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APRESENTAÇÃO 
 
 

A iniciação científica é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento 

científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. Em essência, 

trata-se de um programa de desmistificação cultural, avesso a dogmas, destinado a esclarecer 

e completar a formação intelectual dos alunos. 

 

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 de discentes e docentes para os programas de pós-graduação e aprimorar 
o processo de formação de profissionais para o setor produtivo. 

• Estimular pesquisadores/orientadores a envolver estudantes de graduação no processo de 
investigação científica, fortalecendo a pesquisa institucional. 
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DIVERSIDADE DE MACROFUNGOS (BASIDIOMYCOTA E ASCOMYCOTA) EM 
ÁREAS DA FLORESTA AMAZÔNICA OCIDENTAL, BRASIL.  
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Bolsista: Uéslei Marques de Oliveira 

 
 

 

RESUMO: Macrofungos são aqueles que produzem corpos de frutificação (basidioma, 
ascoma) visíveis a olho nu, que atuam diretamente na ciclagem dos nutrientes nos 
ecossistemas. Com objetivo de contribuir para ampliação do conhecimento da 
diversidade de macrofungos da Amazônia Ocidental, foram realizadas coletas no 
período de agosto a outubro de 2017 e de janeiro a março de 2018, na Fazenda W&F 
em Canutama (AM) e no Parque Natural Senador Olavo Pires em Porto Velho (RO). 
Os macrofungos encontrados foram coletados manualmente com auxílio de faca, 
acondicionados em sacos de papel e herborizado em estufas. Os espécimes foram 
analisados macro e microscopicamente e a identificação baseou-se em bibliografia 
recomendada e a nomenclatura das bases de dados Mycobank e CABI. Forma 
coletados 215 espécimes de fungos macroscópicos, representantes de 18 famílias, 
39 gêneros e 76 espécies para as áreas de estudo, onde a família mais representativa 
foi à família Polyporaceae, com 13 gêneros e 28 espécies. Observa-se uma riqueza 
de espécies especifica na Fazenda W&F (AM) pelo registro de 29 espécies exclusivas, 
enquanto que o Parque Natural Senador Olavo Pires (RO) teve o registro de 30 
espécies exclusivas. Dezessete espécies são comuns para ambas às áreas de 
estudos. Portanto, as coletas realizadas nas áreas de estudos foram relevantes para 
a ampliação do conhecimento sobre a diversidade de fungos macroscópicos no 
estado de Rondônia e no Amazonas, sendo assim áreas importantes para 
conservação da diversidade. 

 
Palavras-chave: Amazônia, Basidiomycota, Ascomycota.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os fungos constituem um grupo de organismos eucariontes, heterotróficos, sem 

clorofila, podendo ser unicelulares ou pluricelulares (KENDRICK, 2000). 

Popularmente são conhecidos como mofos, bolores, cogumelos e leveduras, esses 

organismos apresentam uma grande importância para as indústrias alimentícia e 

farmacêutica. Além da importância econômica, atuam na ciclagem dos nutrientes, 

agindo junto às bactérias na decomposição de matéria orgânica em ambientes 

aquáticos e terrestres, efetuando um papel central nos processos ecológicos 

fundamentais para a homeostase da biosfera, além de formarem associações 

mutualísticas (associações micorrízicas, endofíticas, liquênicas etc.) (WEBSTER; 

WEBER, 2007). Os fungos considerados macroscópicos são aqueles que produzem 



 

corpos de frutificação (basidioma, ascoma) visíveis a olho nu, que estão incluídos nos 

Filos Ascomycota e Basidiomycota, sendo estimados em cerca de 330.000 espécies 

para o mundo (BASEIA, 2006). 

Pela estimativa mais recente, existem 5,1 milhões de espécies de fungos 

(BLACKWELL, 2011) e, considerando que, até o momento, foram descritas pouco 

menos de 100.000 espécies (KIRK ET AL., 2008), o conhecimento atual 

corresponderia a menos de 2% da diversidade do grupo. Acredita-se que a maioria 

dos táxons a serem descobertos esteja predominantemente em regiões tropicais 

(BEGEROW ET AL., 2011), onde se inclui o território brasileiro, especialmente em 

áreas de Caatinga, Mata Atlântica e Floresta Amazônica, cuja a rapidez das alterações 

ambientais adquiriu, principalmente na Amazônia, um elevado nível de consciência 

crítica provocada pelas derrubadas e queimadas em ritmo acelerado. Em nenhuma 

parte do planeta o desmatamento é tão intenso como na Amazônia, estima-se que 12-

20% (cerca de 570.000m2, equivalente à área da França) da floresta tenha sido 

permanentemente destruído e que aproximadamente 17.000m2 sejam perdidos a 

cada ano pela transformação da floresta (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

2011). Esses dados são preocupantes, pois não existem estimativas para o número 

de espécies de macrofungos no Brasil e na região amazônica. 

 Os macrofungos por serem 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), 

tornam-se os organismos que mais sofrem influência do desmatamento. 

A Floresta Amazônica tem sido pouco investigada, principalmente em relação a 

pesquisas com macrofungos. Alguns trabalhos com macrofungos foram 

desenvolvidos na Amazônia brasileira, sendo relatada a ocorrência de 151 espécies 

(CAPELARI; MAZIERO, 1998; GOMES-SILVA; GIBERTONI, 2009), porém nenhum 

trabalho foi dedicado ao estudo de macrofungos no estado de Rondônia e Amazonas. 

Diante destas considerações, torna-se urgente o conhecimento sobre a diversidade 

de macrofungos, principalmente em áreas da Amazônia brasileira ocidental, onde a 

biodiversidade é ainda mal mensurada.  

 
 
 
 
 



 

2 OBJETIVOS 

2.1 Geral: 

Avaliar a diversidade e aspectos ecológicos de macrofungos (Basidiomycota e 

Ascomycota) em duas áreas de Floresta Amazônica Ocidental, Brasil. 

2.2 Específicos: 

 Coletar representantes de macrofungos (Basidiomycota e Ascomycota) no 

Parque Natural Senador Olavo Pires em Porto Velho, Rondônia e na Fazenda 

W&F em Canutama, Amazonas; 

 Identificar, descrever e ilustrar o material coletado ao nível de família, gênero e 

espécie; 

 Elaborar chaves de identificação para as famílias, gêneros e espécies 

encontradas; 

 Identificar a ocorrência de espécies endêmicas, raras ou novas para a ciência; 

 Analisar a diversidade de macrofungos (Basidiomycota e Ascomycota) de 

acordo com a variação sazonal; 

 Depositar o material na coleção micológica do Herbário Dr. Ary Tupinambá 

Penna Pinheiro do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho – RO. 

 

3 Atividades Desenvolvidas no Período 

3.1 Coletar representantes de macrofungos (Basidiomycota e Ascomycota) no 

Parque Natural Senador Olavo Pires em Porto Velho, Rondônia e na Fazenda 

W&F em Canutama, Amazonas: foram realizadas seis coletas na Fazenda W&F 

em Canutama (AM), nos meses de agosto a outubro de 2017 (período seco) e de 

janeiro a março de 2018 (período chuvoso); No Parque Natural Senador Olavo 

Pires (RO) foram realizadas seis coletas, nos meses de agosto a outubro de 2017 

(período seco) e de janeiro a março de 2018 (período chuvoso). 

 

3.2 Identificar, descrever e ilustrar os macrofungos ao nível de família, gênero e 

espécie: foram coletados 215 espécimes, sendo 116 representantes da área 1 - 

Canutama (AM) e 99 representantes da área 2 - Parque Natural Senador Olavo 

Pires (RO), correspondendo a 47 e 46 espécies respectivamente, totalizando 76 

espécies identificadas e ilustradas de macrofungos. 

 



 

3.3 Elaborar chaves de identificação para as famílias, gêneros e espécies 

encontradas: a elaboração das chaves de identificação será confeccionada para 

inserir nas publicações. 

 

3.4  Identificar a ocorrência de espécies endêmicas, raras ou novas para a 

ciência: foram identificadas três espécies raras, a saber: Amauroderma 

aurantiacum (Torrend) Gibertoni & Bernicchia, Nigroporus macroporus Ryvarden 

& Iturr. e Trogia cantharelloides. (Mont.) Pat. 

 

3.5 Depositar o material identificado no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna 

Pinheiro (HFSL) do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho-RO: os espécimes 

coletados foram depositados, totalizando 215 espécimes tombados no herbário, 

contribuindo para ampliação do acervo. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo 

 

O Parque Natural Senador Olavo Pires de Porto Velho – RO (Figura 1C) 

compreende uma área de 390,8216 hectares, formado por Floresta Ombrófila Aberta 

em sua maior proporção no estado nativo, e cerca de 20% em área de vegetação 

secundária ou pioneira. Atualmente está localizada no interior de 2000 hectares, 

situado ao norte da Capital, distando cerca de 7 km do perímetro urbano e 15 km do 

centro da cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Na mata preservada, 

há uma expressiva ocorrência de palmeiras. Seu relevo é ondulado e irregular. O solo 

é latossolo amarelo recoberto de matéria orgânica com aproximadamente 20 cm de 

espessura, formando uma manta de terra preta (www.ronet.com.br).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) Amazônia brasileira. B) Fazenda W&F, Canutama (AM). 

C) Parque Natural Senador Olavo Pires, Porto Velho (RO) (Fonte: 

Wikipédia 2018). 

 

 

A Fazenda W&F de Canutama - AM (Figura 1B) está localizada na 

mesorregião sul do Estado do Amazonas, limite com o estado de Rondônia, distante 

40 KM do centro da cidade de Porto Velho. Compreende uma área de 200 hectares, 

formado por Floresta Ombrófila Densa em sua maior proporção, e cerca de 20% em 

área de vegetação secundária ou pioneira. 

(www.unidadesdeconservaçãodobrasil.com.br).  

                          

4.2 Coletas e análise dos dados  

 

Nas áreas de coletas, Parque Natural Senador Olavo Pires (RO) e Fazenda 

W&F (AM), foram percorridas trilhas já existentes na mata de terra firme. Todos os 

substratos propícios ao surgimento de macrofungos (Basidiomycota e Ascomycota), 

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

foram observados e os representantes encontrados foram coletados com auxílio de 

uma faca. Os espécimes foram acondicionados em sacos de papel, nos quais foram 

anotados o local e a data de coleta (data, área, espécie vegetal, quando possível).  

Depois de coletados, os espécimes foram colocados em estufa a 45-50ºC pelo 

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



 

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

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

cor (TEXEIRA, 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. Essas 

características foram utilizadas para identificação e elaboração de chaves de famílias, 

gêneros e espécies.  

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

(HFSL) do Centro Universitário São Lucas. Para identificação, foram utilizadas 

bibliografias especializadas. 

  

5 RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

 

O estudo sobre fungos macroscópicos (Basidiomycota e Ascomycota) na 

Amazônia Ocidental permite conhecer a diversidade desses grupos em áreas ainda 

mal mensurada nesse bioma. A partir das coletas realizadas na Fazenda W&F em 

Canutama-AM e no Parque Natural Senador Olavo Pires, Porto Velho-RO, foram 

coletados 215 espécimes de fungos macroscópicos, e representam 18 famílias, 39 

gêneros e 76 espécies (sensu www.indexfungorum.org) (Tabela 1). Todo o material 

A 



 

coletado foi depositado no Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, localizado no 

Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Rondônia. 

Das famílias registradas, 17 estiveram representadas nas duas áreas de 

coletas. Polyporaceae apresentou a maior número de gêneros e espécies (13 e 28, 

respectivamente) (Gráfico 2). A grande riqueza de espécies em Polyporaceae é 

esperada por ser uma família com maior diversidade, sendo representada por 

aproximadamente 636 espécies de acordo com Kirk et al. (2008). 

Seguida a família Polyporaceae estão Hymenochaetaceae (cinco gêneros e 15 

espécies) e Ganodermataceae (dois gêneros e nove espécies) (Gráfico 2), o que  

também era esperado por serem famílias com grande número de espécies de acordo 

com Ryvarden (2004).  

 

Tabela. 1. Famílias e espécies de fungos macroscópicos coletados na Fazenda W&F, 

Canutama-AM (Área 1) e Parque Natural Senador Olavo Pires, Porto Velho-RO (Área 2). 

 
Espécies 

Nº de 
espécimes 

identificados 

 
Distribuição 

geográfica na 
Amazônia Área 

1 
Área 
2 

Polyporaceae Corda 

1 
Coriolopsis caperata (Berk.) Murrill 

3 0 
AC, AM, AP, PA, RO, 

RR 

2 Coriolopsis sp. 1 1 0  

3 Earliella scabrosa (Pers.) Gilb. & 
Ryvarden 

2 6 
AC, AM, AP, PA, RO, 

RR 

4 Fomes fasciatus (Sw.) Cooke 6 0 RR 

5 Hexagonia hydnoides (Sw.) M. Fidalgo 6 5 AM, AP, PA, RO,  

6 Hexagonia sp. 0 1  

7 Lentinus crinitus Lloyd 2 0 AM, AP, PA, RO 

8 Lentinus sp. 1 1 0  

9 Lentinus sp. 2  0 1  

10 Lentinus velutinus Fr. 2 2 AM, PA, RO 

11 Lopharia cinerascens (Schwein.) G. 
Cunn. 

2 0 
AM, PA 

12 Microporellus obovatus (Jungh.) 
Ryvarden 

0 4 
AM, PA, RO 

13 Nigroporus macroporus Ryvarden & 
Iturr. 

6 0 
RO 

14 Perenniporia contraria (Berk. & M.A. 
Curtis) Ryvarden 

2 2 
AP, PA, RO 

15 Perenniporia inflexibilis (Berk.) 
Ryvarden 

1 0 
AM, AP, PA, RO, RR 

16 Perenniporia martia (Berk.) Ryvarden 3 2 AM, PA, RO 

17 Polyporus dictyopus Mont. 3 0 AC, AM, PA, RO, RR 

18 Polyporus grammocephalus Berk. 2 2 AC, AM, PA, RR 



 

19 Polyporus leprieurii Mont. 1 0 AC, PA, RO, AM 

20 Polyporus sp 1 0 1  

21 Polyporus tenuiculus (P. Beauv.) Fr. 2 2 AC, AM, PR, RO, RR 

22 Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill 6 4 AC, AM, AP, PA, RO 

23 Stiptophyllum erubescens (Berk.) 
Ryvarden 

2 0 
AC, AM 

24 Trametes cf lactinea (Berk.) Sacc. 0 1 AC, AM, PA, RO, RR  

25 Trametes cubensis (Mont.) Sacc. 4 2 AC, AM, PA, RO 

26 Trametes lactinea (Berk.) Sacc. 2 1 AC, AM, PA, RO 

27 Trametes modesta (Kunze ex Fr.) 
Ryvarden 

6 2 
AC, AM, PA, RO, RR 

28 Trametes supermodesta Ryvarden & 
Iturr. 

4 2 
AM, PA, RO, RR 

Hymenochaetaceae Donk 

29 Coltricia hamata (Romell) Ryvarden 0 2 AM, AP, PA RO, RR  

30 
Cyclomyces iodinus (Mont.) Pat. 0 2 

AC, AM, AP, PA, RO, 
RR 

31 Hymenochaete damicornis (Link) Lév. 4 4 AC, AM, PA, RO, RR 

32 Hymenochaete luteobadia (Fr.) Höhn. 
& Litsch. 

0 2 
AM, PA, RO, RR, TO 

33 Hymenochaete sp 1  0 1  

34 Hymenochaete sp 2 0 1  

35 
Phellinus gilvus (Schwein.) Pat. 

4 4 
AC, AM, AP, PA, RO, 

RR 

36 Phellinus sp 1 0 1  

37 Phellinus sp 2 0 1  

38 Phellinus sp 3 0 1  

39 Phellinus sp 4 1 0  

40 Phellinus sp 5 1 0  

41 Phellinus merrillii (Murrill) Ryvarden 2 0 PA, RO 

42 Phylloporia spathulata (Hook.) 
Ryvarden 

0 1 
AM, AP, PA, RO, RR 

43 Phylloporia sp 1 0 1  

Hymenochaetales Oberw. 

44 Trichaptum byssogenum (Jungh.) 
Ryvarden 

2 0 
AC, AM, PA, RO, RR 

45 Trichaptum perrottetii (Lév.) Ryvarden 
2 0 

AC, AM, AP, PA, RO, 
RR 

Meripilaceae Jülich 

46 Rigidoporus amazonicus Ryvarden 1 0 AM, AP, PA, RO 

47 Rigidoporus microporus (Sw.) 
Overeem 

3 0 
AC, AM, AP, PA, RO, 

RR 

Ganodermataceae Donk 

48 Amauroderma aurantiacum (Torrend) 
Gibertoni & Bernicchia 

0 2 
RO 

49 Amauroderma elegantissimum 
Ryvarden & Iturr. 

0 2 
PA, RR 

50 Amauroderma exile (Berk.) Torrend 0 3 AM, PA 

51 Amauroderma partitum (Berk.) Wakef. 0 1 AM, RO, RR 

52 Amauroderma praetervisum (Pat.) 
Torrend 

0 3 
PA 

53 Amauroderma schomburgkii (Mont. & 
Berk.) Torrend 

0 3 
AM, PA, RO 



 

54 Ganoderma sp 1 1 0  

55 Ganoderma sp 2 0 1  

56 Ganoderma australe (Fr.) Pat. 0 3 AC, AM, PA, RO, RR 

Marasmiaceae Roze ex Kuhner 

57 Trogia cantharelloides (Mont.) Pat. 1 -  

Auriculariaceae Fr. 

58 Auricularia auricula (L.) Underw. 3 2  

59 Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 0 1 AM 

Fomitopsidaceae Jülich 

60 Daedalea aethalodes (Mont.) 
Rajchenb. 

2 0 
 

61 Fomitopsis lilacinogilva (Berk.) JE 
Wright e JR Deschamps 

0 2 
RO 

Schizophylaceae Quél. 

62 Schizophyllum commune Fr. 6 0 AP, RO 

 Xylariaceae Tul. & C. Tul. 

63 Camillea leprieurii (Mont.) Mont. 2 0 AM, PA, RO, RR  

64 Xylaria sp 1 1 0  

65 Xylaria sp 2 1 0  

66 Xylaria sp 3 1 0  

Sarcoscyphaceae Le Gal ex Eckblad 

67 Cookenia tricholoma (Mont.) Kuntze 2 2  

Meruliaceae Rea 

68 Cymatoderma dendriticum (Pers.) DA 
Reid 

0 3 
AM, AP, PA, RO, RR,  

69 Gloeoporus thelephoroides (Hook.) G. 
Cunn. 

2 2 
PA 

70 Podoscypha aculeata (Berk. & M.A. 
Curtis) Boidin 

2 0 
 

Pleurotaceae Kuhner 

71 Pleurotus sp 1 1 0  

Omphalotaceae Bresinsky 

72 Caripia montagnei (Berk.) Kuntze 2 0 PA 

Gloeophyllaceae Jülich 

73 Gloeophyllum striatum (Fr.) Murrill 0 4 AC, AM, PA, RO  

Phanerochaetaceae Jülich 

74 Antrodiella sp 1 0 1  

Hypoxylaceae DC. 

75 Thamnomyces dendroidea Cooke & 
Massee 

0 1 
AM, PA, RO, RR 

Stereaceae Pilát 

76 Stereum ostrea (Blume & T. Nees) 0 2 AC, PA, RO, RR 

 TOTAL  116 99  



 

 

As famílias Marasmiaceae, Auriculariaceae, Fomitopsidaceae, Schizophylaceae, 

Pleurotaceae, Omphalotaceae, Gloeophylaceae, Phanerochaetaceae, Hypoxylaceae 

e Stereaceae se mostraram as menos representativas com apenas um gênero e uma 

espécie cada, sendo: Trogia cantharelloides (Mont.) Pat., Auricularia auricula (L.) 

Underw., Daedalea aethalodes (Mont.) Rajchenb., Schizophyllum commune Fr., 

Pleurotus sp., Gymnopus montagnei (Berk.) Redhead, Gloeophyllum striatum (Fr.) 

Murrill., Antrodiella Sp., Thamnomyces dendroideus Cooke & Massee e Stereum 

ostrea (Blume & T. Nees). 

No Parque Natural Senador Olavo Pires (Área 2, Tabela 1, Gráfico 1) foram 

coletados, 99 espécimes, representantes de 47 espécies e na Fazenda W&F (Área 1, 

tabela 1) foram coletados 116 espécimes que representam 46 espécies. Observa-se 

que as duas áreas apresentam uma alta riqueza de espécies, mas quando 

comparados, a Fazenda W&F apresenta um maior registro de espécies.  

  

Gráfico. 1. Espécies e ocorrência de espécies exclusivas e em comum para as áreas de 
coleta (Área 1 – Fazenda W&F de Canutama AM; Área 2 - Parque Natural Municipal de Porto 
Velho – PNM). 
 

  
 

Além disso, fica evidente, uma riqueza de espécies especificas na Fazenda 

W&F (AM) pelo registro de 29 espécies exclusivas, enquanto que o Parque Natural 
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Senador Olavo Pires (RO) teve o registro de 30 espécies exclusivas. Dezessete 

espécies são comuns para ambas às áreas de estudos. 

Gráfico. 2. Número de gêneros e espécies encontrados por família. 

 
Através dos dados obtidos, observa-se que as coletas nas duas áreas de 

estudos foram relevantes para a ampliação do conhecimento sobre a diversidade de 

fungos macroscópicos no estado de Rondônia e no Amazonas, a partir do registro de 

76 espécies, o que constata uma alta diversidade de fungos para ambas as regiões, 

sendo assim áreas importantes para conservação da diversidade. Todas as espécies 

registradas para área de Canutama (AM) representam primeiro registros para área, 

pois nenhum trabalho havia sido realizado anteriormente na região. Observa-se que 

em relação à região amazônica, o estado com o maior número de pesquisas e 

diversidade de espécies registras é o Pará, o que demostra a grande necessidade de 

estudos sobre fungos macroscópicos para Amazônia Ocidental.  

Neste trabalho, Amauroderma aurantiacum (Torrend) Gibertoni & Bernicchia, 

Nigroporus macroporus Ryvarden & Iturr. e Trogia cantharelloides. (Mont.) Pat. foram 

registradas como espécies raras, pois foram poucas vezes registras em artigos 

científicos. A ocorrência de espécie nova para a ciência não foi registrada nessa 

pesquisa, mas novas ocorrências para o estado de Rondônia e Amazonas foram 

registradas.  
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6. Cronograma 

 

 

 

 

7 Dificuldades Encontradas e Atividades Previstas 

 

Os objetivos do projeto foram executados, conforme os resultados 

apresentados. Porém houve atraso na liberação da autorização de coleta no Parque 

Natural Senador Olavo Pires, ocorrendo um pequeno atraso para o início da mesma, 

mas não havendo dificuldades posteriores.  

 

8 Referências Bibliográficas 

 

Alexopoulos CJ; Mims CW, Blackwell M. 1996. Introductory  Mycology. Nova York: 

John Wiley and Sons, 4.ed, Inc.  

 

ETAPAS 

2017 2018 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Coleta de espécimes X X X   X X X     

Identificação, descrição 

e ilustração dos 

espécimes 

X X X X X X X X X X   

Elaboração de chave 

de identificação 

          X X 

Análise dos dados 

ecológicos 

(sazonalidade) 

          X X 

Incorporação dos 

espécimes no HFSL 

X X X X X X X X X X X X 

Redação e envio de 

trabalhos para 

publicação 

     X X X X X X X 



 

Baseia, I. G. 2006. Macromicetes no nordeste do Brasil. In: Congresso Nacional de 

Botânica, 57,  Porto Alegre.  

Capelari M, Maziero R. 1988. Fungos macroscópicos do estado de Rondônia, região 

dos rios Jarú e Ji-Paraná. Hoehnea 15: 28-36. 

Fidalgo O, Bononi VLR. 1989. Fungos e liquens macroscópicos. In: Fidalgo O, Bononi 

VLR (coord.). Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico. 

Instituto de Botânica, São Paulo.  

Gibertoni TB, Santos PJP, Cavalcanti MAQ. 2007. Ecological aspects of 

Aphyllophorales in the Atlantic Rain Forest in Northeast Brazil. Fungal Diversity 25: 

49-67. 

Gilbertson RL, Ryvarden L. 1986. North American Polypores. V.1. Fungiflora, Oslo. 

Gilbertson RL, Ryvarden L. 1987. North American Polypores. V.2. Fungiflora, Oslo. 

Gomes-Silva, A.C., Gibertoni, T.B. 2009. Checklist of the aphyllophoraceous fungi 

(Agaricomycetes) of the Brazilian Amazonia. Mycotaxon 108: 319-322. 

Kendrick B. 1992. The fifth kingdom. 2.ed., Focus Information Group, Inc., 

Newburyport. 

Kendrick, B. 2000. The fifth kingdom. 2ª ed., Focus Information Group, Inc., 

Newburyport. 

Kirk, P.M., Cannon, P.F., David, J.C., Stalpers, J.A. 2008. Dictionary of Fungi. 10ed. 

CABI Publishing, Surrey, 771p. 

Núñez M, Ryvarden L. 1995. Polyporus (Basidiomycotina) and related genera. 

Synopsis Fungorum 10, Fungiflora, Oslo. 

Núñez M, Ryvarden L. 2000. East Asian Polypores. Vol. 1. Ganodermataceae and 

Hymenochaetaceae. Synopsis Fungorum 13: 1-168. 

Núñez M, Ryvarden L. 2001. East Asian Polypores. Vol. 2. Polyporaceae s. lato. 

Synopsis Fungorum 14: 119-522. 

Ryvarden L. 1991. Genera of Polypores – Nomenclature and taxonomy. Synopsis 

Fungorum 5, Fungiflora, Oslo. 

Ryvarden L. 2004. Neotropical Polypores. Part 1. Synopsis Fungorum 19, Fungiflora, 

Oslo. 

Ryvarden L. 2005. Inonotus – a synopsis. Synopsis Fungorum 22, Fungiflora, Oslo. 

Ryvarden L, Johansen I. 1980. A preliminary polypore flora of East Africa. Fungiflora, 

Oslo. 



 

Teixeira AR. 1995. Método para o estudo das hifas dos basidiocarpos de fungos 

poliporáceos. Manual n.6, Instituto de Botânica, São Paulo. 

Watling R. 1969. Colour Identification Chart. Her Majesty’s Stationary Office, 

Edinburgh. 

Webster, J., Weber, R. 2007. Introduction to Fungi. 3 edition, Cambridge University 

Press, Cambridge, 841p. 

