções aquáticas, à falta de água 

tratada e de saneamento nos diversos bairros amostrados. Ressaltando-se ainda, que 

apesar dos resultados negativos para, Schistosoma mansoni, Enterobius vermiculares, 

Ancilostomídeos, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Taenia solium e T. saginata, 

não se pode eximir a possibilidade de ocorrência destes, já que os métodos utilizados 

para identificação não foram os de escolha e mais sensíveis para suas detecções, além 

de que só foi possível a coleta de uma única amostra de cada indivíduo participante, ao 

invés da coleta seriada. 

Nos diferentes gêneros não foram observadas diferenças significativas de 

prevalência das enteroparasitoses (F: 57,9% e M: 42,1%), ressaltando-se que a 



  

população feminina participante da pesquisa era maior do que a população masculina. 

A faixa etária entre 20-30 anos foi a mais acometida, visto que a amebíase acomete 

mais adultos do que jovens e crianças, no entanto não se deve deixar de dar 

importância às crianças já que estão mais expostas as contaminações em função do 

desconhecimento dos princípios básicos de higiene e da maior exposição a partir do 

intenso contato com o solo, que funciona como um referencial lúdico em torno do 

qual desenvolvem uma série de jogos e brincadeiras. 

Quanto aos indivíduos que apresentaram resultado positivo no EPF, a maioria 

apresentam hábitos higiênicos, de moradia e culturais que favorecem a transmissão da 

amebíase na localidade. E apesar de pequena percentagem referirem alguma 

sintomatologia tais quais diarreia ou dor na barriga, são sintomas muito inespecíficos 

para relacionarmos à amebíase. Visto os resultados dos testes coproantigênicos e 

ELIZA, conclui-se que os EPF realizados com resultado positivo trata-se de Entamoeba 

dispar, não patogênica. 

Uma explicação para a baixa prevalência de enteroparasitoses encontradas é o 

hábito da população tomar remédio para protozoários e helmintos com certa 

frequência sem estar associado a sintomatologia ou mesmo diagnóstico e receita 

médica. Outro motivo é o fato da maioria tratarem a água do poço, que muitos usam 

pra consumo, com cloro distribuído pelas agentes comunitárias de saúde da Secretaria 

de Saúde do município. 

 Diante de tal realidade, conclui-se que o município de Buritis apresenta baixos 

índices de infecção por E.histolytica, no entanto, salienta-se para a necessidade da 

educação sanitária da população e maior atenção das autoridades para 

implementação de políticas mais eficazes de controle das doenças parasitárias, 

corroborando assim para a melhoria da qualidade de vida da população buritisense. 

7- PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 Estão sendo preparadas 2 comunicações para o Congresso Brasileiro de 

Parasitologia, sendo estas sobre a Ocorrência de Enteroparasitoses em Buritis-RO e 

outro sobre a Caracterização de Entamoeba histolytica/E. dispar em pequeno 

município da Amazônia, e foi enviado um trabalho ao Congresso Brasileiro de 



  

Educação Médica- COBEM, relatando sobre a experiência acadêmica no 

desenvolvimento deste trabalho com a população carente de Buritis. 

 Nos apêndices segue imagem do banner feito ao PIBIC e apresentado na 

Reunião Científica da Faculdade São Lucas. 
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9- APÊNDICE 

 

Nº:                              Georreferenciamento S:                                 W: 

 

Inquérito Sanitário-Alimentar 
 

1) Nome: 

2) Sexo:    (   ) Masculino            (   ) Feminino           

3) Idade _______________ anos. 

4) Escolaridade: 
(   ) Educação Infantil     (   ) Ensino Fundamental 
(   ) Ensino Médio           (   ) Educação Superior 

(   ) Completo   (   ) Incompleto//_____ anos de estudo. 