ANEXO 

Registro da diversidade de espécies de macrofungos nas áreas de coletas.
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS AUTOIMUNES DIAGNOSTICADAS 
E TRATADAS NO AMBULATÓRIO DA POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ, MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO, RO 

 
Orientadora: Camila Maciel de Sousa 

Bolsista: Amanda Larissa Kador Rolim 

 

RESUMO: A falta de dados estatísticos e a dificuldade de diagnóstico para as doenças 
autoimunes é o grande ápice neste estudo. Portanto, o projeto apresenta como 
objetivo avaliar os casos de doenças autoimunes diagnosticadas e tratadas no 
ambulatório da Policlínica Oswaldo Cruz, no município de Porto Velho, RO. A 
Policlínica Oswaldo Cruz é um hospital de referência para o estado de Rondônia e 
estados vizinhos como Mato Grosso, Acre e Amazonas. A coleta de dados referentes 
à doença, diagnóstico e tratamento, foi realizada por meio de um questionário, com 
perguntas sobre qual doença em questão, além disso, o questionário contém 
perguntas sobre gênero, idade, tratamento, possíveis queixas e dificuldades no dia a 
dia devido à patologia, a identificação do paciente foi preservada. Os dados foram 
coletados durante as consultas médicas, que ocorrem três vezes por semana. 
Participaram da pesquisa 83 pacientes, a partir de suas respostas foi possível analisar 
o perfil epidemiológico, do total, 52% eram pardos, 87,9% do sexo feminino o que é 
sugestivo que doenças autoimunes estão ligadas a esteroides sexuais, além disso, a 
maioria das pacientes encontra-se desempregada pois a patologia é um fator 
limitante. De acordo com os dados coletados, as doenças autoimunes com maiores 
incidências no município são Artrite Reumatoide seguido de Lúpus Eritematoso 
Sistêmico, para o tratamento dessas doenças 35 pacientes responderam que há uma 
distribuição parcial pelo SUS, fato este que atrapalha o tratamento, devido a 
medicação ter um elevado custo. A identificação do paciente foi preservada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autoimunidade, Doença Autoimune, Reumatologia, Rondônia 
 

 

1. Introdução 

A tolerância frente ao indivíduo representa um mecanismo evolutivo que 

precisa ser preservado para garantir o crescimento, o desenvolvimento e a existência 

normal do ser humano. Se acontecer algo que destrua a integridade da autotolerância 

(e existem vários fatores, tanto exógenos quanto endógenos, capazes de causar tal 

evento), uma resposta imune ao próprio – a autoimunidade – se desenvolverá. As 

consequências da autoimunidade podem variar de mínimas até catastróficas, 

dependendo da extensão do prejuízo à integridade da autotolerância. Pois, o 

reconhecimento do próprio apresenta consequências patológicas que envolvem 
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anticorpos, proteínas do complemento, complexos imunes e a imunidade mediada por 

células (BEJAMINI et al., 2000). 

A doença autoimune, que por definição, é a condição em que o sistema 

imunológico do corpo volta-se contra si mesmo, onde se desenvolve uma resposta 

imunológica a componentes próprios, aparentemente saudáveis, podendo resultar em 

morbidez ou mortalidade. Esta, é uma ocorrência relativamente comum, afetando 

entre 1% a 5% dos indivíduos em algum momento de suas vidas. A autoimunidade – 

indício de uma reação imunológica a componentes próprios na ausência de uma 

doença declarada – é muito mais comum. De fato, provavelmente todos nós temos a 

capacidade de desenvolver respostas autoimunes, e, em algumas circunstâncias, isto 

pode ser uma reação fisiológica saudável (PEAKMAN et al., 1997). 

As doenças autoimunes são multifatoriais, ou seja, podem ser adquiridas por 

fatores ambientais e/ou genéticos. Respostas autoimunes são distúrbios 

caracterizados por sua cronicidade e na maioria das vezes não são reversíveis. 

Fatores predisponentes na incidência incluem: o sexo, ocorrendo com mais frequência 

em mulheres e idade, geralmente acometidas na faixa etária de 20 a 40 anos 

(RICHARD, 2000). 

Segundo BEJAMINI e colaboradores (2000), três tipos de evidências foram 

usados para estabelecer os critérios para as doenças autoimunes, as quase são: a 

prova direta, evidências indiretas e evidências circunstanciais. 

A prova direta é quando há transferência de auto-anticorpos ou linfócitos auto-

reativos para um hospedeiro e este reproduz a doença. Por questões éticas, em seres 

humanos este critério só pode ser verificado sob algumas circunstâncias especiais, 

como, por exemplo, quando os anticorpos patogênicos são transmitidos da mãe para 

o feto por via transplacentária em condições como a miastemia grave neonata, a 

doença de Graves e a policondrite.  

A transferência de células T raramente é viável, uma vez que moléculas do 

Complexo de Histocompatibilidade Principal (MHC) provenientes de diferentes 

indivíduos devem ser compatíveis. Numa abordagem para estabelecer o potencial 

patogênico da população de células T, camundongos com imunodeficiência 

combinada severa (SCID), que possuem uma deficiência grave no sistema imune, são 

utilizados como modelos de estudo para as células auto-reativas humanas. De fato, 

linfócitos periféricos obtidos de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (SLE) 
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foram transferidos para estes animais, causando lesões mediadas por complexos 

imunes nos rins dos camundongos, mimetizando a nefrite ocasionada no lúpus. 

A evidência indireta, é um recurso utilizado quando há dificuldades em obter 

provas diretas para o mecanismo de autoimunidade. Uma das estratégias é identificar 

o antígeno alvo em humanos, isolar o antígeno homólogo no modelo animal e 

reproduzir a doença experimental após a administração do antígeno agressor. 

Exemplos em que esta abordagem foi bem-sucedida incluem a indução da tireoidite 

utilizando tiroglobulina, a indução da miastenia grave utilizando um receptor de 

acetilcolina, a indução da uveíte utilizando o antígeno uveal e a indução da orquite 

usando esperma. Maiores questionamentos existem, entretanto, nas doenças 

humanas para as quais não existem modelos animais adequados, em que o conjunto 

de vários fatores leva ao surgimento da doença, em que vários auto-antígenos estão 

envolvidos e em casos em que o antígeno patogênico é desconhecido. 

Outra evidência indireta é apresentada no estudo de modelos de animais 

geneticamente predispostos. Camundongos pretos, do tipo Nova Zelândia (NZB) 

desenvolvem de forma espontânea anemia hemolítica autoimune, enquanto 

camundongos brancos, do tipo Nova Zelândia (NZW) não apresentam esta doença. 

Animais da geração F1, do cruzamento NZB x NZW, foram usados como modelo de 

SLE humano. 

O terceiro tipo de evidencia indireta, se baseia no isolamento de anticorpos ou 

células T auto-reativas a partir dos órgãos-alvo. Como exemplo, anticorpos 

antieritrocitários podem ser eluídos de eritrócitos obtidos de pacientes com anemia 

hemolítica autoimune, anticorpos anti-DNA podem ser isolados de pacientes com 

nefrite ocasionada pelo lúpus e, também, células T citotóxicas foram isoladas da 

tireóide de pacientes com doenças de Graves. 

As evidências circunstanciais, baseiam-se em indícios clínicos que incluem 

tendências familiares, infiltração por linfócitos, associação ao MHC e melhora clínica 

após o tratamento com drogas imunossupressoras. Este é o critério mais utilizado hoje 

em dia na definição de doença autoimune. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
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Avaliar os casos de doenças autoimunes diagnosticadas e tratadas no 

ambulatório da Policlínica Oswaldo Cruz, no município de Porto Velho, RO. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os casos de doenças autoimunes; 

 Quantificar e qualificar os casos de doenças autoimunes diagnosticadas; 

 Analisar a dificuldade do atendimento inicial para diagnóstico da doença;  

 Analisar a dificuldade de diagnóstico da doença autoimune;  

 Analisar o tipo de tratamento e as dificuldades encontradas durante o tratamento 

das doenças autoimunes. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Foram estudados os pacientes atendidos no setor de Reumatologia da 

Policlínica Oswaldo Cruz (POC), diagnosticados com doença autoimune e, que 

consentiram em participar do estudo por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). De acordo com o cronograma a coleta de 

dados será realizada durante 10 meses. 

Em média, são atendidos 80 pacientes por semana no setor de reumatologia. 

Dos 80 pacientes atendidos, em torno de 10 pacientes têm doença autoimune. 

Riscos: Mínimo. Pois, o método previsto resguarda o anonimato dos 

participantes da pesquisa, porém o paciente será submetido a um questionário 

elaborado pelos pesquisadores, podendo assim, talvez, se sentir constrangido. 

          Benefícios: O participante pode tirar as suas dúvidas quanto a sua patologia e 

aos aspectos imunológicos envolvidos. Pacientes participantes da pesquisa e futuros 

pacientes, portadores de doença autoimune, poderão ter informações 

epidemiológicas relacionadas à pesquisa. 

 

3.2 METODOLOGIA DE COLETA DOS DADOS 

 

 Após a aprovação deste projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro Universitário São Lucas, o qual foi submetido juntamente com o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os demais formulários utilizados na 

pesquisa visando assegurar sua realização dentro dos padrões éticos da Resolução 

nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e das diretrizes éticas internacionais 

sendo submetidos à aprovação ética dar-se-á o início ao projeto. 

A coleta dos dados foi realizada no setor de Reumatologia da Policlínica 

Oswaldo Cruz durante o atendimento da médica reumatologista Daniela Duarte de 

Azevedo Moraes, os quais ocorrem às terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, nos 

períodos vespertinos e noturnos. Todo paciente diagnosticado com doença 

autoimune, durante o período estudado, é convidado pelo pesquisador para participar 

do projeto, em uma sala de apoio, próxima ao consultório. Ao paciente ou seu 

responsável legal é esclarecido quanto ao objetivo e metodologia do projeto. Somente 

após o paciente entender a finalidade do projeto, concordar em participar e, então, 

assinar o TCLE, é que os dados foram coletados. Os dados/variáveis estudadas estão 

propostas em um questionário (anexo), o qual foi preenchido pelo paciente com ou 

sem auxílio do pesquisador (dependerá do desejo e condição do paciente). O auxílio 

do pesquisador ocorre se houver necessidade, como por exemplo, prejuízo dos 

movimentos pela atrofia das articulações. 

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

sequência, transferidas para planilhas sem identificação do paciente, somente as 

variáveis foram anotadas e os papeis foram destruídos por máquina picotadora de 

papel. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O processamento dos dados é realizado de forma computadorizada, com 

formatação de tabelas, comparação entre os casos e as ocorrências clinica de 

Doenças Autoimunes, tudo isso é realizado com o auxílio do programa Microsoft Office 

Excel 2007. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa teve inicio após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário São Lucas. As coletas foram realizadas na Policlínica Oswaldo 

Cruz (POC) no setor de reumatologia nos dias de atendimento da Doutora Daniela 

Duarte. Ao todo participaram da pesquisa 83 pacientes, a mesma foi realizada após o 

esclarecimento sobre o assunto e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

 

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE DOENÇA AUTOIMUNE 

QUANTO AO GÊNERO  

 

As doenças autoimunes acometem os dois gêneros, entretanto com a coleta 

de dados nota-se que existe uma predominância no sexo feminino, RICHARD (2000), 

a maioria dos pacientes com doenças autoimunes são do sexo feminino, tal dado é 

confirmado, pois dos 83 pacientes que responderam ao questionário, 87,9% são do 

sexo feminino, e 12% do sexo masculino, a porcentagem sugere que as doenças 

autoimunes são de algum modo mediadas por esteroides sexuais. A maioria das 

mulheres atendidas encontra-se em idade de 33 a 55 anos, e possuem uma média de 

altura entre 1,50cm a 1,65cm, além disso, a maioria encontra-se desempregada. 

Segundo Medeiros e colaboradores (2007), no climatério o sistema imune natural 

sofre uma redução, devido a diminuição da produção de anticorpos, além disso, 

hormônios sexuais como estrogênios, progesterona e androgênios têm efeito 

modulador sobre as respostas imunes humoral e celular, tal fato explica a maior 

proporção de mulheres com doenças autoimunes diagnosticadas (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Frequência dos casos diagnosticados com doença autoimune quanto ao gênero. 

 

Segundo estudos na menopausa existe uma diminuição do estrogênio fazendo 

com que a mulher fique mais propensa a desenvolver patologias, conforme Medeiros 

e colaboradores (2007), em um estudo realizado com macacas a baixa de estrogênio 

causou uma diminuição das células NK e eosinófilos, mulheres pós menopausa tem 

uma diminuição da produção de citocinas. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE DOENÇAS AUTOIMUNES EM RELAÇÃO À 

RAÇA 

 

Todas as raças podem ser acometidas por doenças autoimunes, entretanto de 

acordo com os dados coletados é notório uma predominância em pardos, pois dos 

pacientes entrevistados, 52% são da raça parda, 35%  da branca, 9% negra, 2% 

indígena e 2% amarela (Gráfico 2). Essa porcentagem sugere que a raça interfere no 

acometimento de doenças autoimunes. Os resultados encontrados com relação a raça 

condizem com os da literatura, com predomínio  Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES ) 

na raça parda, como relatado por Prado e colaboradores (2017), que encontrou uma 

maior prevalência da raça parda 59,1% (n=65) em comparação às outras. Já em 

outros estudos, segundo Prado e colaboradores (2017), dos 56 pacientes estudados 

a raça branca foi predominante (91%), sendo reflexo da população atendida na região 

da pesquisa, pois grande parte é originária de regiões de colonização europeia. Além 
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disso, outra pesquisa segundo Conde e colaboradores (2009), evidenciou que negros 

apresentam maior prevalência de LES com relação a brancos. Esses fatos 

divergentes podem ser explicados pela presença da grande miscigenação no Brasil. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição de doenças autoimunes em relação a raça. 

 

DESCRIÇÃO DOS CASOS DE DOENÇAS AUTOIMUNES QUANTO O HISTÓRICO 

FAMILIAR DOS PACIENTES 

 

A partir do questionário epidemiológico notou-se que 53% (n=44) relata que 

não possui nenhum caso de doença autoimune na família. A pesquisa indicou que 

29% (n=24) responderam sim para histórico familiar, desse total a maioria possui a 

mãe e irmãos com alguma patologia semelhante. Somado a isso, 18% (n=15) (gráfico 

3), não souberam responder se alguém na família possui algum grau de doença 

autoimune, entretanto, acreditam que não, pois relatam que não há reclamações da 

sintomatologia.  
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Gráfico 3: Descrição dos casos de doença autoimune quanto ao histórico familiar. 

 

DESCRIÇÃO DOS CASOS DOS TIPOS DE DOENÇAS AUTOIMUNES 

 

De acordo com os questionários, a maioria dos pacientes possui artrite 

reumatoide (n=46), uma doença reumática inflamatória autoimune que afeta em maior 

escala as mulheres no climatério. Apenas 38,5% (n=32) pacientes possuem só artrite 

reumatoide, 16,8% (n=14) possuem artrite associado com outra patologia autoimune, 

sendo que 9,6% (n=8) pacientes possuem artrite reumatoide e fibromialgia, 1,2% 

(n=1) possui artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, 4,8% (n=4) possuem 

artrite reumatoide e artrite psoriática,  1,2 (n=1) (gráfico 4), possui artrite reumatoide 

e Síndrome de sjogren a qual é uma doença autoimune caracterizada por causar 

produção de anticorpos que atacam as glândulas lacrimais e salivares, segundo a 

Sociedade Brasileira de Reumatologia, tal síndrome acometem mais mulheres, 

entretanto o paciente era do sexo masculino. 

 Segundo Santos e colaboradores (2015), para determinada população 

desenvolver artrite reumatoide é necessário combinações de fatores genéticos com 

fatores ambientais, ainda segundo esta pesquisa, um dos fatores que mais aumentam 

os índices é o tabagismo crônico. Para um diagnóstico e tratamento ideal da Artrite 

Reumatoide, é indicado que a descoberta da doença seja realizada entre seis 

semanas a três meses, como mostra Bertolo e colaboradores (2007). Nos casos dos 

pacientes atendidos na Policlínica Oswaldo Cruz a maioria teve um diagnóstico 

estimado entre 1 mês a 5 anos. 
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A partir dos dados colhidos, observa-se que 17% dos pacientes (n=14) 

possuem lúpus eritematoso sistêmico, tal doença não tem uma causa definida, possui 

como características a presença de vários auto-anticorpos e a sintomatologia clinica 

envolvem febre, eritema malar, dor nas articulações, cansaço. Conforme Borba e 

colaboradores (2008), os pacientes que mais desenvolvem tal patogenia são as 

mulheres em idade reprodutiva, tal dado é confirmado pelo questionário realizado na 

policlínica, pois as pacientes que participaram possuem uma idade entre 17 anos a 

37 anos. Somado a isso, muitas pacientes relataram que apresentam 

comprometimento renal (nefrite lúpica). 

 

 

Gráfico 4: Distribuição do tipo de doença autoimune nos pacientes. 

 

Dentre os pacientes participantes da pesquisa duas eram mulheres com 33 e 

60 anos e uma criança de 9 anos do sexo masculino, 3,61% (n=3) possuem 

esclerodermia doença de tecido conjuntivo caracterizada por disfunção do 

fibroblastos, segundo Zancanaro e colaboradores, na esclerodermia existe uma 

ativação de linfócitos T no qual é evidenciada pela elevação das interleucinas IL-2, IL-

4, IL-6 e do receptor da IL-29. Com essa elevação a produção de citocinas e fatores 

de crescimento se alteram, causando fibrose e dano vascular. A expansão da 

população dessas células inflamatórias no tecido afetado libera as citocinas e os 

fatores de crescimento que iniciam e perpetuam o processo de fibrose e dano 

vascular.  
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 Somado a isso 11 pacientes possuem fibromialgia, no entanto, 3,61 (n=3) 

possuem apenas fibromialgia e o restante (n=8) fibromialgia e artrite reumatoide, todas 

as pacientes são do sexo feminino, com idade entre 36 e 52 anos.  

 

DESCRIÇÃO DOS CASOS EM AO TRATAMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DOS 

MEDICAMENTOS PELO SUS 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o tratamento gratuito para todos, 

segundo seu regulamento. Entretanto com a coleta de dados realizada com os 83 

pacientes, que responderam o questionário, nota-se que existe uma divergência de 

tal distribuição gratuita, com predomínio de resposta parcial 42% (n=35), algumas 

afirmaram não usar medicamentos 22% (n=18), outros disseram que há distribuição 

gratuita 20% (n=17), e outros que não 16% (n=13) (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5: Descrição em relação a distribuição dos medicamentos 

 

Essa maior reposta parcial da distribuição medicamentosa pode ser explicada 

pelo fato do SUS não ter todos os medicamentos necessários para o tratamento da 

doença, tendo assim esses pacientes que comprarem tais medicamentos. Porém, são 

medicamentos de custos elevados, em vista que as maiorias desses pacientes são de 

classe social baixa, o que atrapalha demasiadamente o tratamento da doença. Outros 

relatam que não recebem nenhuma medicação pelo SUS, alguns dizem que recebem 

medicação e recebem tratamento adequado. Segundo uma pesquisa de avaliação de 
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atenção a pessoas vivendo com Lupus nos serviços públicos de saúde do Distrito 

Federal, elaborada por Soares e colaboradores (2017), a grande problematização no 

SUS esta na integração entre os atendimentos, pois esses pacientes ao atendidos de 

forma superficial, saem da consulta sem informações adequadas sobre sua doença e  

sobre os seus direitos dentro do Sistema. Sendo esse tratamento adequado a doença 

e não a pessoa. A assistência farmacêutica exercida pelo SUS depende de um 

conjunto de fatores voltados ao paciente que deve visar essencialmente o acesso a 

esse usuário e uso racional.  

  Conforme publicado por Borba e colaboradores (2008), o  tratamento deve ser 

feito de acordo com a individualidade de cada paciente, dependendo do sistema 

acometido e da gravidade da doença. Os glicocorticoides (prednisona) são os 

principais fármacos para o tratamento de doenças autoimunes, com doses variadas 

de acordo com a gravidade de cada paciente. O uso de antimalárico é utilizada para 

tratamento com objetivo de reduzir a evolução da doença e tentar poupar o uso de 

corticoides, independendo do sistema acometido 

 

DESCRIÇÃO DOS CASOS EM RELAÇÃO A DIFICULDADES PARA CHEGAR AO 

DIAGNOSTICO E DIFICULDADE DOS PACIENTES NO DIA A DIA EM VIRTUDE 

DA DOENÇA 

 

Foi relatado pelos pacientes que para se chegar ao diagnostico final teve uma 

demora de 6 meses a 4 anos, quando perguntados o motivo, eles afirmam que devido 

a investigação medica, pois 47% (n=39) relatam que procuraram um atendimento 

médico assim que os sintomas apareceram, 13% (n=11) alegam a faltam de 

conhecimento de um possível tratamento, 2,40% (n=2) não buscou tratamento por 

falta de tempo, nenhum paciente marcou a opção na qual tinha que os sintomas não 

incomodavam e 37% (n=31) relatam outros motivos para o diagnostico tardio (Gráfico 

6). 
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Gráfico 6: Descrição em relação ao tempo de diagnóstico 

 

Devido às doenças citadas, muitos pacientes sentem-se limitados a realizarem 

tarefas diárias, dos pacientes que responderam ao questionário 47% (n=39) possui 

emprego, 35% (n=29) estão desempregados e todos afirmaram que não estão a 

procura, pois sentem muitas dores, reclamam também de não conseguirem 

aposentadoria, pois alegam que o órgão público não reconhece a sua enfermidade, 

somado a isso, 18% (n=15) possuem aposentadoria por invalidez.  Além disso, 

pacientes referem que no período da manhã os sintomas pioram, pois as articulações 

estão enrijecidas. 

Muitos reclamam da falta de medidas alternativas, como por exemplo, 

fisioterapia para o tratamento, falta também psicólogos para explicarem acerca da 

doença e para ouvi-los. Muitos alegam que após a enfermidade mudaram 

completamente o modo de vida, agora possuem alterações de humor podendo 

desenvolver depressão. Santos e colaboradores (2006), realizaram um estudo que 

analisava pacientes com fibromialgia e o desenvolvimento de depressão e qualidade 

de vida, usaram o SF-36 um questionário que avalia  a o estado geral de saúde, 

capacidade funcional, aspecto físico, saúde mental e emocional. Os dados obtidos 

mostram que a qualidade de vida é bem inferior aos indivíduos saudáveis e os 

domínios mais comprometidos foram o aspecto físico, a dor, a vitalidade e a 

capacidade funcional. 

Em relação a dificuldades do tratamento, relatam que, os que não conseguem o 

fornecimento dos medicamentos pelo SUS alegam o custo elevado dos mesmos 
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fazendo com  que não consigam comprar, prejudicando assim o tratamento. Não só, 

80% (n=67) reclamam da demora para conseguir agendar uma consulta, muitos 

relatam que demoram meses, existem casos que a medicação acaba e tem que 

aguardar até o próximo atendimento.  

 
 
5. CONCLUSÃO 

 

A partir da análise dos dados do questionario e respostas dos pacientes, foi 

possível construir o modelo epidemiólogico de cada paciente portador de doença 

autoimune, que é predominantemente em mulheres, em idade de 30 a 55 anos,  

possuem uma média de altura entre 1,50cm a 1,65cm, parda, além disso, a maioria 

encontra-se desempregada, residentes na zona urbana, a maioria não soube relatar 

se a doença tem relação com histórico familiar. As doenças mais prevalentes foram a 

atrite reumatoide seguido de Lúpus Eritematoso Sistêmico. De acordo com as 

respostas do pacientes, se faz necessario medidas alternativas para o tratamento 

destas patologias, como por exemplo fisioterapia.  

 
 

  

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

1. DADOS DO PACIENTE 

Gênero: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Idade: __________ Peso: __________ Altura: __________ 

Cidade: ___________________________________ UF: __________ 

Ocupação: _______________________________________________ 

Raça:  (  ) branca (  ) negra (  ) parda (  ) indígena (  ) amarela 

(  ) Outra: ___________________________________________________________ 

 

2. ESPECIFICIDADE DA DOENÇA AUTOIMUNE 

(  ) Anemia Hemolítica (  ) Artrites Reumatóide (  ) Diabetes Mellitus 

(  ) Esclerose Sistêmica (  ) Lúpus Eritematoso Sistêmico 

(  ) Outra: ___________________________________________________________ 

 

Possui outras doenças diagnosticadas? 

(  ) não (  ) sim Qual(is)? ____________________________________________ 

 

Possui familiar também com doença autoimune? 
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( ) não ( ) sim 

Se sim, qual grau de parentesco: 

( ) Mãe ( ) Pai ( ) Irmãos 

( ) Avós maternos ( ) Avós paternos 

( ) outro: ________________________________________________________ 

 

3. TRATAMENTO 

Qual o tratamento para sua doença autoimune? 

( ) Fármacos com orientação médica 

( ) Fármacos sem orientação médica 

Quais? _____________________________________________________________ 

Qual a forma de utilização? _____________________________________________ 

( ) Fitoterápicos 

Quais? _____________________________________________________________ 

Qual a forma de utilização? _____________________________________________ 

( ) Outro: ________________________________________________________ 

Qual a forma de utilização? _____________________________________________ 

 

Há distribuição gratuita do medicamento pelo Estado/SUS? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente 

 

Qual a frequência anual que você procura o serviço de saúde por causa da doença 

autoimune?  ( ) x por ano. 

 

4. DIAGNÓSTICO 

Quando surgiram os primeiros sintomas da doença autoimune? (Coloque o número 

de meses ou anos) ( ) meses ( ) anos 

 

Quanto tempo levou para a doença autoimune ser diagnosticada? (Coloque o 

número de meses ou anos) ( ) meses  ( ) anos 

 

Por que? 

( ) procurei atendimento médico assim que os sintomas apareceram. 

( ) falta de conhecimento de um possível tratamento. 

( ) não buscou tratamento por falta de tempo. 

( ) os sintomas não incomodavam. 

( ) outros motivos:_________________________________________________ 

 

Relate quais as dificuldades encontradas para se chegar ao seu diagnóstico: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. DEPOIMENTO 

Relate as dificuldades do tratamento no dia-a-dia em virtude de sua doença 

autoimune:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 APÊNDICE B – INFORMAÇÕES EXTRA-CURRICULARES DA ACADÊMICA 

 

II Congresso Rondoniense de Pediatria. 

 

Curso de Sutura realizado pela Faculdade Integrada Aparicio Carvalho. 

 

I Simpósio Regional de Pesquisa Cientifica em Ciência Biológicas e da Saúde e a IX 

Reunião de Iniciação Científica do Centro Universitário São Lucas 2017. 

 

I Congresso de Medicina De Famí.ia e Comunidade de Rodonia, 2018.  
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DETECÇÃO DE NOROVÍRUS, ISOLADOS EM CRIANÇAS DE 0-5 ANOS DE 
IDADE, NA REGIÃO DE PORTO VELHO-RO. 

 
Orientadora: Leidiane Amorim Soares Galvão 

Bolsista: Nayana Hayss Araujo da Silva 

 

RESUMO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a diarreia é definida 
como três ou mais evacuações diárias de fezes liquidas ou moles, acarretando 
desidratação e desequilíbrio eletrolítico, podendo ser fatal, especialmente em crianças 
menores de 5 anos. No que se refere à etiologia das infecções virais, o Norovírus é 
considerado como maior responsável de epidemias de gastroenterite não bacteriana, 
que acomete principalmente crianças menores de 5 anos, sua transmissão se da 
principalmente por alimentos e água contaminados. Diante das circunstâncias, o 
objetivo desse estudo foi detectar Norovírus, isolados em crianças de 0-5 anos de 
idade, atendidas no Hospital Infantil Cosme e Damião em Porto-Velho RO. Foram 
coletadas 198 amostras sendo que 100 amostras se porta aos casos (crianças com 
diarreia) e 98 amostras controle (crianças sem diarreia).  Dentre as amostras 
diarreicas 54 % foram do sexo masculino e 46% do sexo feminino, com prevalência 
de 49% na faixa etária de 0-12 meses, em relação ao consumo de água, foi observado 
que 55% das crianças com diarreia utilizam água mineral para beber, no que se refere 
– se ao consumo de legumes e frutas 93% das amostras faz ingestão, contudo, 
apenas 12% fazem a higienização corretamente, além disso, 59% dos participantes 
do estudo com diarreia utilizam água de poço para uso geral. Tais dados demonstram 
que crianças até os 5 anos quando expostas a áreas ou condições insalubres, são 
mais susceptíveis a infecções gastroentéricas, inclusive as virais.  Das 198 amostras 
caso (crianças com diarreia) e controle (crianças sem diarreia), 124 foram submetidas 
ao teste de imunocromatografia rápida, sendo 70 amostras casos e 54 amostras 
controle. Das 70 amostras casos (crianças com diarreia), 42% apresentaram vômito, 
sendo que 60 % dessas amostras apresentaram 0 a 3 episódios e 17% apresentaram 
de 4 a 10 episódios de vômito por dia. Contudo, 44% das amostras casos evidenciou 
febre, no qual 77% apresentaram 0 a 3 episódios e 23% de 4 a 10 episódios de febre 
durante o dia. Além disso, 19% das amostras evidenciou desidratação, 5% não 
souberam relatar e 76% não apresentou desidratação. No entanto, das 70 amostras 
casos submetidas à Imunocromatrografia, apenas 1% apresentou positividade para 
Norovírus.  Perspectivas futuras nos remetem a identificação molecular de Norovírus 
por RT PCR.  Ao final dessa pesquisa espera-se contribuir com os órgãos da saúde 
na divulgação dos dados aqui coletados, incentivando a busca e estratégias que visem 
melhorar a qualidade de vida desse grupo de risco. 
 
PALAVRAS CHAVES: diarreia. crianças. norovírus.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a diarreia é definida como 

três ou mais evacuações diárias de fezes liquidas ou moles, acarretando desidratação 

e desequilíbrio eletrolítico, podendo ser fatal, especialmente em crianças menores de 
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5 anos (LOPES, 2017).  Estudo realizado por GANDIM, 2017, relatou que a incidência 

de casos de diarreia é alarmante, estimando a ocorrência de 2,5 milhões de óbitos 

todo ano em crianças menores de cinco anos.     

 A diarreia é causada por diversos agentes etiológicos como bactérias, 

protozoários e vírus. No que se refere à etiologia das infecções virais, o Norovírus é 

considerado como maior responsável de epidemias de gastroenterite não bacteriana 

que são transmitidos principalmente por alimentos e água contaminados (SÁ, 2014). 

Segundo a pesquisa realizada por NÓBREGA, 2018, relata que o Norovírus está 

associado cerca de um quinto de todos os casos de diarreia no mundo. 

No ano de 1968, ocorreu surto de gastroenterite em um grupo de alunos de 

uma escola de Norwak, cidade de Ohio Estados Unidos, de acordo com essa pesquisa 

realizada por DEMOLIN, 2017, em 1972 foi visualizado por imunomicroscopia 

eletrônica, um fragmento viral de 27 a 32 nm em amostras fecais. Com base nas 

pesquisas, o vírus resultou na cepa padrão de uma serie de vírus ainda não cultivável, 

intitulado Norwalk-like vírus ou Small Round Structured Virus (SRSV),  no momento 

atual renomado como Norovírus (DEMOLIN, 2017). 

A infecção causada por Norovirus acontece no intestino delgado ocasionando 

um achatamento acelerado das vilosidades e encurtamento das microvilosidade, 

causando lesões na mucosa resultando no aparecimento da diarreia. Além disso, há 

um aumento na quantidade de linfócitos T citotóxicos intraepiteliais, oscilação 

especifica nas células epiteliais causadas também pela infecção por Norovirus.  

(MOREIRA, 2016). O período de incubação do vírus pode variar de 24 a 48 horas, 

onde sucedem as principais manifestações, como, diarreia e vomito, podendo está 

acompanhada por dor abdominal, cefaleia, náusea e febre (FIORETTI, 2016). 

Devido à ausência de um antiviral eficaz para o tratamento de Norovirus, a 

vacina contra esse vírus seria a melhor opção de prevenção, entretanto a alta 

variabilidade do vírus dificulta as progressões cientificas na produção de novas drogas 

para efetivo tratamento viral como descrito no estudo realizado por GANDIM, 2017, o 

qual relata que pesquisas estão sendo realizadas e testadas, contudo, ainda não 

existe nenhuma vacina licenciada para uso.  

O Norovirus classifica-se dentro de um amplo grupo de vírus geneticamente 

correlacionados que pertencem ao gênero Norovírus e à família Caliciviridae. São 

classificados em cinco genogrupos (GI a GV), sendo que os genogrupos associados 

à infecção nos seres humanos são GI, GII E GIV, enquanto o GV infecta apenas 
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animais. Alguns estudos sobre a característica molecular do Norovirus evidenciaram 

uma prevalência de diversos genótipos dos GI e GII (VIEIRA, 2015).  

  Devido à evolução viral, novos genótipos surgem com frequência sobrepondo 

os genótipos antigos em diversas regiões do mundo. Segundo a pesquisa realizada 

por TEIXEIRA, 2014, no ano de 2012 foi relatado pela primeira vez à ocorrência do 

GII.21 no Brasil. Além disso, no estado do Pará em uma comunidade Quilombola, 

constataram uma variação genética neste vírus relativamente isolados, onde a 

variação detectada foram ( GII.4, GII.6, GII.7, GII.17,GII.20, GI.12). O aparecimento 

de novos genótipos esta relacionado com o relevante aumento no numero de surtos 

(TEIXEIRA, 2014). 

A partícula viral do Norovírus apresenta 27 nm de diâmetro, capsídeo 

icosaédrico, não envelopado, é constituído por uma molécula de fita simples de RNA 

com polaridade positiva, medindo aproximadamente 7,6 Kb, sendo o genoma 

organizado em três fases leitura abertas, ORF 1, ORF 2 e ORF 3.  A ORF1 é a primeira 

região do genoma, está nas extremidades 5' codifica proteínas não estruturais 

abrangendo RNA-polimerase dependente de RNA (RdRP), a principal proteína do 

capsídeo (VP1) é codificada pelas regiões ORF2 e ORF3, que também codificam uma 

proteína menor (VP2) (GONDIM, 2017). A proteína VP1 tem aproximadamente 530 

aminoácidos, com dois domínios identificados como: S (shell) e P 9 (protrunding) 

juntos por uma dobradiça. A VP2 uma proteína menor e formada por 268 aminoácidos, 

representa uma alterabilidade genética na continuidade nucleotídica (FIORETTI, 

2016).   

Estudo realizado por AMARAL, 2015, relata que o Norovírus afeta adultos e 

crianças em todo mundo, sendo o causador de cerca de 1,1 milhão de hospitalização 

e responsável por 218 mil óbitos por ano. Em Rondônia relataram que o Norovirus foi 

o segundo maior vírus responsável por infecções gastrointestinais em crianças de 0-

6 anos de idade hospitalizadas demonstrando 7,8% e com 17,4% o Rotavírus foi 

identificado como maior responsável pelas  infecções gastrointestinais nessa região.  

Diante da relevância das pesquisas de morbidade e mortalidade em crianças 

de 0-5 anos de idade e por não encontrar dados atuais do estado Rondônia, após 

estudo realizado por Amaral em 2015, a respeito do referido agente etiológico, se faz 

necessário à detecção do Norovírus em nossa região, para obtenção de dados mais 

atuais. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

Detectar Norovírus, isolados em crianças de 0-5 anos de idade, na região de 

Porto Velho-RO. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analisar condições sociais e ambientais que os participantes do estudo estão 

expostos, que possam ser importantes para infecções gastroentéricas virais. 

 Detectar Norovírus presentes em crianças de 0 a 5 anos com diarreia, através 

de triagem (teste rápido). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo e coleta 

Foram coletadas amostras fecais de crianças com diarreia e sem diarreia para 

fins de estudo de caso e controle Ate o presente momento foram coletadas 100 

amostras fecais de crianças com idade de 0 a 5 anos que apresentarem um quadro 

de diarreia e 98 amostras fecais de crianças com mesma faixa etária sem diarreia.   

A coleta foi realizada no Hospital e Pronto-Socorro Cosme e Damião que 

atende a população infantil local e de municípios vizinhos. As amostras de fezes são 

coletadas por evacuação espontânea, acondicionadas em recipientes e conduzidas 

ao laboratório do Centro de Medicina Tropical – CEPEM, da Fundação Oswaldo Cruz, 

Rondônia, onde são armazenadas in natura a -80ºC. As amostras diarreicas são 

devidamente etiquetadas com a numeração e data de coleta e posteriormente 

armazenadas. 

 

3.2 Critério de inclusão de amostras  

 

3.2.1 Casos 

Foram considerados crianças de 0-5 anos, atendidas no Hospital Infantil Cosme 

e Damião (HICD), com quadro diarreico, presença de 3 ou mais evacuações diárias, 

tendo como característica fezes semi-solidas a liquida.  
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3.2.2 Controles 

Foram considerados controles, crianças de 0-5 anos atendidas no Hospital 

Infantil Cosme e Damião (HICD), sem quadro de diarreia para fins do estudo caso e 

controle.  

3.3 Critério de exclusão 

Crianças com diagnóstico de intolerância e /ou alergia alimentar, confirmado 

pelo médico.  

3.4 Entrevista e aspectos éticos 

Os acompanhantes responsáveis pela criança foram inicialmente 

esclarecidos a respeito da pesquisa e convidado a colaborar com o preenchimento da 

ficha contendo informações pessoais e dados clínicos acompanhado com o aceite no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que obteve aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa com seres humano CEP/CEPEM, 1.249.634 (Apêndice 

I). 

 3.5 Preparo das suspensões fecais 

Para o preparo da suspensão as amostras fecais foram diluídas a 10% em 

tampão Tris-Ca+ 0,01M, pH 7,2, homogeneizadas e centrifugadas a 8000 rpm por 15 

minutos a 4Cº. O sobrenadante foi coletado e estocado a -20Cº. 

3. 6 Teste rápido Norovírus 

As amostras foram testadas através de teste rápido RIDA QUICK Norovirus 

(N1402) (Figura 1), de acordo com as normas do fabricante.  

 

Figura 1. Teste Rápido RIDA QUICK Norovirus (N1402) 

3.7 Infraestrutura 

O estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia do Centro de Pesquisas 

em Medicina Tropical. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Resultados Finais  

4.1.1 Coleta  

Foram coletadas 198 amostras no período de setembro de 2016 a dezembro 

de 2017, sendo que 100 amostras se porta aos casos (crianças com diarreia) e 98 

amostras controle (crianças sem diarreia).   

4.1.2 Dados Socioeconômicos 

Com base no questionário aplicado (Anexo I), das 100 amostras casos 

(crianças com diarreia)54 % eram do sexo masculino e 46% do sexo feminino, com 

prevalência de 49% (Figura 2) nas faixas etária de 0-12 meses, seguida por 14% de 

12-24 meses e 10% 24-71 meses.   

 4.1.3 Distribuição das Amostras Casos por Faixa Etária  

 

Figura 2. Distribuição das amostras por faixa etária. 

 

Estudos relatam que crianças menores de 1 ano são mais propícias as 

infecções diarreicas, por consequência de uma exposição ao gente etiológico, 

juntamente com a deficiência do sistema imunológico ativada nos primeiros meses de 

vida, considerando a grande variação genética e antigênica dos agentes etiológicos 

(BARLETTA, 2011). Em pesquisa realizada no Pará sobre prevalência de 

gastroenterites, notificou-se que a causa de internações e óbitos em crianças, 

notificaram que o maior número de casos diarreico atinge a faixa etária entre 12-24 

meses seguido da faixa etária de menores de 0-12 meses (DIAS et al, 2010).  

Em relação ao consumo de água (Figura 3), foi observado que 55% (55/100) 

das amostras diarreicas utiliza água mineral para beber, no que se refere – se ao 
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consumo de legumes e frutas 93% das amostras faz ingestão. Contudo, apenas 12% 

fazem a higienização corretamente, com água e hipoclorito, a maioria com 70% 

higieniza apenas em água corrente. Além disso, 59% utilizam água de poço para uso 

geral. Segundo o estudo de DIAS et al, 2010, o aumento de casos de diarreia pode 

estar ligado a ingestão de água oriundo de fontes não habituais, a contaminação do 

lençol freático por fossas sépticas e por circulação de agentes etiológicos.  

Conforme a pesquisa conduzida por ARANHA, 2016 há inúmeras descrições 

de ocorrência de vírus entérico em poços individuais e municipais, além disso, relata 

amostras positivas para Adenovírus, Enterovírus e Norovírus, estimando cerca de 6% 

a 22% das gastroenterites, proveniente de água de torneira não tratada. Nos Estados 

Unidos cerca 50% dos surtos foi causado por água potável não tratada, na Coréia do 

Sul foi constatado que de 17% a 22% das amostras foram positivas para Norovírus 

decorrentes de água subterrânea.  

 

4.1.4 Distribuição das Amostras Casos em Relação ao Consumo de Água, 

Legumes e Frutas, Higienização e Saneamento básico.  

 

Figura 3.  Distribuição das amostras referente ao consumo de água, legumes e frutas, 

higienização e saneamento básico.   

No que diz respeito ao saneamento básico 48% (Figura 3) dos casos de 

diarreias não possuem rede de esgoto em suas residências. De acordo com a 

pesquisa de PRADO; MIAGOSTOVICH, 2014, o saneamento básico é de extrema 
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importância no controle da propagação dos vírus no ambiente, restringindo os riscos 

de contaminação. A pesquisa relaciona a falta de saneamento básico, acesso água 

potável e esgotamento sanitário, com o crescimento das taxas de mortalidade e 

morbidade por doenças infecciosas, principalmente a diarreia em crianças.  

 

4.2  Detecção de Norovírus 

 

4.2.1 Incidência das Características clínicas apresentadas nas amostras casos.  

 

Figura 4. Incidência das características clínicas  

 

No presente estudo, de um total de 198 amostras caso (crianças com diarreia) 

e controle (crianças sem diarreia), 124 foram submetidas ao teste de 

imunocromatografia rápida (Figura 4), sendo 70 amostras casos e 54 amostras 

controle. Das 70 amostras casos (crianças com diarreia), 42% apresentaram vômito 

(Figura 4), sendo que 60 % dessas amostras apresentaram 0 a 3 episódios e 17% 

apresentaram de 4 a 10 episódios de vômito por dia. 

 Contudo, 44% das amostras casos evidenciou febre, no qual 77% 

apresentaram 0 a 3 episódios (Figura 6) e 23% de 4 a 10 episódios de febre durante 

o dia. Além disso, 19% das amostras evidenciou desidratação, 5% não souberam 

relatar e 76% não apresentou desidratação. No estudo realizado por KAMIOKA, 2018, 

a característica clinica mais frequentes ocasionadas pelas infecções por norovirus são 
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diarreia com 94%, vômito com 35%, dor abdominal 31,1 %, cefaleia 27,2 % e febre 12 

%. 
 

4.2.2 Porcentagens de Episódios de Febre e Vômito das amostras casos.  

 

 

Figura 6. Porcentagem de Episódios de Febre e Vômito. 

No estudo realizado por KAMIOKA, 2018, a característica clinica mais 

frequentes ocasionadas pelas infecções por norovirus são diarreia com 94%, vômito 

com 35%, dor abdominal 31,1 %, cefaleia 27,2 e febre 12.  Segundo a pesquisa 

realizada por SIQUEIRA, 2012, de um estudo na China envolvendo crianças menores 

de 0 a 5 anos, hospitalizadas decorrente de diarreia, constatou que 14,6% das 

internações eram devido a infecções por norovirus, além da diarreia, 74,8% 

apresentavam vômito e 71,3% de febre. 

 

 Figura 7. Amostra positiva e negativa pra Norovírus. 
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 No entanto, das 70 amostras casos submetidas à Imunocromatrografia, apenas 

1% apresentou positividade para Norovírus (Figura 7). Segundo a pesquisa realizada 

por SAMPAIO, 2014, foram detectadas infecções virais mediante testes 

imunoenzimáticos em amostras fecais decorrentes de crianças com diarreia, sendo 

105 amostras analisadas, 74% não apresentou resultado positivo para infecção viral 

e 26% obtiveram resultado positivo, no qual 19% proveniente de Norovirus.  

 De acordo com o levantamento epidemiológico conduzido por HERNANDEZ, 

2016, constatou que o Norovirus foi responsável por 36,5% dos casos de diarreia na 

cidade de Belém- PA, 12, 3% em Rio Branco- AC e 7,8 % em Porto Velho-RO. A 

frequência da infecção por Norovírus em crianças detectada neste trabalho foi de 1%, 

mais baixa do que a observada no estudo de levantamento na cidade de Porto Velho 

de 7,8%. Contudo, pesquisas demonstram a baixa sensibilidade diagnóstica dos 

testes rápidos e relata a técnica molecular de RT-PCR para identificação de Norovírus 

como sensível e específica. Diante disso, se fez necessário à aplicação da técnica 

molecular de RT-PCR para identificação Norovírus, no qual está em etapa de 

processamento.  

O presente projeto faz parte de um estudo maior, cujo objetivo é: Identificar 

vírus causadores de infecções gastroentéricas. Até o presente momento, o Rotavírus 

continua sendo os principais responsáveis por infecções gastroentericas em crianças, 

estudos futuros vão demonstrar através da biologia molecular o perfil dos vírus 

identificados. 

 
Conclusão 

 Foram coletadas 198 amostras; 

 198 foram analisadas e submetidas à suspensão fecal em Tris-Ca+ 0,01M, pH 

7,2. 

 124 foram submetidas à Iminocromatografia Rápida, onde apresentou 1% de 

positividade para Norovírus. 

                                      

  5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa proposta visa complementar um estudo maior, de modo a incentivar 

e auxiliar estratégias que direcionem para uma melhor qualidade de vida aos 
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indivíduos em situação risco. A metodologia aplicada nessa pesquisa expõe a uma 

realidade relatada nas literaturas, na qual ainda não tinha visto na prática enquanto 

acadêmica de nutrição.  

 Durante esses dois anos de pesquisas, um ano como voluntária na parte da 

coleta de dados e um ano como Iniciação Cientifica, foram de grande ensinamento, 

no primeiro ano como voluntária, pude notar na prática a deficiência e analisar a 

amamentação em diferentes faixas etária e de como ela afeta diretamente o 

crescimento e desenvolvimento infantil.  

Para a Nutrição e de grande importância analisar a alimentação ofertada para 

as crianças, analisar parâmetros de como é oferecida essa alimentação. Da mesma 

forma de como intervir em situações que o infante está desnutrido, qual Terapia 

Nutricional e a mais indicada, sem dúvidas foi uma experiência no qual jamais 

esquecerei ver como os profissionais lidam com os pacientes e como são suas 

condutas para com eles.  

Diante dessas relevâncias, foi elaborado um Artigo relacionando a importância 

do aleitamento materno e seus benefícios para o desenvolvimento infantil. Além disso, 

outros fatores foram observados, no qual foi descrito no resumo aprovado no 

Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (MedTrop), relacionando 

infecção viral com fatores higiênico sanitário na população infantil.  

Além de tudo isso, descobri novos horizontes, desenvolvi técnicas moleculares, 

uma prática totalmente fora do meu contexto de acadêmica de nutrição, um 

conhecimento enriquecedor que levo comigo. A experiência na pesquisa foi de grande 

valor, saio com a bagagem cheia de inovações e conhecimentos para minha vida 

profissional.  
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RESUMO: A abordagem diante de um possível diagnóstico de Morte Encefálica (ME) 
não consiste apenas na abertura do protocolo e constatação da mesma, mas sim, 
uma atuação multidisciplinar, que ao identificar um potencial doador, visa 
conscientizar os familiares da importância do consentimento em doar os órgãos, visto 
o exacerbado número de pessoas na fila de espera de transplante e a possibilidade 
de salvar vidas. Este estudo tem como objetivo identificar as barreiras à doação de 
órgãos em pacientes com morte encefálica, determinar o perfil epidemiológico, 
potencial de doação de órgãos, etiologias primárias ao diagnóstico de Morte 
Encefálica, fatores de riscos e variáveis associadas ao transplante de órgãos no 
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Rondônia. A coleta dos dados foi feita baseada nos 
prontuários médicos após entrevista familiar e aceite das mesmas. Foram inclusos 
nesse trabalho 12 pacientes diagnosticados com ME, sendo que destes, 4 não 
entravam nos critérios para doação, 4 eram potencias doadores, contudo, não houve 
consentimento familiar e 4 realizaram a doação. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Morte encefálica. doação de órgãos. Transplantes. viabilidade 
biológica. Amazônia ocidental. 
 

INTRODUÇÃO: 
 

A maioria das pessoas entende a ausência de incursões ventilatórias 

pulmonares ou de batimentos cardíacos, de forma cartesiana, com o a iminência da 

morte. Porém, o que nos faz humanos é a atividade vigorosa e incessante de trilhões 

de neurônios localizados no encéfalo. Logicamente, a cessação irreversível dessa 

atividade encefálica determina a morte humana (MORATO, 2009). 

Anualmente, mais de 100 mil transplantes de órgãos sólidos são realizados em 

todo o mundo, sendo mais de 50% transplantes renais (MATESANZ et al., 2013). As 

análises estatísticas mostraram que a taxa de insuficiência orgânica está aumentando 

mais rapidamente do que as fontes de doação de órgãos, e o desequilíbrio entre oferta 

e demanda resultou em longas listas de espera para transplante (ABOUNA, 2008). 

Dependendo dos tipos de órgãos necessários, aproximadamente 10% a 25% dos 

pacientes morrem enquanto aguardam transplante (POMFRET et al, 2008). Dadas as 

barreiras médicas e legais para os doadores vivos, o uso de doação de órgãos 
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cadavéricos (pacientes com mortes encefálicas) como método de tratamento está em 

ascensão em todo o mundo. No entanto, essa tendência crescente não é proporcional 

à demanda de órgãos (BÄCKER et al., 2013; AL SEBAYEL et al, 2014). 

Elemento chave no desenvolvimento da doação de órgãos e transplante de 

órgãos é o conhecimento e aceitação do conceito de morte encefálica (ME), como a 

morte de uma pessoa. Este conceito não é muito bem compreendido na população, 

limitando a doação de órgãos (RÍOS et al, 2011). Profissionais da saúde tem um papel 

importante no fornecimento de informações ao Público sobre o conceito de ME. O 

conhecimento adquirido sobre o conceito de ME durante a educação universitária 

produz um grande impacto sobre os próprios profissionais, suas famílias, pacientes, e 

a sociedade em geral (COLLINS, 2015). 

Este estudo teve como objetivo identificar as barreiras à doação de órgãos em 

pacientes com morte encefálica, determinar o perfil epidemiológico, potencial de 

doação de órgãos e etiologias primárias ao diagnóstico de Morte Encefálica no 

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, durante o período de junho/2017 a julho/2018. 

 

OBJETIVOS PREVISTOS: 
 

Geral: 

Determinar o perfil epidemiológico, potencial de doação de órgãos, etiologias 

primárias ao diagnóstico de Morte Encefálica, fatores de riscos e variáveis associadas 

ao transplante de órgãos na Amazônia Ocidental. 

Situação: Atingido 

 

Específico: 

1- Determinar perfil epidemiológico de pacientes diagnosticados com Morte 

Encefálica na população em estudo;  

Situação: Atingido 

 

2- Avaliar o potencial de doação de órgãos dos pacientes inclusos no presente 

estudo; 
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Situação: Atingido 

 

3- Estudar e avaliar o impacto das principais comorbidades primárias na evolução à 

Morte Encefálica na Amazônia Ocidental;  

Situação: Atingido 

 

4- Estudar fatores de risco individuais e coletivos determinantes na aceitação 

familiar à doação de órgãos na Amazônia Ocidental; 

Situação: Atingido 

 

5- Estudar fatores e variáveis que possam contribuir no sucesso e/ou insucesso ao 

transplante de órgãos na Amazônia Ocidental. 

Situação: Atingido 

 

MATERIAL E MÉTODOS: 
 
ESTUDO E DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO E ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

Constitui-se como um estudo de coorte transverso prospectivo visando analisar 

os pacientes com diagnóstico de Morte Encefálica no mês de junho/2017 até 

julho/2018, bem como seu possível potencial para doação de órgãos no único hospital 

de Atenção Terciária e de Referência na Amazônia Ocidental – Hospital de Base Ary 

Pinheiro. 