5) Abastecimento de água: 

http://lattes.cnpq.br/7881831478280535


  

(   ) Rede geral (Caerd)    (   ) Outro:_____________ 

6) Tratamento de água para ingerir: 
(   ) Filtração               (   ) Cloração 
(   ) Fervura                 (   ) Sem tratamento 

7) Rede de esgoto: 
(   ) Rede geral                    (   ) Fossa séptica 
(   ) Outro                            (   ) Não tem 

8) A família cultiva algum tipo de hortaliça? 
(   ) Sim        (   ) Não 

9) Caso a resposta anterior seja sim, onde? 
(   ) Casa      (   ) Horta comunitária     (   ) Outro local 

10) Consome verduras?     (   ) Sim       (   ) Não 

11) Com que frequência? 1  2  3  4  5  6  7  vezes/semana. 

12) Consome carne?          (   ) Sim       (   ) Não 

13) Com que freqüência? 1  2  3  4  5  6  7  vezes/semana. 

14) Lava frutas e verduras?      (   ) Sim       (   ) Não 
(   ) Água      (   ) Sabão     (   ) Vinagre     (   ) Cloro 

(   ) Outros: ______________________________. 

15) Tipo de casa: 

Telhado: 
Paredes:                          
Chão:     

Nº de cômodos da casa (sala, banheiro, quarto e cozinha). ________________ 

16) Diarréia nos últimos 30 dias? (  ) Sim       (   ) Não 
(   ) líquida        (   ) pastosa         (   ) sangue    (   ) Outra 

17) Dor na barriga? (   ) Sim     (  ) Não 
(   ) Cólica        (   ) Pontada         (   ) Queimação    (   ) Inespecífica 

18) Quantas pessoas moram na casa? ___________ 

________ <12anos             ________>65 anos 

19) Quantas pessoas trabalham na casa? ______________ 

20) Renda Familiar média: 
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10- ANEXO 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS -INFORMAÇÃO 
______________________________________________________________________ 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 
1. NOME DO PACIENTE.:........................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M      F  



  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ....................................................................... Nº .......... APTO: .................. 

BAIRRO:.......................................................CIDADE......................................................... 

CEP:.....................................                 TELEFONE: (...........) ..................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ...................................................................................................... 

   NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M     F  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO:................................................................. Nº.........APTO:.......................... 

BAIRRO:............................................................CIDADE: ........................................................... 

CEP:.................................                    TELEFONE: (............)........................................ 

 
II - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Termo de consentimento livre e esclarecido 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo "Caracterização de Entamoeba histolytica/E. 
díspar em amostras de fezes de indivíduos do município de Buritis, Rondônia, Brasil”, cujo 
principal objetivo é identificar E. histolytica e E. dispar em amostras fecais provenientes de 
indivíduos de Monte Negro, Rondônia, Brasil.  As instituições envolvidas no estudo são o 
Instituto de Ciências Biomédicas 5 da USP, o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e a 
Faculdade São Lucas. 

Eu discuti com o Dr. Luís Marcelo Aranha Camargo (fone 69-92198714, Rua Francisco 
Prestes 2827 , Monte Negro-RO CEP 76888000, e-mail spider@icbusp.org) sobre a minha 
decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, sendo eles a aplicação de questionário sócio-
econômico e clínico-epidemiológico; coleta de sangue – punção venosa de 5 ml (adulto)a 3 ml 
(criança) de sangue; coleta de amostras de fezes e eventualmente células da mucosa bucal 
para DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR E. histolytica E CARACTERIZAÇÃO DA ANCESTRALIDADE. 
A pesquisa não oferece risco direto ao sujeito da pesquisa, no entanto durante o 
preenchimento do questionário você poderá se sentir incomodado com algumas perguntas e 
procedimentos feitos pelo pesquisador no momento da coleta de dados e material biológico, 
que implica em pequeno desconforto na hora da coleta de sangue e saliva. Fica garantido a 
confidencialidade e o esclarecimento permanente. Os dados obtidos serão utilizados em 
publicações científica no sentido de divulgar novas informações sobre a doença e sua 
epidemiologia, sendo que as amostras não serão utilizadas em pesquisas futuras. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas e que o acesso ao tratamento quando 
necessário será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Buritis. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
neste serviço. 