Posteriormente ao clearance ético foi realizado coleta de dados dos pacientes, 

seguindo os pressupostos disposto no TCLE; inicialmente foi realizada entrevista 

baseada na Ficha Epidemiológica, na qual foi entrevistado 

responsável/acompanhante e a abertura e análise dos prontuários médico dos 

pacientes da unidade em estudo; foram coletadas informações epidemiológicas, 

etiológica, topográfica e clínicas bem como análise das manifestações clínicas e 

intervenção cirúrgica; na segunda parte será realizado um levantamento de 

mortalidade; e na última etapa será analisado o potencial de doação dos órgãos dos 

pacientes cuja as famílias participaram deste estudo e as barreiras ao transplante de 

órgãos na Amazônia Ocidental. 
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Foram registradas informações epidemiológicas e sociais, tais como RG, nome, 

data de nascimento, idade, sexo, peso e altura, nome da mãe, naturalidade, 

nacionalidade, procedência, data de admissão no hospital, UTI e diagnóstico de morte 

encefálica, local de residência, fonte da admissão, número de dias no hospital antes 

da internação na UTI, se fez alguma cirurgia enquanto esteve internado, desfecho 

(doação voluntária, impossibilidade de doação ou não consentido doação) e causa da 

morte encefálica. A etiologia da morte encefálica foi determinada com base na 

patologia que motivou o desfecho clínico. Os pacientes serão divididos em três grupos 

da seguinte forma: 

1) Pacientes com mortes encefálicas não elegíveis para doação de órgãos por razões 

médicas, como idade acima de 65 anos, sepse e doenças infecciosas crônicas (por 

exemplo, hepatite B ou C e vírus da imunodeficiência humana); 

2) pacientes com mortes encefálicas que eram medicamente elegíveis para a doação, 

mas a doação de órgãos foi proibida devido a razões legais, como negligência médica, 

falta de acesso a herdeiros legais ou processos privados; 

3) doadores potenciais sem proibição legal e com pelo menos um órgão apropriado 

para transplante. Os familiares serão consultados para conhecimento se há 

consentimento para a doação de órgãos. 

Os motivos para a diminuição da doação de órgãos serão identificados e 

avaliados, considerando o “N” será avaliado a possibilidade de análise de risco ao 

desfecho de não doar (com teste qui-quadrado). 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi solicitado, junto ao 

responsável legal, de todos os pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto e Cardiológica do Hospital de Base Ary Pinheiro que tiveram o diagnóstico de 

ME. A inclusão esteve condicionada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelo responsável legal. Foram excluídos pacientes com ME de 

outros hospitais e que não houve consentimento familiar para participar deste estudo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA 

O diagnóstico de Morte Encefálica foi realizado baseado na Resolução CFM nº 

1480 de 08/08/97, todavia, tal resolução foi revogada dia 23 de novembro de 2017, 

destarte, os novos critérios são baseados na Resolução Nº 2.173/17. 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS DOADORES DE ÓRGÃOS 

A avalição dos potenciais doadores com o diagnóstico de ME foi realizada em 

um curto espaço de tempo, especialmente nos doadores de órgãos sólidos 

(MATESANZ, 2013). Para tal avaliação foi realizado uma abordagem sistematizada 

por profissionais de saúde os quais possuem relação com o processo de doação e 

transplantes, para garantir a segurança e a qualidade durante todo decorrer do 

protocolo de ME, o que inclui a avaliação da história clínica do potencial doador, 

exame físico e medidas antropométricas, bem como a realização de exames 

complementares de acordo as diretrizes atuais. 

 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O banco de dados utilizado foi a plataforma do aplicativo Microsoft Excel® e 

EpiData®. A comparação de dados qualitativos será analisada através do teste 

Quiquadrado (c²) ou teste Exato de Fisher. O coeficiente de correlação de Pearson 

avaliará o grau de associação entre variáveis numéricas. O critério de determinação 

significativa adotado será de 5%. A análise estatística será processada pelo software 

estatístico SPSS® System e GraphPad Prism®.  

RISCOS E BENEFÍCIOS 

Este estudo apresentou médio risco aos participantes, pois foram coletadas 

informações contidas nos seus prontuários, como resultados de exames laboratoriais 

e parâmetros fisiológicos medidos pelo corpo de enfermagem e um questionário 

clínico-epidemiológico baseado na ficha epidemiológica individual, tendo como risco 

o constrangimento diante os familiares do paciente. Como benefício, os resultados 

obtidos poderão nortear o serviço único de saúde (SUS) para diminuir as filas de 

transplante no estado e consequentemente no país, visando mensurar os potenciais 

biológicos de doação de órgãos das pessoas diagnosticadas com ME, ter 
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785 
admitidos

119 óbitos
12 

inclusos 
(ME)

conhecimento das principais etiologias que os levaram até a UTI e as barreiras 

encontradas para a doação de órgãos nessas unidades de atendimento médico. 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O presente estudo será realizado de acordo com os princípios estipulados pela 

Assembleia Médica Mundial de 1975 e do Ministério da Saúde (Resolução 196/1996) 

e Resolução CNS 466/2012. 

RESULTADOS: 

Durante o período de realização da referida pesquisa (junho/2017 a julho/2018) 

foram admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Base Ary 

Pinheiro 785 participantes; os referidos foram acompanhados durante toda sua 

internação até seu desfecho clínico. Destes 119 evoluíram a óbito durante o período 

(15,15%) e 12 foram elegíveis para integrar o referido estudo, com diagnóstico de 

Morte Encefálica (ME). 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 – Evolução de admissão à composição da amostragem final. 

Foram selecionados 12 pacientes para composição da amostra final do estudo, 

10 indivíduos do sexo feminino e 2 do sexo masculino (Gráfico 2/Tabela 1). Em relação 

à idade, houve uma média de 50,41 anos; a 

maior parte dos potenciais doadores estava na 

faixa entre 30 a 60 anos de idade, sendo que 4 

(33,33%) tinham entre 31 a 40 anos de idade. O 

mais jovem com 37 anos e o mais idoso com 71 

anos (Tabela 02). Referindo-se à instrução, 6 

pacientes (50,00%) tinham como nível de 

escolaridade o ensino fundamental incompleto 

(Tabela 03).  

17%

83%

Sexo
Masculino Feminino

Gráfico 2 – Distribuição entre sexo dos 12 
pacientes pesquisados. 
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Acerca da distribuição demográfica dos pacientes com diagnóstico de ME 

houve um predomínio de pacientes provenientes do município de Ji-Paraná, com 25% 

(Tabela 4). O tempo médio de internação dos pacientes na unidade do presente 

estudo foi de 10,5 dias, vale destacar que 66,67% dos pacientes tiverem taxa de 

internação superior a 4 dias, tendo um paciente como o maior tempo de internação 50 

dias e o outro, sendo o menor, com 2 (Tabela 4).  

As principais causas de morte encefálica dos pacientes inclusos na pesquisa 

eram aquelas relacionadas com alterações do sistema nervoso central, com 

predomínio do acidente vascular encefálico hemorrágico (AVEh) de um lado, e 

traumatismo cranioencefálico (TCE) com as menores taxas do outro. Nas mortes 

causadas por AVEh houve predomínio do sexo feminino (7 potenciais doadoras) em 

relação ao masculino (02 potenciais doadores) (Tabela 5). 

Todos os pacientes inclusos no estudo possuíam comorbidades, sendo os mais 

prevalentes o aneurisma cerebral e a hipertensão arterial sistêmica, sendo que 50% 

apresentavam as duas comorbidades associadas (Tabela 6). 

Tabela 1. Perfil dos pacientes diagnosticados com ME, quanto ao sexo. HBAP, Porto 

Velho, 2018. 

Sexo/Estado N % 

Masculino 2 16,66 

Feminino 10 83,33 

Total 12 100 

 

Tabela 2. Perfil dos pacientes diagnosticados com ME, quanto ao idade e sexo. HBAP, 

Porto Velho, 2018. 

Faixa Etária / Estado Masculino % Feminino  % 

21 a 30 0 0,00 00 0,00 

31 a 40 01 8,33 03 25,00 

41 a 50  01 8,33 02 16,66 

51 a 60 0 0,00 02 16,66 

61 a 70 0 0,00 02 16,66 

71 a 80 0 0,00 01 8,33 

Total 02 16,66 10 83,31 
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Tabela 3. Nível de escolaridade dos pacientes com ME, HBAP, durante o período de 

junho/2017 a julho/2018, Porto Velho, 2018. 

Nível de escolaridade Masculino % Feminino  % 

Ensino fundamental 

incompleto 

Ensino fundamental 

completo 

Ensino médio completo 

Ensino superior 

Ensino não relatado 

1 

0 

0 

0 

1 

8,33 

0,00 

0,00 

0,00 

8,33 

5 

1 

1 

2 

1 

41,66 

8,33 

8,33 

16,66 

8,33 

Total 2 16,66 10 83,32 

 

 

Tabela 4. Residência e tempo de internação dos pacientes diagnosticados e 

inclusos no protocolo de Morte Encefálica, segundo sexo. Hospital de Base Ary 

Pinheiro, Porto Velho, Rondônia, Brasil. 

   Feminino   Masculino Total 

 N % N % N % 

Localidades       

Ji-Paraná  2 16,66 1 8,33 3 25,00 

Porto Velho 1 8,33 1 8,33 2 16,66 

Buritis 2 16,66 0 0,00 2 16,66 

Cacoal 2 16,66 0 0,00 2 16,66 

Ariquemes 1 8,33 0 0,00 1 8,33 

Jaru 1 8,33 0 0,00 1 8,33 

Presidente Médici 1 8,33 0 0,00 1 8,33 

Total 10 83,66 2 16,33 12 100,00 

Tempo de Internação       

< 5 dias 2 16,66 2 16,66 4 33,33 

5-9 dias 4 33,33 0 0,00 4 33,33 

10-20 dias 3 25,00 0 0,00 3 25,00 

>20 dias    1 8,33 0 0,00 1 8,33 

Total 10 83,33 2 16,66 12 100,00 
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Observação: dados coletados com base na análise de prontuário médico do paciente 

e/ou entrevista. 

Tabela 5. Perfil de pacientes inclusos no protocolo de ME, quanto a causa de óbito na 

UTI e o sexo, junho/2017 – julho/2018, HBAP, Porto Velho, 2018. 

Etiologia Masculino % Feminino  % 

Acidente Vascular 

Encefálico Hemorrágico 

2 16,66 7 58,33 

Pós ressecção tumor 

cerebral 

0 0,00 2 16,66 

Traumatismo 

cranioencefálico 

0 0,00 1 8,33 

Total 2 16,66 10 83,33 

 

Tabela 6. Comorbidade dos pacientes inclusos no protocolo de ME, segundo o sexo, 

no período junho/2017 – julho/2018, HBAP, Porto Velho, 2018. 

Comorbidade (s) Masculino % Feminino  % 

AC 

HAS 

0 

0 

0,00 

0,00 

3 

2 

25,00 

16,66 

AC + HAS 

HAS + DM 

AC + HAS + DM 

Total 

2 

0 

0 

2 

16,66 

0,00 

0,00 

16,66 

3 

1 

1 

10 

25,00 

8,33 

8,33 

83,33 

AC: Aneurisma Cerebral - HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica - DM: Diabetes Mellitus 

Dos 12 potenciais doadores inclusos na pesquisa, conforme demonstrado na 

tabela 7, houveram 4 recusas familiares, 4 pacientes foram inelegíveis e somente 4 

efetuaram doações. O principal fator implicado na recusa familiar foi: o ente informou 

que não queria ser doador enquanto estava vivo (Tabela 8). 

 

Tabela 7. Desfecho dos potenciais doadores, quanto ao gênero, HBAP, Porto Velho, 

2018. 

Desfecho Masculino % Feminino  % 

Doação Concretizada 1 8,33 3 25,00 

Doação Não Concretizada 1 8,33 3 25,00 
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Inelegível 0 0,00 4 33,33 

Total 2 16,66 10 83,33 

 

Tabela 8. Fatores implicados na recusa familiar à doação de órgãos em pacientes 

com ME, segundo o sexo, HBAP, durante o período de junho/2017 a julho/2018, Porto 

Velho, 2018. 

Fator implicado na recusa Masculino % Feminino  % 

Negou em vida 0 0,00 2 50,00 

Pressa na retirada do 

corpo 

1 25,00 0 0,00 

Conflito familiar 0 0,00 1 25,00 

Total 1 25,00 3 75,00 

 

Ao analisar o potencial de doação dos órgãos nos pacientes com diagnóstico 

de morte encefálica, no referido estudo, podemos notar que a recusa familiar dos 4 

potenciais doadores que não efetivaram a doação, representou em torno de 7 pessoas 

que poderiam ser contempladas com transplante de órgãos, levando em consideração 

a proporção de 1 órgão ou 2 tecidos (córneas) por pessoa. É importante ressaltar, que 

dentre os doadores efetivos (4) uma família aceitou doar os órgãos, no entanto, não 

foram coletados por falta de equipe médica disponível no momento. Em outro caso, 

outra aceitou doar, entretanto, com receio que demorasse muito pediu que fosse 

coletado somente as córneas e devolvido o corpo o mais breve possível. Dentre os 

doadores efetivos, tiveram 12 órgãos/tecidos captados de dois pacientes sendo: rim 

(33,33%), fígado (16,66%) e córnea (50%) (Gráfico 3/Tabela 9). 

Devido ao N amostral limitado não foi possível realizar uma análise de 

potenciais variáveis de risco ou benefícios à recusa de doação de órgãos entre os 

pacientes estudados. 
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Tabela 9. Potencial de doação de órgãos em pacientes diagnosticados com ME, 

HBAP, durante o período de junho/2017 a julho/2018, Porto Velho-RO, 2018. 

Paciente Sexo Residência Grupo 
Órgãos potencialmente viáveis a 

doação – Desfecho 

01 F Jaru Inelegível Sepse bactéria multirresistente 

02 F Cacoal Inelegível TU sem biopsia 

03 F 
Presidente 

Médici 
Doou 

Rins, fígado, pulmão e córneas, mas 

somente o último foi coletado (2 

córneas) 

04 F Cacoal Inelegível TU sem biopsia 

05 F Ariquemes Doou (2) Rins, fígado e (2) córneas 

06 M Ji-Paraná 
Recusa 

familiar 
Córneas 

07 F Ji-Paraná 
Recusa 

familiar 
Córneas 

08 F Ji-Paraná Inelegível PCR 

09 F Buritis 
Recusa 

familiar 
Córneas 

10 F 
Porto 

Velho 
Doou 

Rins, fígado e córneas, no entanto, 

nenhum tecido/órgão foi coletado 

33,33%

16,66%

50%
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Gráfico 3. Órgãos/tecidos coletados de pacientes com ME, durante o período de pesquisa 

junho/2017 - julho/2018, no HBAP, Porto Velho-RO, 2018.  
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11 M 
Porto 

Velho 
Doou (2) Rins, fígado e (2) córneas 

12 F Buritis 
Recusa 

familiar 
Rins, fígado e córneas 

Observação: dados coletados com base na análise de prontuário médico do paciente 
e/ou entrevista. 
TU: Tumor cerebral - PCR: Parada Cardiorrespiratória  
 
DISCUSSÃO: 
 

Com base na análise e na discussão dos resultados, foi possível traçar o perfil 

sociodemográfico e clínico dos Potenciais Doadores (PDs), o qual apresentou 

predominância do sexo feminino (83,33%), faixa etária de 31-50 anos (58,32%), baixa 

escolaridade (58,33% cursaram apenas o ensino fundamental), residentes do interior 

do estado de Rondônia (83,33%), resultado similar ao estudo realizado por Noronha 

(2012). O predomínio feminino no estudo pode ser explicado pelo perfil de 

atendimento neste centro, tendo em vista a demanda constituída por mulheres com 

história de aneurisma. Entretanto, segundo a Associação Brasileira de Transplante de 

Órgãos, o gênero masculino continuou prevalente no Brasil (RBT, 2018). 

A principal causa de Morte Encefálica foi o AVE do tipo hemorrágico (74,99%), 

seguido de Tumor Cerebral (16,66%) e TCE (8,33%). O AVE tem se mostrado uma 

notável etiologia em pacientes com ME (EIRA, 2018; SOUZA, 2015), contudo, outros 

estudos também trazem o TCE como a principal etiologia, estando quase sempre 

associada à predominância do sexo masculino, devido à exposição e maior numero 

em envolvimento automobilístico (NOGUEIRA, 2007; BARRETO et al, 2017). 

Ademais, a Unidade de Saúde onde a pesquisa está sendo desenvolvida não é o 

centro de referência para poli traumas no estado de Rondônia, tal fato também pode 

ser responsável pelo menor índice de TCE. 

O tempo médio de internação dos pacientes na unidade do presente estudo foi 

de 10,5 dias, vale destacar que 66,67% dos pacientes tiverem taxa de internação 

superior a 4 dias. A avaliação do tempo de permanência dos PDs na UTI permite fazer 

uma reflexão sobre o consumo de recursos materiais e humanos (BARROS et al., 

2018).  

As comorbidades encontradas na amostra foram aneurisma cerebral (75%), 

hipertensão arterial (75%), diabetes mellitus (16,66%). O número médio de 
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comorbidades foi 1,6, variando entre 3,0 e 1,0 por cada PD. Cerca de 50% 

apresentavam HAS e Aneurisma cerebral associado, dado que corrobora com o alto 

índice de AVEh como etiologia nesse estudo (WATERS & SANTOS, 2018; PINTO, 

2015). 

 Dentre os PDs, 4 (33,33%) foram Doadores Efetivos de Órgãos (DEO); esses 

dados são semelhantes a diversos estudos apresentados nacionalmente (RBT, 2018). 

Entretanto, é importante destacar que a própria ABTO já destacou previamente uma 

tendência a queda (2,4%)  no número de doadores efetivos para o ano de 2018 (RBT, 

2018), a explicação desse fato pode estar relacionada com a mudança pelo Conselho 

Federal de Medicina na Resolução  2.173/17 que define os critérios diagnósticos de 

ME, passando a exigir uma capacitação específica para médicos, além disso, a nova 

Resolução apresenta-se mais criteriosa quando comparada à Resolução 1.480/97 em 

relações aos critérios clínicos de abertura do protocolo de Morte Encefálica e passou 

a estipular tempo de observação para que seja iniciado o diagnóstico mínimo de 

6 hora, exceto quando a causa for encefalopatia hipóxico-isquêmica que o tempo 

mínimo é 24 horas. Em contrapartida, o intervalo entre as duas avaliações sofreu uma 

diminuição. Logo, os centros brasileiros que realizam transplante estão passando por 

uma adaptação e realizando cursos de capacitação, podendo assim esperar que as 

taxas se reestabeleçam (RBT, 2018); apesar de destacada esses dados não 

apresentaram-se nos resultados obtidos na presente amostras; as possíveis 

explicações para esse fato talvez esteja na composição funcional do hospital em 

estudo. 

 O perfil sociodemográfico dos DEO foram do sexo feminino (75%), com idade 

entre 40 e 60 anos, sendo o mais jovem com 40 anos e o mais idoso com 58 anos, de 

baixa escolaridade (50% cursaram Ensino Fundamental Incompleto), residentes da 

capital do estado, Porto Velho (50%), tendo como etiologia o AVE hemorrágico 

(100%). O perfil do doador encontrado nessa pesquisa assemelha-se a outros 

trabalhos, diferenciando-se no gênero (RODRIGUES et al., 2014), que em sua maioria 

costuma ser do sexo masculino, inclusive o doador brasileiro, segundo a ABTO (RBT, 

2018). 

Em relação aos potencias doadores que foram classificados como inelegíveis 

(33,33%), verificou-se a totalidade do sexo feminino (100%), com idade média de 59,5 

anos, variando entre 39 e 71 anos, de baixa escolaridade (75% cursaram ensino 

fundamental incompletamente), residentes do interior do estado de Rondônia (100%), 
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como predomínio do município de Cacoal (50%), vítimas de AVE hemorrágico (50%) 

e Tumor Cerebral (50%). 

Acerca dos potencias doadores em que houve recusa familiar, foi constatado 

que a maioria é do sexo feminino (75%), com idade média de 44,25 anos, variando 

entre 37 e 54 anos, de baixa escolaridade (50% cursaram Ensino Fundamental 

Incompleto), residentes dos municípios de Buritis (50%) e Ji-paraná (50%) do estado 

de Rondônia, cujas etiologias principais foram AVE hemorrágico (75%) e TCE (25%).  

Quanto aos doadores efetivos, 12 órgãos/tecidos foram captados, sendo os 

órgãos/tecidos com maior frequência os rins (33,33%), o fígado (16,66%) e córnea 

(50%).  É importante ressaltar, que dentre os DEO, 1 (25%) não teve os órgãos 

coletados por falta de equipe médica disponível e outro realizou apenas o transplante 

de tecidos. Como se observa (Gráfico 3), o principal órgão extraído foi o rim, e tecido 

foi a córnea. Tal fato pode ser justificado pela Central de Órgãos de Rondônia ter 

equipes capacitadas à captação de rins e córneas, principalmente, dessa forma, 

outros órgãos viáveis acabam por não serem coletados. Além disso, os rins possuem 

vantagens frente aos outros órgãos sólidos extraídos, como o tempo de isquemia fria 

prolongado. (ABTO, 2009). 

Apesar de o rim ser o órgão mais captado no estado, a oferta não é capaz de 

suprir a demanda, porquanto, segundo o Registro Brasileiro de Transplante realizado 

no primeiro trimestre de 2018, há 84 pacientes na lista de espera transplantes de rins 

e 113 estão na fila para o transplante de córneas em Rondônia (RBT, 2018). 

Ao inquirir a respeito do motivo que levaram 4 famílias a recusarem a doação 

de órgãos, constatou-se que 50% negaram a doação por relatar que o potencial 

doador tinha negado em vida, 25% teve pressa na retirada do corpo e os outros 25% 

houve conflito familiar. BARRETO et al., 2017 constatou fatores que implicaram no 

desfecho doação correlatos a essa pesquisa. Outros estudos também apresentam 

como as principais causas de recusa a negação em vida, conflito familiar e pressa na 

retirada do corpo (ROSSATO et al, 2017; FIGUÊIREDO et al., 2016; ROSARIO et al., 

2013; DALBEM & CAREGNATO, 2010). Dessa forma, a ampliação do debate sobre o 

tema torna-se imprescindível, recomenda-se a promoção de campanhas educativas 

no contexto nacional direcionadas para a comunidade em geral, de modo que elucide 

sobre o processo de doação e fomente o diálogo sobre a doação de órgãos no âmbito 

familiar, como já afirmou Figuêiredo et al., (2016). 

Ao analisar o potencial de doação dos órgãos nos pacientes com diagnóstico 
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de morte encefálica, segundo as diretrizes para avaliação e validação do potencial 

doador de órgãos em morte encefálica (2016), podemos notar que a recusa familiar 

dos 4 potenciais doadores que não efetivaram a doação, representou em torno de 7 

pessoas que poderiam ser contempladas com transplante de órgãos, levando em 

consideração a proporção de 1 órgão ou 2 tecidos (córneas) por pessoa. 

É necessário, como aponta a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, 

planejar estratégias para o aumento no número de transplantes no Brasil, como 

educação para a população, ações mais efetivas de políticas públicas, divulgação 

através de veículos midiáticos do impacto da doação na vida de quem está na fila para 

transplante, além de proporcionar subsídios adequados para a efetivação do 

processo, principalmente, o investimento em equipes capacitadas e com 

disponibilidade para a captação dos órgãos, dessarte, será possível mudar o cenário 

da doação na Amazônia Ocidental, quiçá no Brasil. 

 
 

CONCLUSÃO: 
 
A despeito dos resultados obtidos, o estudo teve algumas limitações, pois o 

perfil do atendimento exercido pela unidade onde a pesquisa foi realizada, tem pouca 

abrangência ao atendimento de agravos externos, restringindo o tamanho da amostra, 

que limita as conclusões do estudo e impede que se detectem diferenças relevantes 

nos resultados infrequentes. 

No entanto, com este trabalho foi possível traçarmos o perfil do atual potencial 

doador de órgãos e tecidos da UTI do Hospital de Base Ary Pinheiro com o diagnóstico 

de ME no período de junho de 2017 a julho de 2018. Este, é vítima de acidente 

vascular encefálico hemorrágico, residente do interior do estado, do sexo feminino e 

com média de idade entre 31 a 40 anos, com antecedentes de hipertensão arterial 

sistêmica e aneurisma cerebral. Tendo como possível órgão para doação o rim, fígado 

e as córneas. 

Referente às causas de não doação, encontramos como principal motivo a não 

aceitação em ser um doador do paciente ainda em vida, segundo seus familiares, 

seguido de pressa na retirada do corpo e conflitos familiares com a mesma proporção. 

A partir destas informações sugerimos campanhas que visem à intervenção nas 

populações do interior do estado, mostrando-os a importância da doação de órgãos e 

da necessidade de informar os parentes próximos quanto à vontade de ser um doador. 
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DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA EM PACIENTES ATENDIDOS 
NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 5- USP, AMAZÔNIA OCIDENTAL: 
UM ESTUDO DE CASO-CONTROLE (2012-2017) 

Orientador: Luís Marcelo Aranha Camargo 
Bolsista: Adriany Duarte Pereira 

 

RESUMO: A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) é uma das manifestações 
de uma doença sistêmica inflamatória grave, a aterosclerose, e está associada ao 
aumento da morbimortalidade, limitação da capacidade funcional e piora da qualidade 
de vida. O objetivo primário deste trabalho foi determinar a prevalência e os fatores 
de risco de indivíduos com DAOP atendidos no Instituto de Ciências Biomédicas 5- 
USP (ICB5/USP) através de estudo de caso-controle pareado, utilizando-se do índice 
tornozelo-braquial (ITB) para caracterização da doença. De uma população de 2.629 
pessoas ≥ 50 anos, foram selecionados 194 casos e 194 controles pareados por sexo 
e idade, através de amostragem randômica. A análise estatística foi realizada com o 
auxílio do programa Epi Info, com significância de p < 0,05. Observou-se uma 
prevalência de DAOP de 9% (IC 7,7- 10) em indivíduos com idade ≥ 50 anos. Destes, 
52% apresentaram alteração leve (0,7 a 0,89), 14% apresentaram alteração grave (< 
0,4) e 28,3% apresentaram ITB > 1,4. Os principais fatores de risco associados nesta 
população foram a idade avançada, a história familiar de doença cardiovascular (OR 
2,33) e Doença Renal Crônica (OR 1,87). Portanto, considerando o índice de 
subnotificação, a alta morbimortalidade e a influência que a DAOP pode exercer na 
qualidade de vida dos pacientes, é importante o diagnóstico precoce desta patologia, 
desta forma contribuímos com dados de frequência da doença na Amazônia ocidental 
e confirmamos que o ITB como marcador de DAOP assintomática mostra-se como 
um importante instrumento na atenção básica. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Doença arterial obstrutiva periférica. índice tornozelo-braquial. 
Amazônia. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) é uma manifestação de uma 

doença sistêmica inflamatória grave, a aterosclerose, e está associada ao aumento 

da morbimortalidade, limitação da capacidade funcional e piora da qualidade de vida 

dos pacientes. (ARAGÃO, 2009). A doença ainda é pouco diagnosticada e tratada, 

sendo a dislipidemia, o diabetes, o tabagismo e a hipertensão arterial sistêmica os 

principais fatores de risco relatados (SELVIN, 2004; SAVINO NETO, 2007; 

SARMENTO, 2013; PROJETO DIRETRIZES SBACV, 2015; SALES, 2015). 

Existe elevada associação entre DAOP, doença arterial coronariana (DAC) e 

doença carotídea, o que predispõe esses pacientes ao aumento importante do risco 
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de desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular 

encefálico (AVE) isquêmico (DURAZZO, 2005). Contudo, pacientes com DAOP sem 

infarto do miocárdio prévio têm o mesmo risco de apresentar evento cardiovascular 

do que pacientes com diagnóstico prévio de infarto, mas sem DAOP (HAFFNER, 

1998; REHRING, 2005).  

A claudicação intermitente é o mais precoce sintoma da DAOP e é 

caracterizada por dor ou desconforto durante a caminhada que desaparece após 

repouso, sendo resultado da redução do aporte sanguíneo para os membros inferiores 

durante o exercício (BARBOSA, 2011; PROJETO DIRETRIZES SBACV, 2015). Com 

o agravamento da isquemia pode evoluir com dor em repouso e o aparecimento de 

lesões tróficas: úlcera ou gangrena. Entretanto, uma parcela importante dos indivíduos 

com DAOP são assintomáticos (PORCIÚNCULA, 2007; PROJETO DIRETRIZES 

SBACV, 2015). 

O diagnóstico da DAOP é clínico e o ITB (índice tornozelo-braquial) é um 

instrumento importante que pode ser usado para auxiliar o exame físico, pois é um 

método não invasivo, de fácil execução e apresenta baixo custo. De acordo com as 

diretrizes do American College of Cardiolgy / American Heart Association (ACC/AHA) 

(2005) e o Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial 

Disease- TASC II (2007), o cálculo do ITB é feito pela fórmula ITB = (PASt / PASb), 

sendo PASt o maior valor da pressão arterial sistólica dos tornozelos e PASb o maior 

valor da pressão arterial sistólica dos braços (KAWAMURA, 2008). Em condições 

normais, a pressão sistólica dos membros inferiores é igual ou ligeiramente superior 

a dos membros superiores. Quando há obstrução no fluxo sanguíneo para os 

membros inferiores, ocorre diminuição da pressão sistólica ao nível dos tornozelos e, 

consequentemente, redução dos valores do ITB. Estudos evidenciaram que um valor 

de ITB abaixo de 0,9 apresenta sensibilidade de 90 a 97% e especificidade de 98 a 

100% para a detecção de estenoses arteriais que comprometam 50% ou mais da luz 

de um ou mais vasos de maior calibre dos membros inferiores (ARAGÃO, 2009). 

Considera-se para interpretação do ITB, valores entre 1,0 a 1,4 como normais, entre 

0,9-0,99 como limítrofes, já valores < 0,9 e >1,4 são considerados como DAOP pois 

indicam, respectivamente, a presença de obstrução e incompressibilidade arterial 

devido à provável calcificação (PROJETO DIRETRIZES SBACV, 2015). Vários 

exames complementares como o ultrassom Doppler, a angiotomografia, a 

angiorressonância e a angiografia também são empregados para diagnóstico e 
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principalmente programação cirúrgica da DAOP, visto que permitem ver com maior 

detalhe a obstrução arterial. Ao analisar a reprodutibilidade do ITB, um estudo 

demonstrou que o método é altamente reprodutível, causando baixa variabilidade de 

resultados em condições de atenção primária, podendo ser realizado por profissionais 

da saúde (enfermeiros) com pouco treinamento (HOLLAND-LETZ et al, 2007). 

Embora a DAOP seja uma condição clínica bem descrita, os pacientes 

continuam sendo subdiagnosticados e subtratados, provavelmente porque grande 

parcela dos pacientes com DAOP é assintomática. Além disso, por ser uma doença 

que acomete principalmente indivíduos idosos, os sintomas podem ser mal 

interpretados ou não relatados pelos pacientes, que os consideram problemas típicos 

da idade. 

O objetivo primário deste estudo foi determinar a prevalência e os fatores de 

risco de indivíduos com DAOP a partir de 50 anos atendidos no Instituto de Ciências 

Biomédicas 5- USP (ICB5/USP) nos últimos 5 anos, utilizando-se o índice tornozelo-

braquial para caracterização da doença. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 
        Identificar os fatores de risco de pacientes 
com DAOP acima de 50 anos atendidos no 
Instituto de Ciências Biomédicas 5- USP 
(ICB5/USP), nos últimos 5 anos, por meio da 
revisão do prontuário médico, utilizando-se do 
índice tornozelo-braquial para caracterização da 
doença. 

 

Alcançado 

ESPECÍFICOS         Estimar a frequência de DAOP na clientela do 
ICB5/USP e propor medidas de intervenção junto 
ao poder público local. 

 

Alcançado 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo observacional do tipo caso-controle, cujas informações foram 

coletadas do prontuário médico dos pacientes após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), sob supervisão do Ministério da Saúde, seguindo-se os padrões éticos da 

Resolução Nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CAAE: 69061117.2.0000.5467). 
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Foram excluídos deste estudo pacientes com idade inferior a 50 anos, gestantes e 

amputados do membro superior ou inferior, bem como aqueles prontuários que não 

possuíam o valor do ITB devidamente preenchidos. 

Para caracterização do ITB foram considerados como portadores de DAOP os 

pacientes que apresentaram ITB < 0,9 e aqueles com ITB > 1,4; os ITBs na faixa de 1 a 1,4 

foram considerados como normais e aqueles com ITB de 0,9 a 0,99 como limítrofes. O 

cálculo do ITB foi feito medindo-se a pressão arterial sistólica (PAS) nos membros superiores 

(artéria braquial) e inferiores (artéria tibial anterior e/ou posterior) com o auxílio do 

esfigmomanômetro aneroide e depois dividindo-se a maior PAS do tornozelo pela maior PAS 

braquial. 

Foram considerados como hipertensos indivíduos diagnosticados no consultório com 

pressão arterial ≥140/90 mmHg em mais de uma ocasião ou média do MRPA ≥135/85 mmHg 

(7º DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2016), uso de anti-

hipertensivos ou autorreferida; o tabagismo foi autorreferido; doença renal crônica 

autorreferida e através do cálculo da taxa de filtração glomerular pelo clearance de creatinina 

(fórmula CKD-EPI) < 60 mL/min/1,73 m2 ou proteinúria (KDIGO, 2013); o diabetes foi através 

de exames laboratoriais (glicemia de jejum ≥126 mg/dL, hemoglobina glicada ≥6,5% em pelo 

menos duas ocasiões, glicemia aleatória ≥ 200 mg/dL com sintomas ou teste de tolerância à 

glicose ≥ 200 mg/dL) (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015-

2016), uso de hipoglicemiantes/insulina ou autorreferido; a dislipidemia através do perfil 

lipídico LDL-C ≥160 mg/dL, triglicerídeos ≥150 mg/dL, HDL-C <40 homens e <50 mg/dL 

mulheres (ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO 

DA ATEROSCLEROSE, 2017); foram considerados com sobrepeso e obesidade indivíduos 

com índice de massa corporal (IMC= kg/m2) de 25-29,9 e ≥30, respectivamente, e 

circunferência abdominal elevada (traduzindo adiposidade visceral) ≥80 cm mulheres e ≥ 94 

cm homens; e, por fim, considerados com história familiar positiva aqueles que referiram 

parentes de primeiro grau com doenças pregressas cardiovasculares tais como infarto agudo 

do miocárdio, acidente vascular encefálico, dissecção aórtica e edema agudo de pulmão. 

Para síndrome metabólica foram definidos indivíduos com circunferência abdominal elevada 

e mais dois dos seguintes critérios: triglicerídeos ≥150 mg/dL; HDL-C <40 homens e <50 

mg/dL mulheres; glicemia jejum ≥100 mg/dL e pressão arterial ≥ 130/85 ou uso de anti-

hipertensivos (7º DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2016). 
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Local da Pesquisa    

 

A coleta dos dados foi realizada no Instituto de Ciências Biomédicas 5 da USP, 

localizado no município de Monte Negro, Rondônia, 10º17’40” S e 63º19’31” W, a 249 km da 

capital Porto Velho, com população estimada de 14.090 habitantes, dos quais 7.387 (52%) 

residem na zona urbana (IBGE, 2010).  

Sujeitos da Pesquisa  

População  

A população foi constituída pelos indivíduos residentes no município de Monte Negro, 

que possuíam idade igual ou superior a 50 anos e que procuraram atendimento à saúde no 

ambulatório do ICB5/USP. 

 

Amostra  

Constituiu a amostra todos os indivíduos com DAOP (pela interpretação do ITB) com 

idade igual ou superior a 50 anos atendidos no ICB5/USP de janeiro de 2012 a julho de 2017. 

Para as medidas de associação fez-se o cálculo do tamanho da amostra para estudos 

de casos-controle pareados (descrita abaixo). Entretanto, pela possibilidade de trabalhar 

com todos os casos de DAOP encontrados a partir do ITB, todos fizeram parte da amostra, 

sendo excluídos aqueles com informações incompletas acerca das comorbidades 

apresentadas. Para a seleção dos controles foi feita randomização na proporção de 1 doente 

para 1 paciente são, e com o objetivo de se obter um controle comparável com os casos, 

todos pacientes foram atendidos no mesmo serviço e no mesmo período de tempo. Para 

isto, os indivíduos não DAOP foram ordenados em tabelas de acordo com o sexo e faixa 

etária e escolhidos para pareamento através de sorteio com auxílio do site 

RandomNumber.org, sorteando para cada caso, 1 controle sempre dentro do grupo de 

indivíduos com a mesmas característica (mesma idade e sexo). 

 

Tamanho da amostra para estudos de casos-controle pareados 

 

Técnica Fleiss Witch CC alfa error 95 beta power 80 

Nível de confiança bilateral (erro alfa): 95 

Poder (% de probabilidade de detecção): 80 

Razão de controles por caso: 1 

Proporção hipotética de controles de exposição: 40 
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Proporção hipotética de casos com exposição: 60 

Odds Ratios menos extremas a ser detectadas: 2.25 

 

Kelsey  Fleiss  Fleiss com CC 

Tamanho da amostra - Casos                     99      97      107 

Tamanho da amostra - Controles                99      97      107 

Tamanho total da amostra                          198     194     214 

 

Foi acrescentado aproximadamente 20% de perda de informação em cada um dos 

grupos (casos e controles), o que totalizaria 127 casos e 127 controles (tamanho da amostra: 

254 indivíduos). Trabalhando-se com todos os casos após exclusão dos que tinham 

informações incompletas, totalizou-se 194 casos e 194 controles (Tamanho da amostra 

trabalhada: 388 indivíduos). 

Tabulação, Interpretação e Análise 

O processamento dos dados foi realizado de forma computadorizada, sendo 

armazenados em banco de dados Excel® e a análise estatística realizada com o auxílio do 

programa Epi Info versão (3.5.3) casos-controle pareados, utilizando as provas de Exato de 

Fisher e Exato Mid-P na análise dos fatores de risco e patologias associadas. Odds ratio 

(OR) ajustada com o intervalo de confiança de 95% (IC 95%), com significância de p < 0,05. 

 

RESULTADOS 

Estimativa da frequência de DAOP na população atendida no ambulatório do 
ICB5/USP 

De um total de 2.629 prontuários levantados, 2.099 (79,8%) possuíam valores 

de ITB normais (1 a 1,4), 295 (11,2%) com ITB em valores limítrofes (0,9 a 0,99) e 234 

(9% IC 7,7- 10) apresentavam ITB alterado na faixa de DAOP (<0,9 ou >1,4). 

Dentre todos os indivíduos considerados com DAOP pelo ITB, 54,6% eram do 

sexo feminino e 45,7% do sexo masculino, 27% apresentavam história de tabagismo, 

55% eram hipertensos (a maioria em tratamento medicamentoso), 13,25% 

apresentaram DRC (TFG < 60 mL/min), 60,7% estavam acima do peso, 22% 

apresentaram dislipidemia, 25% apresentaram diabetes tipo 2, 16% apresentaram 

síndrome metabólica, dentre outros, como mostra a tabela 1. 
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Tabela 1: Perfil clínico dos indivíduos com doença 
arterial obstrutiva periférica 

Sexo  

Feminino 54,3% 

Tabagismo 27,3% 

Hipertensão 55,1% 

DRC* 30% 

Diabetes tipo 2 24,8% 

Dislipidemia 21,8% 

Síndrome Metabólica 15,8% 

Acima do peso* 60,7% 

História Familiar de 

DCV* 

16,7% 

Varizes 24,8% 

*DRC: doença renal crônica; Acima do peso: IMC ≥25; DCV: Doença cardiovascular. 

O gráfico 01 mostra a frequênciade DAOP que aumenta de acordo com a faixa 

etária e o gráfico 2 mostra a distribuição de DAOP de acordo com os graus de 

obstrução pelo ITB, sendo que a maioria apresentou obstrução leve (52%), que 

geralmente é assintomática. 

 

*DAOP: doença arterial obstrutiva periférica. 
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Gráfico 01: Frequência de indivíduos com DAOP conforme 
faixa etária
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*ITB: índice tornozelo-braquial; DAOP: doença arterial obstrutiva periférica. 

Estudo de Caso-Controle 
Após a seleção dos casos e controles (194 casos: 194 controles), fez-se a 

comparação das prevalências das comorbidades e outras variáveis dentro de cada 
um dos grupos, mostrando taxas muitas vezes similares em ambos os grupos (gráfico 
3).  

 

*HAS: hipertensão arterial sistêmica; DRC: doença renal crônica; DM: diabetes tipo 2. 

Foi realizada análise dos casos-controles para identificação dos fatores de risco 

pela odds ratio (OR), como mostra a tabela 2, tendo como principais fatores de risco 

a idade avançada, a história familiar de doença cardiovascular (OR 2,33) e a DRC 
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Gráfico 2: Distribuição dos indivíduos com DAOP de acordo 
com graus de obstrução pelo ITB
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Gráfico 3: Prevalência de comorbidades e outros 
agravantes nos casos e controles
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(OR 1,87), e variáveis como a hipertensão, diabetes, dislipidemia não mostraram 

relação causal significativa. 

 

Tabela 2: Pacientes com DAOP segundo fatores de risco 

Características Odds Ratio IC 95% P 

Hipertensão 1,1200 (0,7649 – 1,6400) 0,2356 
Tabagismo 1,0000 (0,6378 – 1,5678) 0,132 
DRC* 1,8750 (1,1425 – 3,0772) 0,01605 
Diabetes tipo 2 1,0266 (0,6459 – 1,6379) 0,0141 
Dislipidemia 1,1786 (0,7123 – 1,9501) 0,4098 
Acima do peso* 0,6600 (0,4252 – 1,0244) 0,07905 
Hist. Familiar de 
DCV* 

2,3333 (1,3433 – 4,0530) 0,00299 

*DRC: doença renal crônica; DCV: doença cardiovascular; DAOP: doença arterial 
obstrutiva periférica; Acima do peso: IMC ≥25.  
 

DISCUSSÃO 

 As populações globais estão passando por uma grande transição 

epidemiológica, onde as doenças cardiovasculares ateroscleróticas estão se 

deslocando rapidamente de países desenvolvidos para países de baixa e média renda 

(OMRAN, 1971; FOWKES et al., 2017). No Brasil, principalmente na região 

amazônica, há poucos dados sobre a prevalência e os fatores de risco da doença 

arterial periférica, sendo necessário um maior foco no diagnóstico, prevenção e 

manejo dessa doença. Hirsch et al (2001) mostraram que a doença é facilmente 

diagnosticada na assistência básica pelo cálculo do ITB < 0,9, com prevalência de 

29% e subnotificação em mais de 50%, o que leva ao não tratamento adequado em 

tempo ideal (HIRSCH APOUD PANICO, 2009). Ao utilizar-se desta ferramenta 

sobretudo para a detecção dos casos assintomáticos que constituem a maioria, há 

possibilidade de intervenção dos fatores de risco e o controle das complicações deste 

agravo (SILVA, 2014).  

Estudos mostram que a prevalência de DAOP no Brasil é similar entre homens 

e mulheres, atingindo cerca de 10 a 25% da população acima de 55 anos (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION- ADA, 2003; NORGREN, 2007; SAVINO NETO, 2007). No 

presente trabalho encontrou-se uma frequência de DAOP de 9% na população a partir 

de 50 anos, e um aumento percentual progressivo com o avançar da idade, 

apresentando uma frequência de 7,2% na faixa etária de 50-59 anos e de 15 a 30% 
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nos grupos etários acima de 80 e 90 anos, respectivamente, com um predomínio 

ligeiramente maior de 54,6% nas mulheres, confirmando que não há diferenças 

significativas entre os gêneros e que a idade avançada é um importante fator de risco.  

Makdisse et al. (2007) encontrou uma prevalência de 36,4% em idosos ≥75 

anos em estudo comunitário realizado em São Paulo. Pânico et al. (2009) em uma 

coorte descritiva realizada em hospital terciário de angiologia encontrou uma 

prevalência de DAOP de 60,9%, ou seja, quase 7 vezes maior da encontrada no 

presente estudo. Essa prevalência elevada pode ser justificada pelo fato de se tratar 

de um centro universitário terciário específico, em que a grande maioria dos pacientes 

encaminhados para avaliação clínica eram tabagistas e apresentavam doenças 

cardiovasculares prévias. Este mesmo trabalho estimou que dentre os indivíduos com 

DAOP, 10,1% eram assintomáticos e 89,9% eram sintomáticos, estes últimos 

apresentando isquemia crítica em 32,2%. Por outro lado, estudo alemão mostrou uma 

prevalência de 2,3% em mulheres e de 2,6% em homens de 45-49 anos e aumento 

para 10,4% e 15,2% respectivamente na faixa etária de 70-75 anos (KRÖGER, 2006). 

Os portadores de DAOP podem ser classificados de acordo com a 

sintomatologia em diversos estágios, sendo as classificações mais utilizadas as de 

Fontaine e Rutherford que classificam os pacientes em assintomáticos, claudicantes 

(leve, moderada, severa), dor em repouso e presença de úlcera ou gangrena 

(PROJETO DIRETRIZES SBACV, 2015). Neste estudo não foi possível fazer essa 

diferenciação visto que os dados foram secundários e nem sempre o paciente é 

indagado quanto à presença destes sintomas, onde os mesmos geralmente não 

referem por considerarem problemas frequentes da velhice. Outra forma de classificar 

a magnitude da insuficiência arterial é através dos exames de imagem, que permitem 

ver com maior precisão a localização, extensão e complexidade das lesões. Exames 

como o ultrassom doppler, angiotomografia, angiorressonância e a angiografia 

(padrão ouro) são úteis a fim de auxílio diagnóstico (PROJETO DIRETRIZES SBACV, 

2015), entretanto a disponibilidade é baixa principalmente nos pequenos municípios, 

pois são de maior custo, sendo por isso mais reservados para programação cirúrgica. 

Além de auxiliar no diagnóstico de DAOP, o ITB também permite classificar a 

gravidade da obstrução arterial em leve, moderada e grave dando uma noção da 

sintomatologia que pode ser apresentada pelo paciente, e avaliar a resposta à 
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terapêutica empregada. Mohler (1999) mostrou a correlação entre o valor do ITB e a 

evolução dos sintomas. No presente trabalho foram identificados indivíduos com graus 

variados de obstrução pelo ITB como mostra o gráfico 2, sendo que a maioria (52%) 

apresentaram alteração leve (0,7 a 0,89), 14% apresentaram alteração grave (< 0,4) 

onde geralmente surgem as lesões tróficas e 28,3% apresentaram ITB > 1,4 que 

sugere calcificação de Mockenberg. Para estes pacientes que apresentam 

calcificação vascular, geralmente diabéticos e portadores de insuficiência renal, o 

Projeto Diretrizes da SBACV (2015) sugere usar o índice hálux-braquial, em que se 

faz a mensuração da pressão do hálux, fornecendo valores mais acurados das 

pressões sistólicas distais, entretanto não é tão rotineiramente realizado na prática 

clínica. Podemos inferir então, pelos valores de ITB, que a maioria dos indivíduos 

estudados apresentam DAOP assintomática, o que explica o atraso diagnóstico e a 

subnotificação desta doença.  

Estudo realizado por Coelho et al. (2015) no mesmo município de Monte Negro-

RO, evidenciou alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

responsáveis por mais de 50% dos óbitos da população, em substituição às doenças 

infectoparasitárias, mostrando a transição do perfil epidemiológico (Vieira et al, 2016). 

No atual estudo as DCNT que mais se destacaram foram a hipertensão arterial 

(frequência de 57,8% nos casos e 54,6% nos controles), sobrepeso/obesidade (58,8% 

nos casos e 67,5% nos controles), diabetes (24,7% casos e 24,2% controles), doença 

renal crônica (30% casos e 19% controles), dentre outras. Estes dados podem ser 

explicados porque o trabalho foi realizado numa população com idade superior a 50 

anos, onde pelo próprio processo de envelhecimento seria esperado encontrar 

maiores taxas de prevalência de DCNT quando comparado à população geral, visto 

também que a morbimortalidade causada pelas DCNT é maior na população mais 

pobre, o que também está associado a hábitos desfavoráveis na dieta e atividade 

física (NASRI, 2008; SCHMIDT et al, 2011). O fato de encontrarmos uma relação 

percentual de comorbidades em ambos os grupos (casos e controles) deve-se porque 

os indivíduos constituem um grupo homogêneo, pois apresentam as mesmas 

características de faixa etária, local em que residem e consequentemente apresentam 

as mesmas condições socioeconômicas e hábitos culturais, informações que foram 

levadas em consideração durante amostragem e randomização do estudo para 

minimizar os vieses de seleção e interpretação dos dados. 
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  Quando realizadas as medidas de associação para ver quais variáveis tiveram 

maior impacto como fatores de risco no desenvolvimento de DAOP neste estudo, 

destacaram-se a doença renal crônica que apresentou risco quase duas vezes maior 

(IC 1,14 – 3,08), a história familiar de doença cardiovascular com risco de 2,3 vezes 

(IC 1,34 – 4,05), e a idade avançada (gráfico 01). Estes dados estão em concordância 

com a literatura, pois estão entre os fatores de risco mais fortemente associados ao 

processo aterosclerótico, gênese principal da doença (DURAZZO, 2005; SAVINO 

NETO, 2007; SARMENTO, 2013; PROJETO DIRETRIZES SBACV, 2015; SALES, 

2015; MOTA, 2018). Por outro lado, a hipertensão arterial sempre apontada como 

fator de risco na grande totalidade dos estudos exibiu OR 1,12 (IC 0,76 – 1,64 e P 

0,236), bem como o sobrepeso/obesidade com OR 0,66 (IC 0,42 – 1,02 e P < 0,079), 

o diabetes com OR 1,03 (IC 0,65 – 1,64 e P 0,014), o tabagismo com OR 1 (0,64 – 

1,57 e P 0,132) e a dislipidemia com OR 1,18 (IC 0,71 – 1,95 e P 0,410) não 

apresentaram relação causal, se comportando as vezes como fatores protetores o que 

reduziria desta forma o risco de DAOP. Algumas das explicações é que se trata de 

uma população homogênea e com idade mais avançada como supracitado, e que 

apesar das frequências similares em ambos os grupos, indivíduos que tem DAOP 

apresentam outras comorbidades com risco cardiovascular mais elevado ou em 

estágio mais avançado do que os não DAOP, o que consequentemente reflete na 

gênese da doença, porém não tem significância estatística. 

Makdisse et al. (2008) em estudo transversal multicêntrico avaliou 1.170 

indivíduos >18 anos em 72 centros urbanos participantes do projeto Corações do 

Brasil, e apontou o diabetes, a obesidade, o acidente vascular cerebral e a doença 

isquêmica do coração como sendo os fatores mais fortemente associados à doença, 

evidenciando que mulheres coronariopatas apresentaram risco 4,9 vezes maior de ter 

DAOP do que aquelas sem coronariopatia e, entre homens diabéticos, o risco de 

DAOP foi 6,6 vezes maior em comparação aos não diabéticos. Existe uma elevada 

prevalência de DAOP em indivíduos com diabetes maior que 50 anos, acima de 30% 

(ADA, 2003; Schaan & Mandelli, 2004). Aragão et al. (2009) encontraram prevalência 

de 14% de DAOP em 201 pacientes com insuficiência renal crônica em uma clínica 

de hemodiálise com idade de 18 a 52 anos, sendo a hipertensão (71%) e a dislipidemia 

(89%) os fatores de risco mais frequentes. Ao avaliar a prevalência de DAOP em 

coronariopatas submetidos à angiografia coronariana, Gabriel et al. (2007) 



90 
 

encontraram uma prevalência de DAOP em 90,76% dos pacientes, concluindo que o 

ITB <0,90 constitui um possível marcador de doença arterial coronariana em pacientes 

com risco de doenças cardiovasculares, já que pela análise de regressão logística 

observaram que pacientes idosos, obesos e com DAOP apresentam probabilidade de 

lesão coronariana de 98,93%. 

Outros estudos encontraram relação positiva entre o sobrepeso/obesidade, 

dislipidemia, hipertensão e a prevalência de DAOP (Pânico, 2009; Piccinato, 2001;), 

já neste estudo apesar da prevalência elevada de indivíduos com HAS e 

sobrepeso/obesidade, isso não refletiu nos resultados pelas possíveis hipóteses 

levantadas. Um estudo transversal comparativo foi um dos poucos encontrados na 

literatura com resultados negativos, pois este ao avaliar 116 pacientes submetidos ao 

cateterismo cardíaco no setor de Hemodinâmica do Hospital do Coração de Alagoas, 

verificou que não havia diferença estatística significativa com relação aos principais 

fatores de risco cardiovasculares (tabagismo, hipertensão, diabetes tipo II, 

sedentarismo) nos pacientes com ITB normal e ITB alterado (NUNES et al, 2012), 

talvez pela homogeneidade do grupo estudado que apresentavam esses fatores de 

risco em ambos os grupos e pela amostra reduzida de pacientes que fizeram parte do 

estudo. No presente trabalho, apesar de termos também uma amostra homogênea, 

conseguimos identificar alguns fatores de risco como supracitado, o que foi possível 

talvez pelo maior número de pacientes analisados. 