Buritis,         de                         de 2014.      
_____________________________________________________                                             
Assinatura por extenso do sujeito da pesquisa ou responsável legal   
____________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador e carimbo  
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1. INTRODUÇÃO  

O presente estudo faz parte do Projeto CHRONUS, um estudo de coorte que 

tem por objetivo avaliar os aspectos de morbimortalidade da população idosa urbana 

do município de Monte Negro- RO durante 10 anos em busca de entender melhor o 

processo de envelhecimento. Devido a existência de várias vertentes, faz-se necessário 

a fragmentação das áreas a serem estudadas, como a Hipertensão Arterial Sistêmica, 

para que seja estimada a prevalência e identificados os fatores de risco associados 

nesta população amazônica.   

No Brasil, a expectativa de vida passou dos 33 anos em 1900 para 73 anos em 

2009 (76,5 anos para as mulheres e 69 anos para os homens), com a proporção de 

idosos chegando a 11,3% da população geral. Sendo assim a população do país não 

pode mais ser classificada como jovem já que a OMS considera uma população 

envelhecida aquela que tem uma proporção de idosos maior que 7% do total (5). A 

esse crescimento soma-se a diminuição das taxas de fecundidade e estabilização da 

mortalidade, dando início à inversão da pirâmide etária (6). O Brasil aproxima-se, 

então, do cenário de envelhecimento de países desenvolvidos, como Inglaterra e 

Japão. 

A modificação de sua estrutura etária, no entanto, leva ao fenômeno da 

“transição epidemiológica”, que compreende a mudança progressiva de um perfil de 

morbimortalidade por doenças infecciosas e deficiências nutricionais para um perfil 

misto onde também ocorre morbimortalidade por doenças cardiovasculares, 

neoplasias e outras doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) (9).  

Atualmente, as DCNT são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil, sendo as 4 

principais causas de mortalidade: doenças circulatórias (acidente vascular encefálico, 



  

infarto do miocárdio), câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes mellitus (2). 

Essas doenças compartilham entre si fatores de risco comuns da vida moderna, tais 

como: tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação incorreta, obesidade, 

parcialmente responsáveis pelo aumento da sua prevalência nas últimas décadas (2). 

As DCNT incluem patologias, na maioria das vezes, insidiosas, e que, quando não 

diagnosticadas e tratadas precocemente e de maneira correta, podem comprometer 

seriamente a qualidade de vida dos pacientes, em especial a população idosa (2). A 

morbidade gerada pelas doenças crônicas não transmissíveis interfere diretamente na 

capacidade de trabalho em aproximadamente 67% dos pacientes, afetando também a 

autoestima em aproximadamente 54% dos casos (8), prejudicando de forma direta a 

qualidade de vida destes pacientes, além de gerar graves déficits para os cofres 

públicos. 

            Monte Negro é um jovem município do estado de Rondônia e sua população é 

predominantemente adulta, originária principalmente do sul e sudeste do país. Com o 

incentivo à colonização iniciada em meados de 1970 pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária através do Plano de Integração Nacional, a região foi 

colonizada. Nesse município, o fenômeno da “transição epidemiológica” assemelha-se 

ao restante do país, onde coexistem DCNT e doenças transmissíveis, ambas 

desempenhando importante papel no perfil epidemiológico local (3). 

Dentre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a 

etiologia diretamente relacionada em 35% dos casos, contribuindo diretamente pelos 

eventos de infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares encefálicos (13). No 

Brasil, estima-se que 36% das pessoas acima de 40 anos sofrem de HAS e 7,6 a 15% de 

Diabetes Mellitus tipo 2 (8)(11). Especificamente no estado de Rondônia, em 2009, 

estima-se que mais de 50% da população acima de 65 anos apresente HAS e em torno 

de 20% apresente DM tipo 2 (11). Estes dados demonstram que a HAS é um dos 

principais problemas de saúde pública no Brasil, com elevadas morbidade e 

mortalidade, promovendo elevado absenteísmo da população economicamente ativa 

e grande impacto financeiro no SUS.  