Estudo realizado por Baxter et al. (2016) que comparou as taxas de DAOP entre 

a população indígena americana, caucasianos e não brancos mostrou que estes 

primeiros têm taxas desproporcionalmente elevadas de DAOP leve/moderada e grave 

quando comparadas com americanos brancos e não brancos, e que mesmo após o 

controle de fatores de risco ateroscleróticos, essas taxas continuaram altas ao 

comparar com brancos, porém não quando comparadas com não brancos, apontando 

que fatores genéticos também podem estar envolvidos nestes resultados e merecem 

uma investigação mais aprofundada. Ao avaliar a qualidade de vida em pacientes com 

DAOP, estudo português determinou que a qualidade de vida geral destes indivíduos 

é de aproximadamente metade ao comparar com a qualidade de vida da população 

geral (VAZ et al, 2013). No presente estudo não foram realizadas avaliações de 

caráter genético e nem para estimar a qualidade de vida desses indivíduos. 
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O subgrupo de pacientes que desenvolvem isquemia crítica dos membros 

representa a parcela mais desafiadora no manejo terapêutico, visto que apresentam 

maior risco de morte, eventos cardiovasculares e perda do membro (DUA & LEE, 

2016). O tratamento destes pacientes tem como finalidade a melhora da dor, a 

cicatrização de úlceras e a prevenção da perda do membro, o que resultará no 

aumento da sobrevida e na melhora da qualidade de vida (PROJETO DIRETRIZES 

SBACV, 2015). Desta forma, o tratamento clínico da DAOP está indicado para todos 

os pacientes, e baseia-se na mudança do estilo de vida, onde o mesmo deve cessar 

o tabagismo, praticar exercícios físicos diários, além do controle ponderal (SILVA 

JÚNIOR, 2015). Pode ser indicado ainda o tratamento medicamentoso para controle 

da hipertensão arterial sistêmica, da intolerância à glicose, do diabetes e da 

dislipidemia (CUCATO, 2013). Ou seja, pacientes com DAOP são beneficiados por 

terapias aplicadas na redução do risco cardiovascular global, desde que não 

apresentem contraindicação ao uso das medicações. Destarte, apesar deste 

conhecimento, estudo realizado por Durazzo et al. (2005) que avaliou o tratamento 

dos pacientes com DAOP mostrou que em nosso meio, a pesquisa e o tratamento dos 

fatores de risco e comorbidades nesses pacientes estão sendo subrealizados, e que 

embora seja amplamente usado, o ITB ainda não é aplicado de forma rotineira na 

atenção primária, provavelmente porque muitos clínicos não estão cientes de que o 

ITB alterado é um forte marcador de risco cardiovascular, pela dificuldade na 

aplicação do método devido ao tempo necessário e ao pouco tempo disponível em 

ambiente de ambulatório e de atenção primária, bem como a falta de treinamento de 

profissionais não médicos (GALVÃO, 2012). 

Portanto, considerando o índice de prevalência, de subnotificação, a alta 

morbimortalidade e a influência que a DAOP pode exercer na qualidade de vida dos 

pacientes, é importante o diagnóstico precoce desta patologia, e mais uma vez 

confirmamos que o ITB como marcador de DAOP assintomática mostra-se como um 

importante instrumento na atenção básica, pois além de ser um marcador de 

aterosclerose, é um grande preditor de eventos cardiovasculares. Seu uso é muito 

simples, não precisa de alto treinamento, o que reduzirá de forma significativa os 

casos que necessitam de intervenção cirúrgica, pois ao serem abordados 

precocemente, reduzirão os gastos para o sistema de saúde e proporcionarão uma 

melhora na qualidade de vida desses pacientes. Apontamos ainda, que para a 
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população da Amazônia ocidental, mais especificamente o município estudado, a 

doença renal crônica foi o principal fator de risco modificável da doença que teve 

significância estatística e a idade avançada e a história familiar de doença 

cardiovascular foram os fatores de risco não modificáveis mais fortemente associados 

à DAOP. Estudos que visam avaliar a qualidade de vida desses pacientes, bem como 

estudo genético poderiam dar informações importantes acerca da qualidade da 

terapêutica empregada bem como de outros fatores de risco. 
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EVOLUÇÃO DAS PRAXIAS NÃO-VERBAIS EM ESCOLARES 
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Bolsista: Laís Franze Cardoso 

 

 

RESUMO: Introdução: A praxia, ela é caracterizada como um aprendizado funcional, 
e não só um produto da maturação neuromotora, por isso ela tem um ligamento com 
a própria produção da fala (Dewey,1995).. Objetivo: Caracterizar as praxias não-
verbais em crianças de três, quatro e cinco anos, analisar as praxias mais frequentes 
apresentadas pelas crianças avaliadas;  Comparar as praxias não-verbais entre os 
sexos. Materiais e métodos: pesquisa quantitativa de caráter transversal, no qual, 
até o presente momento participaram da pesquisa 182 crianças entra três, quatro e 
cinco anos. Todos foram submetidos à aplicação do protocolo proposto por Hage 
(2000).  Resultados:  Existe diferença média entre todas as séries, sendo a Creche 
com média 3,80, Pré I com média de 4,35 e Pré II com 5,41; Para movimentos de face 
e bochecha a resposta mais recorrente foi a pontuação 6 com 87,8%; Para 
movimentos de lábios a resposta mais recorrente foi a pontuação 6 com 86,7%; Para 
os movimentos de língua a resposta mais recorrente foi a pontuação 6 com 85,9% e 
para o pontos de articulação a resposta mais recorrente foi a pontuação 6 com 93,3%; 
Concluímos então, que somente existe relação do gênero com o aspecto de 
face/bochecha. 
 
PALAVRAS CHAVES:  Apraxia não verbal. Linguagem. Evolução das praxias. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A aprendizagem da linguagem escrita e oral é um doa grandes fatores para as 

crianças ampliarem as possibilidades de participação em atividades práticas sociais. 

(Piaget 1986)É considerada como a primeira alternativa de comunicação infantil, é 

com ela que as crianças aprendem a interagir e se comunicar (Ely & Gleason, 1996)  

e na grande maioria, ela é executada através dos pais, por meio de instruções verbais, 

durante o dia-a-dia da criança.  De acordo com Garton (1992), quanto mais a criança 

interage, têm mais experiências no meio social, mais cedo a ela irá desenvolver a 

linguagem.  

A fala, é caracterizada pela parte motora da linguagem. Para que se tenha uma 

boa produção dos sons da fala, é necessário que a mesmo tenha um bom 

desenvolvimento cognitivo e fonológico, integridade no desenvolvimento neurológico 

e nas estruturas orofaciais. Que se tenha uma boa capacidade articulatória ou motora, 

da rapidez e coordenação dos movimentos do sistema estomatognático. Mesmo que 
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a criança a partir dos três anos de idade, neurofisiologicamente estejam adaptas a 

produzir os sons da fala.  (Douglas, 2002). Referente a produção dos sons, é 

importante saber também as características estruturais e funcionais das articulações 

da fala. 

 Os fatores, genéticos, ambientais e funcionais, podem prejudicar o 

desenvolvimento do sistema estomatognático (Felício et al, 2003).  A nitidez dos 

pontos de articulação sofrem uma grande influência na presença e sobreposição dos 

dentes, na mudança dos lábios e bochechas, da posição da língua e das mandíbula, 

segundo (Bianchiniet et al ,2003) além da adaptação do espaço intra-oral para que se 

produza o fonema e a ressonância.  

A praxia, ela é caracterizada como um aprendizado funcional, e não só um 

produto da maturação neuromotora, por isso ela tem um ligamento com a própria 

produção da fala (Dewey,1995). 

 Considerando a habilidade práxica, Meyer (2000), relata que, de acordo com 

as etapas do desenvolvimento da infância, os movimentos de lábios, língua e 

mandíbula sofrem modificações e conforme se alteram ficam mais refinados e 

diferenciados. Tais mudanças são totalmente importantes para que a criança possa 

ter um nível mais elevado de precisão e coordenação articulatória, da qual são 

indispensáveis para a comunicação humana. 

As alterações práxicas, afetam tanto os movimentos, dos quais são totalmente 

necessários para que se produza os sons da fala, quanto, a prática de ações não-

verbais. Estudiosos relatam que é muito comum ainda existirem discussões sobre o 

diagnóstico dessas alterações (Atzingen, 2002; Forrest, 2003). 

 A praxia da fala é caracterizada pela falha na coordenação da musculatura 

para produzir os sons. Ou seja, trata-se de uma patologia, onde o planejamento e 

execução dos movimentos responsáveis pela articulação dos sons da fala, são 

prejudicados. Conforme descrita por Shriberg et al, (1997), descreve que a praxia 

trata-se de uma descoordenação da produção da fala, onde a criança apresenta um 

aspecto característico de erros na produção da fala, que são acometidos por crianças 

que possuem um atraso no desenvolvimento da fala parecidos aos pacientes adultos 

com diagnóstico de praxia adquirida.  

 O fator etiológico da apraxia no desenvolvimento infantil, não há uma 

comprovação definitiva, visto que não houve sinais de nenhum déficit neurológico, 
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ocasionado por alguma lesão específicas nas crianças que apresentam esta alteração 

na fala (Atzingen, 2002). 

Mediante o exposto, o objetivo geral deste trabalho será caracterizar as 

praxias não-verbais em crianças de três, quatro e cinco anos. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Caracterizar as praxias não-verbais em crianças de três, quatro e cinco anos. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 Analisar as praxias mais frequentes apresentadas pelas crianças avaliadas; 

Verificar a prevalência das praxias não-verbais nas diversas faixas de 3 a 5 

anos;  

Comparar as praxias não-verbais entre os sexos.  

 

2.3 Objetivos alcançados: 

• Identificação do sexo predominante na pesquisa; 

• Identificação da média de idade atual para com a série; 

• Caracterizar a distribuição da frequência relativa dos aspectos pesquisados para 

com a idade. 

• Identificação das habilidades, feitas pelos alunos, e se havia diferença em certos 

aspectos em relação ao sexo da criança. 

 

3 MATEIRAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

 Trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter transversal. 

 

3.2 Aspectos bioéticos 

 

A presente pesquisa está sendo desenvolvida sob autorização da diretora da 

instituição pesquisada e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) sob o número 69610117.7.0000.0013. Todos os pais ou 
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responsáveis participantes da pesquisa estão assinando o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE). 

 

3.3 Local da pesquisa 

 

A coleta de dados desta pesquisa será realizada na Escola Municipal de Ensino 

Infantil Flor do Piquiá, situada na rua: Raimundo Cantuária, nº5705, bairro: Tiradentes 

e na Escola Municipal de Ensino Infantil Sementes do Araçá, situada na rua: Castro 

Alves, nº5899, bairro: São Sebastião I.   

 Os locais supracitados foram escolhidos para coleta dos dados por serem 

escolas da região periférica de Porto Velho, do centro urbano onde são expostas a 

condições de riscos que influenciam no desenvolvimento da criança. 

 As duas escolas foram escolhidas aleatoriamente, por meio de sorteio, dentre 

outras escolas que existem na área periférica da cidade. 

 

 

3.4 População e amostra 

 Farão parte desta pesquisa as crianças de três, quatro e cinco anos, 

devidamente matriculadas na Escola Municipal de Educação Infantil Flor do Piquiá – 

extensão seis e Escola Municipal de Educação Infantil Sementes do Araçá. 

 Atualmente, estas instituições contam com 454 alunos na faixa etária que será 

englobada pela pesquisa. Utilizando então o cálculo amostral desta população, 

considerando a margem de erro de 5%, com nível de confiança de 95%, a amostra 

final necessária para esta pesquisa é de 209 crianças. 

 

3.5 Critérios de inclusão 

 

  Farão parte da pesquisa: 

 Pré-escolares regularmente matriculados na Escola Municipal de Educação 

Infantil Flor do Piquiá – extensão seis e Escola Municipal de Educação Infantil 

Sementes do Araçá na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia;  

 Pré-escolares com a idade de três, quatro e cinco anos, de ambos os sexos, 

pois será verificada a evolução das praxias nas determinadas faixas etárias; 
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 Os pais que consentirem com a participação na pesquisa por escrito, por meio 

da assinatura do TCLE. 

 

 

3.6 Critérios de exclusão 

 

Serão excluídos desta pesquisa: 

  Crianças cujos pais e/ou professores manifestem queixas de atraso de fala, 

linguagem ou desenvolvimento, visto que essas queixas podem interferir no resultado 

da pesquisa; 

 Crianças com comprometimento neurológico, síndromes, deficiência motora 

e/ou mental, paralisia cerebral, má formação craniana, pois essas alterações podem 

comprometer as habilidades praxias do desenvolvimento infantil. 

 

3.7 Instrumentos 

 

 Para essa pesquisa será utilizado o protocolo proposto por Hage (2000), que 

consiste em uma avaliação dirigida realizada ludicamente. O protocolo é composto 

por quatro níveis, cada um contendo seis estágios referentes às habilidades praxicas 

da criança. Por meio dele é solicitado que a criança realize movimentos de lábios, 

língua, face e de articulação, sendo seis de cada subitem. Para cada movimento 

executado corretamente atribui-se um ponto e para aqueles que não forem 

executados nenhum ponto é destinado (ANEXO A). 

 

3.8 Procedimentos 

 

Após autorização por escrito da direção das escolas e da aprovação desse 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa a coleta de dados será iniciada de acordo 

com as etapas que se seguem.  

 Inicialmente, foi enviada uma carta de apresentação e pedido de autorização 

para realização do projeto as instituições Escola Municipal de Educação Infantil Flor 

do Piquiá – extensão seis e para a Escola Municipal de Educação Infantil Sementes 

do Araçá. 
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 Foi realizada uma reunião com os pais dos alunos, onde foi explicada a 

metodologia da pesquisa e entregue para cada pai o termo de autorização. Os pais 

que concordarem com a participação do aluno na pesquisa, assinará o termo no 

presente momento e entregará o termo para as alunas. 

As avaliações serão feitas em uma sala destinada para esse fim e 

disponibilizada pelas escolas. Ocorrerá meia hora antes da finalização do horário de 

aula, visto que a avaliação não exige muito tempo para ser executada.  

Os materiais que serão utilizados para a avaliação serão: (1) protocolo de 

apraxia não-verbal, proposto por Hage (2000) impresso em folha de papel A4; (2) 

filmadora digital, marca Vivitar, modelo: DVR 787 HD ; (3) canetas; (4) uma mesa; (5) 

três cadeiras, sendo duas para as avaliadoras e uma para a criança. 

 

3.9 Análises de dados 

 

 Os dados da pesquisa serão tabulados em planilhas do Excel e submetidos à 

análise estatística a fim de determinar o nível do desenvolvimento praxico e identificar 

se estas crianças apresentam alterações praxicas não-verbais. Os dados obtidos na 

instituição serão comparados a prevalência das praxias não-verbais nas diversas 

faixas etárias, comparados entre os sexos, e analisar as praxias mais frequentes 

apresentadas pelas crianças avaliadas. 

 . Os demais objetivos da pesquisa só poderão ser analisados após a coleta de 

todos os pacientes, pois a análise estatística, neste caso, necessita que a pesquisa 

esteja completa. 

 

 

4 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como temos três séries, foi utilizado a Comparação Múltipla de Tukey (post 

hoc) para comparar as séries aos pares. Mostramos estes p-valores na tabela 2. Nesta 

tabela basta cruzamos a linha com a coluna para encontrar o p-valor. Desta forma, 

concluímos que existe diferença média entre todas as séries, sendo a Creche com 

média 3,80, Pré I com média de 4,35 e Pré II com 5,41. 

 

Tabela 1 – Disposição dos dados comparando idade à serie das crianças avaliadas 
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IDADE 
SÉRIE 

CRECHE PRÉ I PRÉ II 

Média 3,80 4,35 5,41 

Mediana 3,75 4,42 5,42 

Desvio Padrão 0,39 0,37 0,37 

CV 10% 8% 7% 

Min 3,08 3,25 4,08 

Max 4,58 4,92 6,00 

N 70 85 115 

IC 0,09 0,08 0,07 

p-valor <0,001* 

 Legenda: N = amostra; CV = coeficiente de variação; Min = valor mínimo; Max = valor 

máximo 

 IC = intervalo de confiança; p-valor: nível de significância; * valores com p<0,005. 

Teste estatístico: ANOVA  

 

 

Na Tabela 2 estão expostos os dados descritivos dos aspectos analisados. 

Verifica-se que os dados coletados demonstram a homogeneidade da amostra.  

O Teste de Igualdade de Duas proporções caracteriza a distribuição da 

frequência relativa aos aspectos. Como as variáveis possuem três níveis de resposta, 

a última coluna (p-valores) da comparação de cada nível de resposta sempre em 

relação ao mais prevalente.  

Para movimentos de face e bochecha a resposta mais recorrente foi a 

pontuação 6 com 87,8%; Para movimentos de lábios a resposta mais recorrente foi a 

pontuação 6 com 86,7%; Para os movimentos de língua a resposta mais recorrente 

foi a pontuação 6 com 85,9% e para o pontos de articulação a resposta mais 

recorrente foi a pontuação 6 com 93,3%. Sendo todos os pontos citados acima são 

estatisticamente diferentes dos demais percentuais, portanto, com o maior índice de 

acertos foram os pontos de articulação proposto pelo protocolo: /p/,/t/,/k/,/f/,/l/,/pataka/. 

 

Tabela 2: Distribuição dos aspectos analisados conforme protocolo aplicado 

nas crianças 
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ASPECTOS PONTUAÇÃO N % P-valor 

 

Face/bochecha 

 

            4                             2 

            5                            31 

            6                           237 

0,7% 

11,5% 

87,8% 

<0,001* 

<0,001* 

Ref. 

Movimento de  

lábios 

            4                            11 

            5                            25 

            6                           234 

4,1% 

9,3% 

86,7% 

<0,001* 

<0,001* 

Ref. 

Movimento de 

 Língua 

            4                            10 

            5                            28 

            6                           232 

3,7% 

10,4% 

85,9% 

<0,001* 

<0,001* 

Ref. 

-Pontos de articulação             3                             1 

            4                            17 

            6                           252 

0,4% 

6,3% 

93,3% 

<0,001* 

<0,001* 

Ref. 

Legenda: N: número da amostra %: valor relativo; P-valor: nível de significância; * 

valores com p<0,005. Teste estatístico: Igualdade de duas proporções. 

 

Em relação ao sexo com os aspectos analisados pelo protocolo, buscou-se 

analisar quais habilidades, feitas pelos alunos, e se havia diferença em certos 

aspectos em relação ao sexo da criança. Se o feminino realizava pontuação máxima 

em todos ou alguns aspectos, ou vice versa.  

         Concluímos então, que somente existe relação do gênero com o aspecto de 

face/bochecha. Descritivamente, temos que na Resp. 6, que seria a pontuação 

máxima,  temos 83,1% para o feminino e 92,5% para os masculino. Ou seja, somente 

nesse aspecto analisado pelo protocolo, concluiu-se que o masculino tem um melhor 

desenvolvimento práxico. Obtiveram valor de p<0,04. 

 

Tabela 3: Relação do sexo com os aspectos analisados pelo protocolo proposto 

aplicado 

 
Feminino Masculino Total 

P-valor 
N % N % N % 

Face/bochecha 

Resp. 4 

Resp. 5 

Resp. 6 

2 

21 

113 

1,5% 

15,4% 

83,1% 

0 

10 

124 

0,0% 

7,5% 

92,5% 

2 

31 

237 

0,7% 

11,5% 

87,8% 

0,041* 

Lábios 

Resp. 4 

Resp. 5 

Resp. 6 

8 

10 

118 

5,9% 

7,4% 

86,8% 

3 

15 

116 

2,2% 

11,2% 

86,6% 

11 

25 

234 

4,1% 

9,3% 

86,7% 

0,194 
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Língua 

Resp. 4 

Resp. 5 

Resp. 6 

4 

15 

117 

2,9% 

11,0% 

86,0% 

6 

13 

115 

4,5% 

9,7% 

85,8% 

10 

28 

232 

3,7% 

10,4% 

85,9% 

0,761 

Ponto de 

articulação 

Resp. 3 

Resp. 4 

Resp. 6 

1 

11 

124 

0,7% 

8,1% 

91,2% 

0 

6 

128 

0,0% 

4,5% 

95,5% 

1 

17 

252 

0,4% 

6,3% 

93,3% 

0,284 

 Legenda: N: número da amostra %: valor relativo; P-valor: nível de significância; 

*valores com  

 p<0,005.Teste estatístico: Qui-Quadrado. 

 

Para finalizar, foi utilizado a Correlação de Pearson para medir a correlação da 

idade com os aspectos. Primeiro p-valor tem que ser significante, quando a correlação 

for positiva significa que à medida que uma variável aumenta seu valor, a outra 

correlacionada a esta, também aumenta proporcionalmente e após é classificada 

segundo a régua metodológica o quão bom é a correlação. 

Concluímos que a idade possui correlação apenas com Lábio, onde o valor de 

17,8%. No entanto, na prática, esse valor é baixo (classificado como péssimo). 

 

Tabela 4: Correlação da Idade com os aspectos analisados conforme protocolo 

aplicado 

 

Aspectos  Idade 

 

                        Lábios 

                        Língua 

                 Face/bochecha 

               Ponto de 

articulação 

Corr (r) % 

17,8% 

8,3% 

11,0% 

3,6% 

P-valor 

0,003* 

0,175 

0,071* 

0,552 

 

Legenda: Corr(r) %: valor relativo; P-valor: nível de significância. * valores com 

p<0,005. 

Teste estatístico: Correlação de Pearson. 

 

5. DISCUSSÃO 

A apraxia da fala possui características únicas que a diferenciam de qualquer 

outro distúrbio de comunicação. A primeira delas é o contraste existente entre a 
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execução voluntária e involuntária da fala. Nesse sentido, quando um paciente fala 

improvisando, repete uma expressão já aprendida ou responde a um estímulo, 

podendo produzir muitas palavras com precisam articulatória. 

  A praxia, ela é caracterizada como um aprendizado funcional, e não só um 

produto da maturação neuromotora, por isso ela tem um ligamento com a própria 

produção da fala (Dewey,1995).   

  Considerando a habilidade práxica, Meyer (2000), relata que, de acordo com as 

etapas do desenvolvimento da infância, os movimentos de lábios, língua e mandíbula 

sofrem modificações e conforme se alteram ficam mais refinados e diferenciados. Tais 

mudanças são totalmente importantes para que a criança possa ter um nível mais 

elevado de precisão e coordenação articulatória, da qual são indispensáveis para a 

comunicação humana. 

  Mediante ao exposto, o objetivo geral da pesquisa é, caracterizar as praxias não-

verbais em crianças de três, quatro e cinco anos. Analisar as praxias mais frequentes 

apresentadas pelas crianças avaliadas, verificar a prevalência das praxias não-verbais 

nas diversas faixas etárias e comparar as praxias não- verbais entre os sexos.  

Os 270 sujeitos presentes na pesquisa, estão distribuídos em 100% dos alunos 

da Escola Municipal de Educação Infantil Flor do Piquiá – extensão seis e a Escola 

Municipal de Educação Infantil Sementes do Araçá, devidamente matriculados e 

autorizados para participarem da pesquisa. Sendo que destes, 50,37% (n=136) 

correspondem ao sexo feminino e 49,63% (n=134) correspondem ao sexo masculino.              

      No que se refere à média da classificação da idade entre as séries, na creche a 

média é de 3,80% (n=70), no pré I a média é de 4,35% (n=85) e no pré II 5,41% 

(n=115). (p-valor <0,001). Na Tabela 1 estão expostos os dados descritivos das idades 

das crianças avaliadas, de acordo com as séries (creche, pré I e pré II). Verifica-se 

que os dados coletados demonstram a homogeneidade da amostra. 

Para constatar qual a diferença existente das idades, aplicou-se o Teste 

Estatístico de Comparação Múltipla de Tukey, comparando-se as séries aos pares. 

Desta forma, obteve-se que as crianças da creche tem idade inferior às do pré I e 

essas inferior às do pré II. 

O Estado assumiu constitucionalmente a obrigação do fornecimento da 

educação infantil para todas as crianças, sem estabelecer critério algum para o acesso 

dessa criança à sala de aula.  
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Além da norma constitucional, outras legislações amparam o direito da criança 

em frequentar o ensino infantil (FERREIRA, Luiz A.M. e GARMS, Gilza Maria Zauhy). 

O artigo 208 refere: É dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que 

a ela não tiveram acesso na idade própria; IV - educação infantil, em creche e pré-

escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

 

Art. 29: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013). Os Municípios têm o dever de atuar prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil (art. 211, § 2º, da CF/88).  
 

A LDB (1996) esclarece ainda que:  

a) artigo 21, parágrafo I - a educação infantil compõe a educação escolar, que por sua 

vez, é formada pela educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio); 

b) a educação infantil passa a fazer parte dos sistemas de ensino (artigo 17, parágrafo 

único e 18, incisos I e II), inclusive na rede privada; 

c) o artigo 89, das disposições transitórias, estabelece que as creches e pré-escolas 

existentes ou que venham a ser criadas têm prazo para integrar os respectivos 

sistemas de ensino (federal, estadual ou municipal); 

d) compete aos Municípios, conforme artigo 11, parágrafo 5, oferecer a educação 

infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental. Souza JR. 

(2000) 

Desse modo a educação infantil passou a ter a importante função de 

proporcionar as crianças condições para o desenvolvimento físico, psicológico e 

intelectual, em complementação a ação da família, ao contrário da educação 

compensatória, que atende as crianças das camadas populares como seres situados 

fora do “padrão de infância”, “carentes” e “deficientes” (FARIA, op. cit., p. 33)”. 

O Teste de Igualdade de Duas proporções caracteriza a distribuição da 

frequência relativa aos aspectos. Como as variáveis possuem três níveis de resposta, 

a última coluna (p-valores) da comparação de cada nível de resposta sempre em 

relação ao mais prevalente.  
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Para movimentos de face e bochecha a resposta mais recorrente foi a 

pontuação 6 com 87,8%; Para movimentos de lábios a resposta mais recorrente foi a 

pontuação 6 com 86,7%; Para os movimentos de língua a resposta mais recorrente 

foi a pontuação 6 com 85,9% e para o pontos de articulação a resposta mais 

recorrente foi a pontuação 6 com 93,3%. Sendo todos os pontos citados acima são 

estatisticamente diferentes dos demais percentuais, portanto, com o maior índice de 

acertos foram os pontos de articulação proposto pelo protocolo: /p/,/t/,/k/,/f/,/l/,/pataka/. 