No presente estudo, foram investigados os indivíduos com idade superior a 59 

anos para um entendimento mais aprofundado da prevalência da HAS no intuito de 

traçar o perfil epidemiológico nesta população. Vale ressaltar que este estudo 



  

apresenta dados preliminares (prevalência) de um estudo que está previsto para durar 

10 anos (coorte), portanto, cria uma linha de base para acompanhamento do coorte. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Estimar a prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica na população idosa 

urbana do município de Monte Negro-RO. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar os fatores de risco associados nesta população; 

 Criar uma linha de base por 12 meses para servir de acompanhamento da 

população idosa urbana por 10 anos e futuramente buscar associação entre as 

DCNT (ou processo de envelhecimento) e as doenças infectoparasitárias. 

  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

a-) Tipo de estudo e amostragem. 

Estudo híbrido de prevalência e coorte baseado pelas análises estatísticas: risco 

relativo,intervalo de confiança de 95% e cálculo de qui-quadrado, utilizando-se o 

programa Open Epi (www.openepi.com). Foram avaliados todos os idosos da área 

urbana, totalizando 412 pessoas com idade a partir de 60 anos. Os critérios de inclusão 

foram: pacientes com HAS grau 1, HAS grau 2, HAS grau 3, HAS sistólica isolada e 

pacientes normotensos em uso de medicação; Os critérios de exclusão foram: 

pacientes com PA limítrofe sem uso de anti-hipertensivos, PA normal e PA ótima. Os 

dados de prevalência encontrados serão utilizados para o estudo de coorte, onde 

serão acompanhados por 10 anos, os sujeitos da pesquisa terão livre acesso ao 

Ambulatório da USP em Monte Negro. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP 

através do processo 90.909.  

 



  

b-) Levantamento do perfil de todos os óbitos ocorrido em residentes  na área urbana 

de Monte Negro de abril/2002 ate abril/2012 para se estabelecer linha de base para o 

estudo.  

 

c-) Aplicação de questionário socioeconômico e clínico as pessoas amostradas.  

Foi aplicado questionário clínico-epidemiológico para pesquisa dos fatores de risco 

associados a HAS. Os fatores de risco analisados neste estudo foram: tabagismo, 

diabetes mellitus, HDL, LDL e gênero.  

 

d-) Exames laboratoriais, de Imagem e aferições.  

Os exames laboratoriais foram realizados no ICB/USP nos últimos 6 meses e os 

resultados foram utilizados como parâmetro para identificação dos fatores de risco 

associados a HAS.  

 

e-)  Avaliação da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

A HAS é diagnosticada pela simples aferição da pressão arterial (PA) de acordo com a V 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (15) e classificada atualmente segundo a tabela 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizou-se a classificação referida acima para o diagnóstico e classificação dos 

pacientes. Estes por sua vez, foram acompanhados ambulatorialmente e em domicílio 

para estudo dos fatores de risco associados, os quais foram analisados através da 

aplicação de questionário clínico-epidemiológico e realização de exames laboratoriais. 

Classificação Pressão Sistólica Pressão Diastólica 

Ótima <120         < 80 

Normal <130 < 85 

Limítrofe 130 a 139 85 a 89 

HAS 1 140 a 159 90 a 99 

HAS 2 160 a 179 100 a 109 

HAS 3 >_ a 189 >_110 

HAS sistólica isolada >_ a 140 <90 



  

4. RESULTADOS  

Do total de 412 idosos da zona urbana, a prevalência encontrada da 

Hipertensão Arterial Sistêmica foi de 73,5% (303 pessoas), sendo 50,2 % em mulheres 

e 49,8% em homens. 

No que diz respeito a classificação dos pacientes de acordo com o grau de 

hipertensão, a hipertensão sistólica isolada foi mais frequente, seguido pela 

hipertensão grau I e límitrofes em uso de medicação, respectivamente. (tabela 2).  

Dos 303 pacientes hipertensos, 40,3% não fazem uso de medicamentos anti-

hipertensivos. Os fatores de riscos estudados não apresentaram significância 

estatística (tabela 3).  

 

Tabela 2. Classificação dos pacientes de acordo com o grau de Hipertensão Arterial 

Sistêmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 3. Análise estatística dos fatores de risco estudados. 
 
 
Fatores de risco  

HAS positivo  HAS negativo  Odds ratio  
(IC 95%) 

 
Diabetes Mellitus 2 
positivo  
 
Diabetes Mellitus 2 
negativo 

N= 291 
54    
 
 
237   

N= 114 
12 
 
 
102 

 
RR: 1, 94 
IC ( 0,99 – 3,77) 
P = 0, 07 

Tabagismo positivo 
 
Tabagismo negativo 
 
 

N= 104 
75 
 
29 

N= 273 
205 
 
68 

RR: 0,89 
IC ( 0,62- 1,2) 
P = 0, 27 

HDL baixo  
 
HDL normal 
(≥ 40m e ≥50F) 

N= 191 
121  
 
70 

 N= 45 
25 
 
20 

RR= 1,06 
IC ( 0,9 – 1,2)  
P = 0,21 

LDL alto ≥160 
 
LDL normal 
<160 
 

N= 187 
16 
 
171 

N= 46 
06 
 
40 

RR = 0,90  
IC ( 0,68 – 1,16) 
P = 0,24 

Gênero Masculino 
 
 
 
Gênero Feminino  

N= 303 
151 
 
N= 303 
152  
 

N= 109 
56 
 
N= 109 
53 

RR = 0,98  
IC (0,88 – 1,10)  
P = 0,43 
 
RR = 1,02  
IC ( 0,9 – 1,1) 
P = 0,43 

 

5. DISCUSSÃO 

A prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica em idosos encontrada no 

município de Monte Negro é expressivamente maior (73,4%) quando comparada ao 

Projeto Bambuí, realizado em Minas Gerais, com prevalência de 61,5% em indivíduos 

no grupo etário de 60 anos (1).  

Dentre os fatores de risco estudados, o tabagismo não apresentou relevância 

estatística, o que está de acordo com outros estudos transversais no país (1) e em 

outros lugares (10), o que é explicada pela mudança no estilo de vida induzida pela 

doença.  

 Existem evidências da correlação do perfil lipídico e a pressão arterial 

sistêmica, como observado na síndrome metabólica. A adiposidade abdominal, HDL 

baixo, glicose de jejum alterada, hipertrigliceridemia, contribuem para o aparecimento 



  

da Diabetes e doença cardiovascular (7) Apesar da associação da Hipertensão com a 

Diabetes Mellitus tipo 2,os dados encontrados não tiveram significância estatística. 

Em relação a dislipidemia, não houve associação da hipertensão com os níveis 

encontrados de colesterol LDL e HDL. Os dados encontrados não foram 

estatisticamente significativos como fator de risco na população idosa urbana 

estudada.  

No que diz respeito ao gênero, a prevalência da hipertensão arterial é 

semelhante entre homens e mulheres, mais frequente em homens até os 50 anos e  

altera-se após a quinta década (5). Nesse estudo, não foi encontrado associação do 

gênero com a hipertensão arterial nos idosos da zona urbana de Monte Negro-RO. 

É importante ressaltar que os fatores de risco estudados como: dislipidemia, 

diabetes mellitus tipo 2 e tabagismo não estão associados com a causa de Hipertensão 

Arterial Sistêmica e sim com doença cardiovascular (15).  

 

6. CONCLUSÃO 

A quantidade elevada (40,3%) de idosos hipertensos que não fazem uso de 

anti-hipertensivo chama atenção, sinalizando para uma falha na atenção primária 

referente aos cuidados nesses pacientes, o que contribui para o aparecimento de 

outras DCNT nos idosos, com evolução clínica mais desfavorável.   

As informações coletadas neste estudo servirá como linha de base para o 

acompanhamento do coorte por 10 anos e permitirá conclusões mais precisas e 

abrangentes sobre o processo de envelhecimento na Amazônia e sua eventual 

associação com doenças infectoparasitárias.  
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8. PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

Foi apresentado em formato de pôster para o XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e 

Gerontologia, a comunicação “ESTUDO DE PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA EM POPULAÇÃO ACIMA DE 59 ANOS NA ÁREA URBANA EM REGIÃO DA 

AMAZÔNIA LEGAL”.   