A consciência fonológica pode ser entendida como um misto de habilidades 

que vão desde a simples percepção global do tamanho da palavra e de semelhanças 

fonológicas entre as palavras até a divisão em segmentos e manipulação de sílabas 

e fonemas (Bryant & Bradley, 1985). 

A rota fonológica que se desenvolve com a estratégia alfabética, é essencial 

para a leitura e a escrita, acontecendo assim o sistema rotativo, que converte a 

ortografia em fonologia e vice-versa, o que permite à criança ler e escrever qualquer 

palavra nova, apesar de cometer erros em palavras irregulares (Alegria, Leybaert, & 

Mousty 1997). 

De acordo com o Relatório Francês “Aprender a Ler”, à medida que a criança 

inicia o processo de aprendizado da leitura por decodificação grafo-fonêmica e passa 

a encontrar as mesmas palavras escritas, vai construindo gradativamente um léxico 

mental ortográfico (Observatoire National de la Lecture, Centre National de 

Documentation Pédagogique, 2001). 

A instrução direta da consciência fonológica, combinada à instrução da 

correspondência grafemo-fonêmica, acelera a aquisição da leitura. No Brasil já foram 

realizados estudos com o intuito de desenvolver a consciência fonológica em crianças, 

demonstrando que, também na ortografia da língua portuguesa, a consciência 

fonológica é um pré-requisito para a aquisição de leitura e escrita (Capovilla & 

Capovilla, 1997; Capovilla, Capovilla & Silveira, 1998). 

Em relação ao sexo com os aspectos analisados pelo protocolo, buscou-se 

analisar quais habilidades, feitas pelos alunos, e se havia diferença em certos 

aspectos em relação ao sexo da criança. Se o feminino realizava pontuação máxima 

em todos ou alguns aspectos, ou vice versa.  

         Concluímos então, que somente existe relação do gênero com o aspecto de 

face/bochecha. Descritivamente, temos que na Resp. 6, que seria a pontuação 

máxima,  temos 83,1% para o feminino e 92,5% para os masculino. Ou seja, somente 
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nesse aspecto analisado pelo protocolo, concluiu-se que o masculino tem um melhor 

desenvolvimento práxico. Obtiveram valor de p<0,04. 

A criança antes mesmo da comunicação não verbal ela passa inicialmente por 

uma comunicação que tem por fundamento o tônus. O lactente através dos gestos e 

expressões transmite uma linguagem não verbal para conseguir manter 

relacionamento físico e humano com meio. Segundo Almeida (1999) essa linguagem 

que o bebê mantém com sua mãe foram designadas como “diálogo tônico”.  

De acordo com a evolução da comunicação em expressões o lactente passa a 

construir uma linguagem que pouco a pouco se transforma em sensibilidade oral e 

moral. E sendo que cada vez mais o diálogo do toque irá se tornar sem efeito a criança 

cria mecanismos de negociação através da comunicação não verbal. 

Cabe ao professor, como parte fundamental da escola, ter a responsabilidade 

e o compromisso com o aluno dando-lhe o apoio para que este se torne um aluno 

participativo na escola, na família e na sociedade como um todo. Libâneo (1994, p. 

251) afirmando ainda que a característica mais importante da atividade profissional do 

professor é a mediação entre aluno e a sociedade. 

A interação do aluno com a escola se da em uma enorme parcela de 

contribuição para o crescimento da criança. Como Almeida (1999, p.106) ressalta: 

 

A escola – tanto quanto a família – tem o papel de desenvolvimento infantil, 
e a relação professor-aluno, por ser de natureza antagônica, oferece 
riquíssimas possibilidades de crescimento. Os conflitos que podem surgir 
dessa relação desigual exercem um importante papel na personalidade da 
criança. 

 

De acordo com Morales (2006, p.61) “a conduta do professor influi sobre a 

motivação, afetividade e a dedicação do aluno ao aprendizado”. Pode reafirmar que o 

aluno se vê influenciado por sua percepção em relação ao professor. 

Para finalizar, foi utilizado a Correlação de Pearson para medir a correlação da 

idade com os aspectos. Primeiro p-valor tem que ser significante, quando a correlação 

for positiva significa que à medida que uma variável aumenta seu valor, a outra 

correlacionada a esta, também aumenta proporcionalmente e após é classificada 

segundo a régua metodológica o quão bom é a correlação. 
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6. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Conclui-se então que há diferença de idade entre as séries apresentadas 

(creche, pré I e pré II) que compreendem as duas escolas, a saber: Escola Municipal 

de Educação Infantil Flor do Piquiá – extensão seis e a Escola Municipal de Educação 

Infantil Sementes do Araçá. 

Em relação aos aspectos, a maioria das crianças obteve a pontuação máxima 

independente do sexo e da idade. Quanto à comparação dos sexos em relação aos 

aspectos analisados, somente existe diferença em um único aspecto, dentre todos os 

outros aspectos analisados. Onde a prevalência maior foi no sexo masculino.  

         E em relação à idade com os aspectos, não houve diferença entre as idades 

apresentadas. Logo, não houve diferença de uma criança da creche comparada com 

uma criança do pré I e pré II.  

        Conclui-se então, que em nossa pesquisa, a idade não interfere no 

desenvolvimento práxico das crianças avaliadas. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTINOCICEPTIVO PREEMPTIVO E PÓS-
OPERATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTRATECAL DE TINGENONA B EM 
MODELO DOR PÓS-CIRÚRGICA 

 
Orientador: Quintino Moura Dias Júnior 

Bolsista: Geiziel Moreira Cruz 

 

RESUMO: A dor pós-cirúrgica é um importante desafio em saúde pública. Dentre o 
crescente número de procedimentos cirúrgicos, cerca de 80% dos pacientes 
apresentam dor aguda pós-operatória, e 10-50% desenvolvem dor crônica. Assim, o 
adequado manejo farmacológico da dor pós-operatória é de extrema importância para 
garantir bem esta e a recuperação completa do paciente. No entanto, o tratamento 
farmacológico, especialmente com anti-inflamatórios e opioides, apresenta reações 
adversas pouco toleradas e nem sempre apresenta eficácia satisfatória. Portanto, a 
busca por novos candidatos à fármacos a partir de produtos naturais torna-se uma 
importante estratégia biotecnológica. Neste sentido, o presente estudo avaliou o 
potencial antinociceptivo da administração intratecal preemptivo e pós-cirúrgico do 
triterpeno quinonametídeo tingenona B em modelo de dor pós-incisional em 
camundongos. O estudo empregou camundongos fêmeas da linhagem Swiss (CEUA 
nº 2017/06). Para a realização do procedimento de incisão na pata e injeção intratecal 
os animais foram previamente anestesiados com anestésico inalatório sevoflurano. 
Com os animais anestesiados, realizou-se a injeção intratecal preemptiva (5 minutos 
antes da cirurgia) ou pós-cirúrgica (5 minutos depois da incisão na pata) de veículo 
(10ul), morfina (5 µg/10µl) e Tingenona B (2,2µg/10µl e 4,4 2,2µg/10µl). Para o modelo 
de dor pós-cirúrgica, realizou-se uma incisão longitudinal de 0,5 cm no aspecto plantar 
da pata esquerda traseira, associando-se divulsão da musculatura plantar e posterior 
fechamento por 1ª intenção. Finalizando a cirurgia, a anestesia foi interrompida e, 
após 20 mim, iniciou-se a avaliação alodinia mecânica através da frequência de 
resposta a 10 aplicações de filamento de von Frey de 4 g/força (39 mN) na borda 
medial do ferimento cirúrgico. A frequência de resposta foi avaliada antes do 
procedimento cirúrgico (medida basal), 30’, 60’, 90’, 4h, 6h e 24h após a cirurgia. As 
respostas de retirada à estimulação mecânica foram consideradas positivas quando 
os animais exibiam nítida resposta de retirada da pata, chacoalhar da pata e ou 
lambida da pata. Os resultados obtidos mostram que a injeção intratecal preemptiva 
e pós-operatória de Tingenona B e morfina reduziu significativamente a alodinia 
mecânica induzida pela incisão de pata.  No entanto, a administração preemptiva de 
tingenona B e de morfina não mostraram ser mais efetiva quando comparado ao efeito 
produzido quando administrado pós-cirurgicamente. O presente estudo mostra de 
modo inédito a eficácia da Tingenona B como fármaco antialodínico quando 
administrada por via intratecal e de modo preemptivo em modelo de dor pós-cirúrgica. 
O resultado corrobora achados prévios do laboratório que demonstram atividade 
antinociceptiva intensa e duradoura da Tingenona B.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Dor pós-cirúrgica. Tingenona B. injeção intratecal. Aanalgesia 
preemptiva.  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A dor pós-operatória representa um importante desafio em saúde pública tendo 

em vista que cerca de 80% dos pacientes operados desenvolvem dor aguda e cerca 

de 10-50% desenvolvendo dor crônica (APFELBAUM et al., 2003; JOHANSEN et al., 

2012; KEHLET et al., 2006; LAVAND’HOMME et al., 2011; MAMET et al., 2017). De 

acordo com Brandsborg e colaboradores (2007), evidências têm mostrado que 

qualquer procedimento cirúrgico per se carreia risco significativo para o 

desenvolvimento de dor persistente e crônica. Além disso, o risco não está associado 

somente à procedimentos mais invasivos como amputação, mas também para 

procedimentos menor extensão.  

A dor aguda pós-cirúrgica normalmente se desenvolve em consequência da 

lesão tecidual, estando sua severidade diretamente associada a extensão da lesão 

cirúrgica (DORR et al, 2007). A dor aguda é desencadeada por diversos mecanismos 

que incluem transdução e transmissão nociceptiva, sensibilização de neurônios 

somáticos e viscerais, sensibilização do sistema nervoso central e perda da inibição 

local e descendente no tronco cerebral e medula espinal (WOOLF & SALTER, 2000). 

O trauma tecidual direto leva à ativação de nociceptores localizados nas fibras C e A 

delta que conduzem informações nocivas mecânicas e térmicos, além dos 

nociceptores químicos que são ativados especialmente por mediadores inflamatórios 

liberados localmente tais como espécies reativas do oxigênio, cininas, prostanoides, 

ATP, histamina e substância P (BRENNAN, 2011; DRAY, 1995). Já os mecanismos 

que levam a dor crônica pós-cirúrgica são complexos e não são completamente 

entendidos (RAI et al., 2017). No entanto, manejo farmacológico adequado da dor pós-

operatória tem sido a melhor opção para efetivamente reduzir a incidência de dor 

crônica pós-cirúrgica. 

O manejo farmacológico adequado da dor pós-operatória tem como impacto 

menor sofrimento e maior qualidade de vida do paciente, além de evitar complicações 

cardiorrespiratórias, hemodinâmicas e metabólicas (OLIVEIRA et al., 2010). Assim, o 

efetivo manejo farmacológico da dor pós-operatória pode envolver o uso de fármacos 

capazes de interferir nos diferentes mecanismos de geração de informação 

nociceptiva. Os opióides, anestésicos locais e anti-inflamatórios não-esteroidais são 

os mais usados no tratamento da dor no pós-operatório. No entanto, o uso desses 

fármacos é limitado por diversos fatores, incluindo ampla gama de reações adversas, 
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toxicidade sistêmica e risco de depressão do sistema respiratório, especialmente com 

o uso de analgésicos opióides (RAI et al., 2017). Apesar do efeito dos AINES sobre a 

função renal ser bastante benigno em curto prazo, muitos médicos cirurgiões 

frequentemente hesitam em permitir o uso desses fármacos, especialmente por serem 

contraindicados em muitos procedimentos cirúrgicos (HAKKARAINEN et al., 2015). 

Portanto, o desenvolvimento de protocolos terapêuticos analgésicos mais efetivos e 

com menos reações adversas continuam sendo de grande importância para o controle 

adequado da dor pós-cirúrgica. Nesse sentido, uma estratégia válida continua sendo 

a busca de novos fármacos candidatos associados à protocolos terapêuticos 

alternativos para sua aplicação. 

Uma alternativa válida para essa problemática é o desenvolvimento de novos 

fármacos a partir de produtos de origem natural. Nesse sentido, as plantas têm um 

longo histórico de ser usada pelo homem para propósitos terapêuticos, havendo 

registros que que datam essa atividade por volta de 5.000 a. C. (RASKIN; RIPOLL, 

2004). A importância das plantas como fonte de substancias para composição de 

novos fármacos se destacou ainda mais após o século XIX, devido ao 

aperfeiçoamento da química farmacêutica e dos métodos analíticos, chegando a 

compor 25% dos fármacos utilizados em países industrializados na década de 1990. 

(HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003). Nessas circunstancias, apresentando 

56 mil espécies descritas e 22% da biodiversidade total mundial (MELO; AMORIM; 

ALBUQUERQUE, 2009), o Brasil apresenta grande potencial para pesquisa de novos 

fármacos.   

De acordo com LIMA (2016), o interesse pelas plantas como fonte de fármacos 

se deve à sua capacidade de síntese contínua de várias substâncias biologicamente 

ativas, especialmente metabólitos secundários oriundos de seu metabolismo. 

Em vista disso, as plantas da família Celastraceae requerem especial interesse, 

visto que sintetizam importantes componentes biologicamente ativos, como 

triterpenos pentacíclicos, sesquiterpenos, flavonoides e alcaloides (GONÇALVES; 

ALVES-FILHO; MENEZES, 2005; MICHELIN et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2006). 

Soma-se a isso sua grande variedade de espécies e ampla distribuição mundial, 

sendo compostas por 98 gêneros e 1.264 espécies (OLIVEIRA et al., 2006; FONSECA 

et al., 2007; LORENZI; MATOS, 2008; OLIVEIRA et al., 2012), estando distribuídas 

em regiões tropicais da África, América do Sul e Ásia (SPIVEY; WESTON; 
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WOODHEAD, 2002; DUARTE et al., 2010; HURTADO, 2013; MOHAMED; PERWEZ, 

2014). 

A Maytenus representa o maior gênero das Celastraceae (CARVALHO-

OKANO; LEITÃO-FILHO, 2004) com cerca de 200 espécies restritas à América do 

Sul, das quais 76 dessas espécies estão distribuídas nos diversos biomas brasileiros 

(LIMA et al., 2016). Niero e colaboradores (2011) descreveram algumas atividades 

medicinais que estão popularmente atribuídas à essa planta, como no tratamento de 

úlcera, dor, reumatismo, bronquite, infecções ginecológicas, asma, bronquite, 

erupções de pele e outros. Seu potencial farmacêutico mostra-se muito importante, 

visto que apresenta muitos metabólitos secundários com atividade biológica, como 

triterpenos pentacíclicos friedelânicos e quinonametídeos, sesquiterpenos, 

secofriedelanos, esteroides, derivados agarofurânicos, glicosídeos, 

proantocianidinas, flavonoides glicosilados, alcaloides piridínicos sesquiterpênicos e 

as catequinas (HURTADO, 2013).  

Os triterpenos são substâncias com grande potencial para desenvolvimento 

de novos fármacos em virtude de suas propriedades farmacológicas tais como anti-

inflamatória, antibacteriana, fungicida, antiviral, antioxidante, analgésica, 

cardiovascular e antitumorais (IKEDA; MURAKAMI; ORIGASHI, 2008). Nas plantas 

da família Celastraceae evidências mostram que os triterpenos quinonametídeos tais 

como a Tingenona, isolados unicamente das plantas desta família (CORSINO et al., 

2000), apresentam atividade contra microrganismos tais como Trypanossoma cruzi 

(DUARTE et al., 2003) e Giárdia intestinalis (REJÓN et al., 2007), além de atividade 

citotóxica, antitumoral (MORITA et al., 2008) e antinociceptiva (VELOSO, 2015).  

Com intuito de fazer frente à nocicepção, vários estudos propuseram 

investigar seus mecanismos de ação, onde verificou-se atuação em vias importantes 

da dor.  

Usando-se da inflamação como importante componente da dor pós-

operatória, a tingenona apresenta-se como possível modulador imunológico ao inibir 

a secreção de IL-1β em monócitos LPS estimulados (HUANG et al., 1998), inibir a 

proteína 5-LOX (BRACA et al., 2001) e inibir a secreção de peróxido de hidrogênio 

reativo em macrófagos ativados (MOREIRA, 2001). Além disso, em modelo animal de 

dor induzida por formalina e carragenina, o pré-tratamento com tingenona por via oral 

foi capaz de reduzir o tempo de lambedura da pata na segunda fase do teste de 
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formalina, o que indica seu efeito sobre a inflamação, embora não tenha havido efeito 

significativo sobre redução de edema no teste de carragenina (VELOSO et al., 2014).  

Contudo, a ação da tingenona na antinocicepção não é somente sobre o 

processo inflamatório. A tingenona demonstrou antinocicepção periférica em modelos 

animais devido ativação da via NO / GMPc e canal K+ sensível ao ATP em 

camundongos, efeito esse inclusive antagonizado com uso de um antagonista opióide 

como Naloxone (VELOSO, 2015). Isso corrobora com outro trabalho que mostra sua 

ação sobre receptores opióides (PAPERS, 2014) e receptores canabinoide (VELOSO, 

2017). 

Além do desenvolvimento de novos fármacos, outra estratégia que tem se 

instituído para controle adequado da dor pós-cirúrgica envolve mudanças no momento 

em que se institui início do tratamento farmacológico, tal como a analgesia preemptiva. 

Este procedimento visa evitar a sensibilização central, que é facilmente iniciada 

durante uma cirurgia e não é capaz de ser inibida somente pela anestesia geral 

(GARCIA et al., 2001). Sua execução se mostra desafiadora pois seu sucesso 

depende de uma analgesia que seja capaz de bloquear toda a nocicepção, cobrindo 

toda a área cirúrgica e que dure por todo o procedimento e até mesmo no período 

pós-cirúrgico (GIAMBERARDINO et al., 2005). Suas vantagens, embora controversas, 

são principalmente a redução da magnitude da dor pós-cirúrgica, consumo de 

analgésico suplementar no pós-operatório, além aumentar o intervalo de tempo até o 

primeiro consumo de analgésico (ONG et al., 2005). A discussão sobre sua eficácia 

se baseia em diversos estudos experimentais, utilizando-se diversos fármacos e vias 

de administração, tanto em modelos animais quanto em humanos, todos eles 

apresentando muitas divergências de resultados. Questiona-se se a divergência entre 

resultados em estudos clínicos pode ter origem nos tipos de procedimento, onde 

aqueles com envolvimento somente de extremidades podem receber melhores 

bloqueios analgésicos, em detrimento dos procedimentos envolvendo vísceras (AIDA 

et al., 1999). Quanto às diferenças de resultados entre modelos animais e estudo 

clínicos, atribui-se à alguns fatores como o fato de estudos animais utilizarem 

estímulos dolorosos em extremidades, sendo estas inervadas apenas por nervos 

segmentares e mais fáceis de serem bloqueadas completamente. Outros fatores 

seriam o tempo de estimulo de curta duração, além de erros nos desenhos dos 

estudos, de forma que não executam corretamente métodos de analgesia baseados 

no conceito amplo de analgesia preemptiva (GARCIA et al., 2001). 
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O uso de uma via de administração intratecal para fármacos também contribui 

como alternativa ao correto manejo da dor no pós-operatório. A descoberta de 

receptores opióides na medula em 1970 impulsionou experimentos que buscassem 

tratamento da dor com injeção de analgésicos diretamente no canal vertebral (YAKSH 

& RUDY, 1977). Hoje seu uso já se mostra bastante consagrado no tratamento da dor 

crônica em pacientes acometidos por câncer, com resultados importantes também 

sobre espasticidade e herpes zoster (COHEN e DRAGOVICH., 2007; BROGAN et al., 

2015). Além disso, seu emprego tem abrangido também a dor aguda no pós-

operatório (HONG et al., 2016), constituindo também uma alternativa útil à via 

peridural no controle da dor do parto (MINTY et al., 2007). Seus principais benefícios, 

à depender do fármaco utilizado e procedimento realizado, se deve à diferença com a 

administração por via oral ou parenteral, onde apresentou redução significativa das 

doses analgésicas necessárias, menor toxicidade e necessidade de analgesia 

suplementar, diminuindo até mesmo a morbimortalidade (SMITH et al., 2002; RAUCK 

et al., 2003; COHEN e DRAGOVICH., 2007). 

Nesse sentido, o presente estudo teve como proposta avaliar a atividade 

antinociceptiva de um derivado triterpênico quinonametídeo, denominado Tingenona 

B, em modelo experimental murinho de dor pós-cirúrgica induzido por incisão 

intraplantar. Além disso, o possível efeito nociceptivo da administração de Tingenona 

B foi avaliado em duas condições diferentes, através da administração convencional 

pós-cirúrgica ou através da administração pré-cirúrgica preemptiva. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o efeito da injeção intratecal de Tingenona B sobre a hiperalgesia 

mecânica induzida por incisão intraplantar no modelo de dor pós-cirúrgica. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito da injeção intratecal preemptiva de Tingenona B sobre a 

hiperalgesia mecânica em modelo de dor pós-cirúrgica. 
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 Avaliar o efeito da injeção intratecal pós-operatório de Tingenona B sobre a 

hiperalgesia mecânica em modelo de dor pós-cirúrgica. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. ANIMAIS 

O presente estudo empregou camundongos swiss webster fêmeas (25-30g) 

fornecidos pelo biotério da Fiocruz Rondônia. Os animais foram mantidos em 

laboratório de experimentação sob luz e temperatura controladas, água e comida ad 

libitum. Todos os procedimentos foram submetidos à apreciação e aprovados pelo 

CEUA local, sob número de aprovação 2017/06. 

 

3.2. OBTENÇÃO DE TINGENONA B  

A Tingenona B, isolada da planta Maytenus guianensis (Celastraceae), foi 

cedida pelo Prof. Dr. Valdir Alves Facundo do Laboratório de Pesquisa em Química 

de Produtos Naturais (LPQPN) da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. A 

planta foi previamente coletada no estado de Rondônia e a identificação botânica 

realizada no Herbário do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA). 

A dose de Tingenona B empregada no estudo foi baseada inicialmente na DL20 

estimada a partir das CI20 determinada previamente no teste de viabilidade celular por 

MTT para uso sistêmico, de acordo com Popiolkiewizc e colaboradores (2005). A partir 

daí, baseado em Brennan e colaboradores (1997) que usaram morfina por via 

intratecal em uma dose mínima efetiva 10 vezes menor que a dose sistêmica, 

calculou-se a dosagem aproximada de Tingenona B para via intratecal. 

 

3.3. INJEÇÃO INTRATECAL 

Uma única injeção intratecal tingenona B foi administrada 5 minutos antes ou 5 

minutos depois do procedimento de incisão na pata. O procedimento foi realizado de 

acordo com Fairbanks (2003). Para o procedimento, os camundongos foram 

previamente anestesiados com anestésico inalatório sevoflurano. A crista ilíaca foi 

cuidadosamente apalpada, onde uma agulha 30 G acoplada a uma seringa Hamilton 

de 300 µl foi inserida perpendicularmente dentro do tecido da região dorsal, entre as 
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vértebras L5 e L6 da coluna vertebral. Uma vez em contato com o osso da coluna 

vertebral, a agulha foi deitada em ângulo de 30º e movimentada delicadamente até 

alcançar o espaço subaracnóide. A inserção correta será confirmada pela imediata 

resposta caudal reflexa caracterizada pela movimentação lateral ou disposição da 

cauda em S.  

 

3.4. MODELO DE DOR PÓS-CIRURGICA 

O modelo de dor pós-cirúrgica consiste no procedimento de incisão plantar 

realizado conforme descrito por Brennan e colaboradores (1996). O animal foi 

previamente anestesiado com anestésico inalatório sevoflurano e, em seguida, 

realizado a assepsia e antissepsia completa da pata com álcool 70%. O procedimento 

cirúrgico consistiu de uma incisão longitudinal de 0,5 cm na planta da pata traseira 

direita (ipsilateral) com lâmina de bisturi até alcançar musculatura plantar, a qual foi 

divulsionada. Por fim, a incisão cirúrgica foi suturada com fio de mononylon 5-0 e o 

animal foi colocado em caixas individuais até o momento do teste. 

 

3.5. AVALIAÇÃO HIPERALGESIA MECÂNICA COM FILAMENTOS DE VON 

FREY 

A avaliação do limiar de resposta à aplicação de estímulos mecânicos foi feita 

de acordo com Nascimento e colaboradores (2005). Inicialmente, os camundongos 

foram colocados em caixas acrílicas individuais com assoalho feito de malha de metal 

onde permanecerão por 15 minutos para habituação. Filamento de von Frey 

(Estesiômetro Sorri Bauru) de 4 g (39 mN) foi usado para determinar a frequência de 

resposta de retirada da pata em 10 aplicações. O filamento foi aplicado em na 

superfície plantar da pata posterior esquerda, com pressão que cause dobramento 

do filamento. A retirada vigorosa da pata foi registrada como resposta positiva. Foi 

considerada como resposta negativa a ausência de resposta de retirada da pata após 

aplicação mantida por 1s.  

 

3.6. EUTANÁSIA E DESCARTE DOS ANIMAIS 
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No final dos experimentos, os animais foram eutanasiados em câmara CO e, 

em seguida, adequadamente descartados. Para o descarte, os animais foram 

devidamente embalados e, em seguida, mantidos em freezer. 

 

3.7. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O procedimento experimental está representado pelo fluxograma abaixo. O 

estudo empregou a morfina e a salina como controle positivo e negativo, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 



120 
 

3.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A influência dos diversos tratamentos sobre as variáveis estudadas, em função 

do tempo, foi estatisticamente analisada através de análise multivariada de variância 

de dois fatores com medidas repetidas, quando for o caso, para comparar os grupos 

durante todo o tempo do experimento. Os fatores analisados foram: tratamento, tempo 

e a interação tratamento x tempo. Nos casos em que houve diferença estatisticamente 

significante entre os tratamentos ou interação significativa tratamento x tempo, foi 

realizado teste post hoc de Tukey. Todas as análises estatísticas foram realizadas no 

programa estatístico Graphpad Prism 6, e o nível de significância foi fixado em p< 

0,05. Os dados serão apresentados como media ± EPM.  

 

3.9. GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Experimento 1: Avaliação do efeito da injeção intratecal preemptiva de Tingenona B 

sobre a hiperalgesia mecânica em modelo de dor pós-cirúrgica. 

 

 Grupo Veículo + Cirurgia (n = 6) 

 Grupo Morfina (5 µg) + Cirurgia (n = 6) 

 Grupo Tingenona B (2.2 µg) + Cirurgia (n = 5) 

 Grupo Tingenona B (4.4 µg) + Cirurgia (n = 7) 

 

Experimento 2: Avaliação do efeito da injeção intratecal pós-operatório de Tingenona 

B sobre a hiperalgesia mecânica em modelo de dor pós-cirúrgica. 

 

 Grupo Cirurgia + Veículo (n = 7) 

 Grupo Cirurgia + Morfina (5 µg) (n = 7) 

 Grupo Cirurgia + Tingenona B (2.2 µg) (n = 7) 

 Grupo Cirurgia + Tingenona B (4.4 µg) (n = 7) 
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4.  RESULTADOS 

 

O presaente estudo avaliou o efeito da administração intratecal preemptiva ou 

pós-operatória do triterpeno Tingenona B em duas doses distintas sobre a nocicepção 

induzida por incisão de pata em camundongos. Os resultados mostram que a incisão 

da pata posterior esquerda causou significativo aumento da frequência de resposta 

de retirada da pata frente a aplicação da força de 4g com um filamento de von Frey, 

indicando desenvolvimento de alodinia mecânica (Figura 1A e 1B). A alodinia 

mecânica foi detectada já na 1º medida e se manteve detectável por todo perído 

experimental de 24 h. Além disso, o estudo avaliou o efeito da injeção intratecal 

preemptiva e pós-cirúrgica de morfina (5 µg/ 10µl). A morfina produziu significativa e 

duradoura reversão da alodinia mecânica em ambas os momentos de administração. 

O efeito antialodínico da morfina foi observado até 4 horas após o início das medições, 

sendo completamente revertido na 6h. No entanto, apenas a morfina administrada 

pós-cirurgicamente apresentou efeito antialodínico 24h após sua administração 

(Figura 1A e 1B). 

Os resultados também mostram que Tingenona B administrada por via 

intratecal apresenta efeito antialodínco tanto quando administrado de modo 

preemptivo quanto após a cirurgia. Na menor dose (2,2 µg/ 10 µl), a Tingenona B 

reduziu a alodinia de forma discreta e apenas de forma tardia nas medidas da 6ª e 24ª 

h (Figura 1A e 1 B). Na maior dose (4,4 µg/ 10 µl), o efeito antialodínico da tingenona 

B apresentou foi observado durante todos períodos avaliados, com a maior 

intensidade de efeitoi observada nos tempos entre 30 min, 90 min e 24 h após a 

administração (Figura 1A e 1B). 

O estudo também comparou a efetividade da administração intratecal 

preemptiva da morfina e da tingenona B  frente ao efeito obtido com a administração 

pós-cirurgica. Os resultados mostram que a administração preemptiva de morfina 

(Figura 2A) e de tingenona B (Figura 2B e 2C) não produziu efeito antialodínico 

significativamente diferente do efeito produzido pela administração pós-cirúrgica. 

Apesar de não significativo, a administração intratecal preemptiva de morfina 

bloqueou a resposta nociceptiva até 90 minutos de avaliação, enquanto que a 

administração pós-cirúrgica da mesma substância apenas atenuou a resposta. Por 

outro lado, o efeito antialodínico da administração pós-cirúrgica da morfina perdurou 
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por até 24 horas da sua administração, o que não foi observado com a administração 

preemptiva. 

Avaliando o efeito da tingenona B, observa-se que em ambas as doses o efeito 

da administração preemptiva não mostrou-se significativamente difetente do que da 

administração pós-cirúrgica. Observa-se claramente que o perfil temporal do efeito do 

fármaco é muito similar nas duas condições avaliadas (Figura 2B e 2C).     

 

 

Figura 1: Frequência de respostas de retirada da pata sob estímulo mecânico em 

região perilesional. Foram feitos os testes antes de qualquer procedimento 

(basal) e reiniciados 20 min após a incisão, compondo então os tempos 0 min, 

30 min, 60 min, 90 min, 4h, 6h e 24h. O gráfico apresenta os resultados dos 
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animais tratados com veículo (PBS), morfina (5 µg) e tingenona B (2,2 µg e 4,4 

µg). Cada substancia foi administrada sob volume de 10 µl. (A) Efeito das 

substancias quando administradas via intratecal preemptivamente (5 minutos 

antes da incisão intraplantar). (B) Efeito das substancias quando administradas 

via intratecal no pós-operatório (5 minutos após o término do procedimento). Os 

dados foram representados como Média ± EPM. # diferença significativa quando 

comparado com o grupo Veículo e Tingenona B. * diferença significativa quando 

comparado com o grupo Veículo. Os dados foram analisados empregando two 

way ANOVA seguido de teste de Tukey. A significância foi fixada em p<0,05. 
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Figura 2: Frequência de respostas de retirada da pata em animais submetidos à 

modelo de dor pós-cirúrgica. Foram feitos os testes antes de qualquer 

procedimento (basal) e reiniciados 20 min após a incisão, compondo então os 

tempos 0 min, 30 min, 60 min, 90 min, 4h, 6h e 24h. O gráfico compara os 

resultados do tratamento administrado por via intratecal de forma preemptiva (5 

minutos antes da incisão intraplantar) e pós-operatório (5 minutos após o 

procedimento cirúrgico) com veículo (PBS), morfina e tingenona B. Cada 

substancia foi administrada sob volume de 10 µl. (A) Morfina (5 µg). (B) 

Tingenona B (2,2 µg). (C) Tingenona B (4,4 µg). Os dados foram representados 

como Média ± EPM. # diferença significativa quando comparado com o grupo 

Veículo e Tingenona B. * diferença significativa quando comparado com o grupo 

Veículo. Os dados foram analisados empregando two way ANOVA seguido de 

teste de Tukey. A significância foi fixada em p<0,05. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presento estudo confirmam que a incisão cirúrgica na pata de 

camundongos produz resposta nociceptiva mecânica intensa e duradoura, 

corroborando evidências prévias (BRENNAN et al., 1996). O modelo de dor pós-

incisional na pata foi inicialmente proposta por Brennan e colaboradores (1996) e tem 

sido amplamente empregado para estudo dos processos fisiopatológicos da dor pós-

cirúrgica bem como para o teste de novos fármacos analgésicos. De fato, o presente 

estudo empregou o modelo de dor pós-incisional para avaliar se um derivado 

triterpênico conhecido como Tingenona B poderia apresentar atividade contra tal 

condição dolorosa. Os resultados mostraram claramente e pela primeira vez que a 

tingenona B apresenta intenso e duradouro efeito antinociceptivo no modelo de dor 

pós-cirúrgica, corroborando evidências prévias mostrando a eficácia antinociceptiva 

da tingenona em diversos modelos experimentais de nociocepção (VELOSO ET AL., 

2014; VELOSO, 2014; 2017).  

No presente estudo a Tingenona B foi administrada por via intratecal uma vez 

que tal via é empregada para selecionar fármacos com ação analgésica no sistema 

nervoso central. Portanto, o efeito antinociceptivo da tingenona B envolve, pelo menos 

em parte, mecanismos espinais de modulação da nocicepção. Neste sentido, estudos 
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posteriores serão necessários para avaliar quais mecanismos farmacológicos são 

responsáveis pelo efeito antinociceptivo da morfina. Como controle positivo, o estudo 

utililizou a morfina, uma analgésico opioide cuja ação sobre o sistema nervoso central 

já está bem caracterizado. A administração de morfina por via intratecal mostrou-se 

efetiva contra a alodinia mecânica induzida por incisão na pata dos camundongos, 

corroborando evidências prévias (ABRAM, YAKSH, 1993; BRENNAN et al., 1997). 

O presente estudo também avaliou se a a administração intratecal preemptiva 

de tingenona B poderia produzir resposta nociceptiva mais intensa e duradoura 

quando comparado com a sua administração pós-cirúrgica. Esta proposta foi baseada 

nas evidências da maior eficácia de fármacos analgésicos administrados na pré-lesão 

quando comparado com o tratamento pós-lesão. (CODERRE et al., 1990; MCQUARY, 

DICKENSON, 1990; WOOLF, CHONG, 1993). No entanto, evidências mostram que 

alguns fármacos não produzem melhor resposta quando administradas 

preemptivamente quando comparados à administração pós-cirúrgicamente no modelo 

de dor pós-incisional (BRENNAN et al, 1997). Tais evidências prévias foram 

corroboradas pelo resultado do presente estudo onde a morfina injetada 

preemptivamente não mostrou maior eficácia em controlar a alodinia mecânica 

quando quando administrada pós-cirurgicamente. Além disso, verificamos que a 

tingenona B também não mostrou maior eficácia antialodínica quando administrada 

preemptivamente quando comparada com a injeção pós-cirúrgica. 

A ausência de maior eficácia preemptiva da tingenona B, da mesma forma 

como ocorre com a morfina já previamente demonstrada, pode estar associada aos 

eventos fisiopatológicos responsáveis pelo desenvolvimento da hiperalçgesia e 

alodinia no modelo de dor pós-cirúrgica. Diversos estudos e evidência clínicas indicam 

que a dor pós-incisional pode ser iniciada e mantida de modo diferente de outras 

condições dorosas (AGUILLAR et al., 1996; BRENNAN et all, 1997; DAHL, KEHLET, 

1993; ESPINET et al., 1996; PRYLE et al., 1993;), o que poderia explicar o 

comportamento da tingenona B em nosso estudo. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstra claramente que a administração intratecal de 

tingenona B apresenta intenso e duradouro efeito antialodínico no modelo de dor pós-



126 
 

incisional. No entanto, a administração preemptiva da tingenona B não mostou ser 

mais efetiva do que a administração convencional pós-operatória. 
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9.      ANEXOS: Certificado de Aprovação do CEUA. 

 

 

 

10.    INFORMAÇÕES EXTRA-CURRICULARES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO 

ACADÊMICO 
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2017 – Participação XV Simpósio de Clínica Médica e Cirúrgica  

“Certificamos que GEIZIEL MOREIRA CRUZ Participou com Sucesso do ‘XV 

Simpósio de Clínica Médica e Cirúrgica’, oferecido pela Coordenação de Medicina 

do Centro Universitário São Lucas, com carga horária de 08 (oito) horas. 

 

2017 – 3º Lugar na categoria APRESENTAÇÃO ORAL/RELATO DE CASO 

“Certificamos que GEIZIEL MOREIRA CRUZ; JOILTON DANTAS SIQUEIRA SILVA 

Receberam Prêmio pelo Terceiro Lugar, na modalidade APRESENTAÇÃO ORAL com 

o tema: RELATO DE CASO DE APLASIA DE MEDULA EM GESTANTE, no IV 

simpósio de Ginecologia e Obstetrícia. 

 

2017 – Participação na apresentação de trabalho em MODALIDADE ORAL 

“Certificamos que GEIZIEL MOREIRA CRUZ; JOILTON DANTAS SIQUEIRA SILVA 

Participaram com Sucesso do ‘IV Simpósio de Ginecologia e Obstetrícia’ na 

apresentação do trabalho em MODALIDADE ORAL, com Tema: RELATO DE CASO 

E APLASIA DE MEDULA EM GESTANTE.”. 

 

2017 – VIII Extensão Universitária da LAMFC - PVH 

O Instituto de Ciências Biomédicas 5-USP ( Núcleo de Rondônia ), em parceria 

com a LAMFC - Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade de Rondônia, 

Certifica que o Acadêmico de Medicina GEIZIEL MOREIRA CRUZ, participou das 

atividades na VIII Extensão Universitária da LAMFC - PVH de atendimento à 

população de Monte Negro/RO no período de 18/12/2017 à 22/12/2017, com carga 

horária de 50 horas..  

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.  

Alunos envolvidos: Graduação: (20) .  

Integrantes: Geiziel Moreira Cruz - Integrante / Luís Marcelo Aranha Camargo - 

Coordenador / Guilherme Vinicius de A. Barbosa - Coordenador. 

 

2017 – 2018 – Membro efetivo LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DA FAMÍLIA E 

COMUNIDADE – LAMFC 

“Certificamos que Geiziel Moreira Cruz participou com Sucesso como Membro 

Efetivo da LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DA FAMÍILIA E COMUNIDADE – 
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LAMFC, no período de agosto de 2017 à julho de 2018, com carga horária de 60 

(sessenta) horas.” 

 

2018 – CERTIFICADO DE MENÇÃO HONROSA 

“O II SIMPÓSIO REGIONAL DE PESQUISA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS atribui 

menção honrosa aos autores Geiziel Moreira Cruz; Ivan Brito Feitosa; Valdir Alves 

Facundo; Quintino Moura Dias, pelo trabalho ‘AVALIAÇÃO DO POTENICAL 

ANTINOCICEPTIVO PREEMPTIVO E PÓS OPERATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

INTRATECAL DE TINGENONA B EM MODELO DE DOR PÓS-CIRÚRGICA’, 

apresentado em formado de Banner e apresentação oral no dia 19 de abril de 2018, 

em Porto Velho – RO.” 

 

2018 – 2º Lugar da categoria MELHOR APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

“Certificamos que:  

GEIZIEL MOREIRA CRUZ, IVAN BRITO FEITOSA, VALDIR ALVES FACUNDO, 

QUINTINO MOURA DIAS.  

Foram classificados em Segundo Lugar, da categoria MELHOR APRESENTAÇÃO 

DE TRABALHO no II Simpósio regional de Pesquisa Científica em Ciências 

Biológicas e da Saúde do Centro Universitário São Lucas. 

Tema: AVALIAÇÃO DO POTENICAL ANTINOCICEPTIVO PREEMPTIVO E PÓS 

OPERATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTRATECAL DE TINGENONA B EM 

MODELO DE DOR PÓS-CIRÚRGICA.” 

 

2018 – IV Programa de Extensão em Atendimento Ambulatorial Pediátrico - 

PEXPed 

“Certificamos que Geiziel Moreira Cruz Participou com sucesso do IV Programa de 

Extensão em Atendimento Ambulatorial Pediátrico – PEXPed, realizado pelo 

Centro Universitário São Lucas, com carga horária de 36 horas.”. 

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.  

Alunos envolvidos: Graduação: (20) .  

Integrantes: Geiziel Moreira Cruz - Integrante / Elierson José Gomes da Rocha - 

Coordenador  
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2018 – Simulação de Resgate a Acidente com Múltiplas Vítimas na Abertura do 

Maio Amarelo em Rondônia 

“Certificamos que GEIZIEL MOREIRA CRUZ Participou com Sucesso do evento 

‘Simulação de Resgate a Acidente com Múltiplas Vítimas na Abertura do Maio 

Amarelo em Rondônia’, realizado com participação da Liga Acadêmica de Clínica 

Cirúrgica de Rondônia – LACCRO, com carga horária de 04 (quatro) horas.” 

 

 

2018 – Participação na apresentação de trabalho em Pôster Impresso 

Certificamos que o trabalho ‘CIRROSE HEPÁTICA POR VÍRUS B E D - AMAZÔNIA 

OCIDENTAL: RELATO DE CASO SUBMETIDO A TRANSPLANTE HEPÁTICO 

BEM-SUCEDIDO’ dos autores: JOILTON DANTAS SIQUEIRA SILVA; GEIZIEL 

MOREIRA CRUZ; JULIANA JEANNE VIEIRA DE CARVALHO; JÉSSICA DE LIMA 

EWALD; JACKSON ALVES DE LIMA; RUI RAFAEL DURLACHER, foi apresentado, 

na modalidade Pôster Impresso, no evento XII Simpósio Internacional de 

Endoscopia Digestiva da SOBED, XIII Congresso Norte-Nordeste de 

Gastroenterologia, XXXIII Congresso da Regional Norte-Nordeste de 

Coloproctologia, I Congresso Norte- Nordeste do CBCD, VI Gastroparaíba 

ocorrido de 17 a 19 de maio de 2018 no Centro de Convenções de João Pessoa em 

João Pessoa/PB. 
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IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE NEUROPATIA AUDITIVA EM RECÉM- NASCIDOS 
DE BAIXO RISCO PARA PERDA AUDITIVA 
 

Orientadora: Virgínia Braz da Silva 
Bolsista:Quézia Laine Nunes de Oliveira 

 
 

RESUMO: Introdução: A população de RN com baixo risco para a deficiência auditiva 
pode apresentar alteração indicativa do ENA e não ser detectadas durante a TAN. 
Objetivo: Analisar a ocorrência do ENA em RN de baixo risco para perda da audição 
na infância. Materiais e Métodos: Estudo quantitativo de caráter transversal, do qual 
participaram 205 recém-nascidos atendidos no programa de TAN do Hospital de Base 
Dr. Ary Pinheiro de Porto Velho, Rondônia. Todos foram submetidos à técnica 
combinada de EOAT e PEATE-A na TAN. Foram excluídos os RN que falharam na 
TAN com EOAT, aqueles cujas variáveis do estudo não foram possíveis de ser 
identificadas no prontuário, aqueles cujas mães não realizaram o pré-natal 
adequadamente, aqueles que não dormiram ou relaxaram para a realização do exame 
e aqueles em que não foi possível obter impedância ideal dos eletrodos de superfície 
para captação dos potenciais. Resultados e Discussão: dos 205 participantes, 
47,8% (n = 98) são do sexo masculino e 52,2% (n = 107) do sexo feminino; 76,1% (n 
= 156) apresentaram peso adequado ao nascer; 75,6% (n = 155) nasceram a termo; 
97,6% (n = 200) passaram na TAN; em 1,9% (n = 4) não foi possível concluir o exame 
e em 0,5% (n = 1) falhou na TAN. O RN que falhou na TAN realizou os exames 
complementares para diagnóstico da ENA e obteve-se resultados dentro da 
normalidade. No Brasil, estão disponíveis poucos dados sobre prevalência e 
incidência dessa patologia na população geral. O ENA possivelmente está presente 
na população de RN com baixo risco para a DA, porém a prevalência é extremamente 
baixa e não é conhecida com exatidão. Conclusão: Não foi encontrada alteração na 
TAN indicativa de ENA na população estudada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Espectro da Neuropatia Auditiva. Indicador de Risco. Perda 
Auditiva Neurossensorial. Recém-Nascido. Triagem Neonatal 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Para que uma criança adquira e desenvolva normalmente a linguagem é 

necessário que seu sistema auditivo esteja íntegro, pois a audição é considerada 

indispensável na comunicação oral. A experiência auditiva através da interação com 

os pais e o ambiente em que está inserida essa criança é importante para o 

desenvolvimento da linguagem e da maturação do sistema auditivo central 

(AZEVEDO e ANGRISANI, 2015). 

A partir da 20ª semana de vida intrauterina o feto começa a adquirir experiências 

auditivas. A audição desempenha um papel importante no desenvolvimento global da 
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criança. Sendo assim, ela pode desenvolver normalmente a linguagem e a cognição, 

o que pode repercutir beneficamente no seu caráter emocional e social (BASSETO, 

2005). 

No primeiro ano de vida do bebê ocorre uma maturação significativa do sistema 

nervoso central e esse período é considerado crítico para o desenvolvimento das 

habilidades auditivas e de linguagem. Devido à grande plasticidade neuronal 

existente, é importante que a Deficiência Auditiva (DA) seja diagnosticada nos 

primeiros três meses de vida do Recém-Nascido (RN) para que possa dar início à 

intervenção adequada até os seis meses de idade (NISHINO e GUILHERME, 2005; 

GATTO e TOCHETTO, 2007). 

A DA é uma das alterações congênitas mais frequentes na população pediátrica 

e afeta, em média, dois a cada mil RN. A perda auditiva pode diminuir o bem-estar 

emocional e trazer consequências negativas sobre a qualidade de vida do paciente, 

além de comprometer o desenvolvimento de fala e linguagem, caso não seja 

diagnosticada e tratada precocemente (WEINSTEIN e DURANTE, 2013). 

A etiologia da DA é multifatorial podendo ser adquirida desde o período pré-natal 

até após o nascimento. Dentre os vários fatores citados na literatura, os mais comuns 

são de origem genética, hereditariedade, anomalias físicas, intercorrências perinatais, 

infecções maternas, uso de medicamentos ototóxicos, entre outros (LEWIS et al, 

2010). 

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) é o primeiro passo para o diagnóstico 

precoce de DA. O Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) recomenda que ela deva 

ser realizada até o primeiro mês de vida do RN, e aqueles com suspeita de DA devem 

ser encaminhados para avaliação audiológica, no máximo até o terceiro mês de vida. 

Caso haja a confirmação da perda auditiva, a intervenção deve iniciar até o sexto mês 

de vida (JCIH, 2007).  

Alguns dos fatores mais comuns que podem causar a DA foram listados como 

Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) pelo JCIH (2007) e Lewis et al 

(2010), dentre eles podemos citar: preocupação dos pais com o desenvolvimento da 

criança em relação a atrasos na audição, fala ou linguagem; histórico familiar de perda 

auditiva permanente na infância; permanência na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) por mais de cinco dias, ou qualquer uma das seguintes 

intercorrências, independentemente da permanência em UTIN, tais como a ventilação 

extracorpórea e assistida, exposição a drogas ototóxicas como aminoglicosídeos e/ou 
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diuréticos de alça, e hiperbilirrubinemia que exija exsanguíneo transfusão, anóxia 

perinatal grave, apgar neonatal de 0 a 4 no primeiro minuto ou de 0 a 6 no quinto 

minuto, peso ao nascer inferior a 1500 gramas; infecções congênitas; anomalias 

craniofaciais envolvendo orelha e osso temporal; síndromes associadas à perda 

auditiva, perda auditiva progressiva ou de manifestação tardia; distúrbios 

neurodegenerativos; infecções bacterianas ou virais pós-natais; trauma de cabeça 

que requeiram hospitalização; quimioterapia (BRASIL, 2012). 

Os RN são classificados de acordo com o risco para DA em grupos de alto e 

baixo risco. Sendo que o RN que apresente qualquer um dos IRDA supracitados será 

inserido no grupo de alto risco e, caso não possua IRDA, inserido no grupo de baixo 

risco (AZEVEDO, 2001). É importante que o RN seja triado pelo programa de TAN da 

maternidade antes da alta hospitalar e em caso de nascimentos que ocorreram fora 

do ambiente hospitalar o teste da audição deve ser feito, no máximo, durante o 

primeiro mês de vida. Os RN sem IRDA são triados com o exame Emissões 

Otoacústicas Evocadas (EOAE) e os RN com IRDA são triados com o exame 

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático (PEATE-A) (BRASIL, 

2012). 

As EOA são capazes de testar a capacidade de funcionamento das células 

ciliadas externas (CCE) da orelha determinando a presença de DA de forma objetiva, 

simples, rápida e não invasiva. Porém apresenta algumas desvantagens, tais como, 

a má adaptação da sonda, movimentos de cabeça do RN, ruídos externos e internos, 

presença de vérnix na orelha externa ou líquido amniótico na orelha média, além de 

não identificar perdas auditivas de origem neural. O PEATE-A tem a vantagem de 

identificar distúrbios auditivos neurais, como o Espectro da Neuropatia Auditiva (ENA), 

e também é captado de forma objetiva e não invasiva. Porém como desvantagem o 

procedimento é mais demorado e a imaturidade neurológica de RN pré-termo pode 

gerar respostas alteradas (BASSETTO, 2005).  

Desde a sua descoberta, as EOA se tornaram importante para auxiliar no 

diagnóstico audiológico e passaram a ser utilizadas como principal teste nos 

programas de TAN. Mas o fato de as EOA estarem presentes ao nascimento não 

elimina a possibilidade de alterações auditivas, entre elas a neuropatia auditiva 

(ALBERNAZ, 2011). 

ENA é uma desordem que afeta o desenvolvimento de fala e linguagem na 

população infantil e prejudica o mecanismo auditivo normal, resultando em baixa 
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discriminação de fala. Esse distúrbio afeta a capacidade que um indivíduo teria de 

processar os sinais acústicos recebidos, ou seja, dificuldades no processamento 

auditivo. A dificuldade em compreender a fala varia para cada paciente, sendo que 

alguns apresentam pouca ou nenhuma dificuldade, enquanto outros referem ouvir, 

mas não compreender, especialmente com ruído competitivo (JOSHI et al, 2016). 

O diagnóstico sugestivo de ENA é caracterizado pela evidência da função normal 

das CCE da cóclea (com respostas normais no registro das EOA) e função da via 

auditiva anormal (com respostas alteradas ou ausentes no registro do PEATE). Para 

que seja possível realizar o diagnóstico é necessário utilizar testes que avaliem a 

função das CCE e do nervo auditivo, que pode ser o protocolo usando EOAE 

Transiente e/ou Produto de Distorção, além do registro de PEATE e pesquisa do 

microfonismo coclear (HAYES e SININGER, 2008).  

Em um estudo cujo objetivo foi determinar a prevalência e o perfil audiológico do 

ENA em lactentes de alto risco provindos da UTIN, das 22 crianças com perda 

neurossensorial, 2 (9,09%) foram diagnosticadas com o distúrbio (JOSHI et al, 2016). 

Uma pesquisa realizada com o objetivo de identificar a prevalência do ENA em um 

grupo de sujeitos com perda auditiva neurossensorial de um serviço de saúde auditiva, 

verificou que a prevalência de sujeitos diagnosticados com ENA foi de 1,2% da 

amostra (PENIDO e ISAAC, 2013).  

Outro estudo em que o objetivo foi coletar todas as evidências disponíveis 

publicadas sobre a prevalência do ENA em RN de baixo risco para DA, quatro artigos 

preencheram os critérios de inclusão na pesquisa. O resultado encontrado na 

população pesquisada variou entre 0,006% e 0,03% (KORVER et al, 2012).  

Diagnosticar ENA em RN que apresentam baixo risco para DA é complicado, 

pois o protocolo recomendado para tal população é usar somente as EOAE. Embora 

essa tecnologia seja capaz de detectar perdas auditivas, as crianças com ENA vão 

“passar” na triagem, ou seja, elas não serão encaminhadas para a realização de 

exame eletrofisiológico (PEATE) (HAYES e SININGER, 2008; KORVER et al, 2012). 

Considerando que a população de RN com baixo risco para a DA pode 

apresentar alteração indicativa do ENA e não serem detectadas durante a TAN, fez-

se necessária a realização desse estudo para se identificar precocemente tal patologia 

neste grupo. 

 

OBJETIVOS 
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Geral:  

Analisar a ocorrência de espectro da neuropatia auditiva em RN de baixo risco para 

perda da audição na infância. 

 

Específicos:  

- Caracterizar os resultados da TAN utilizando técnica combinada de EOAT e PEATE-

A em RN de baixo risco para a deficiência auditiva na infância;  

- Caracterizar os resultados do diagnóstico audiológico em RN de baixo risco para a 

DA na infância que apresentaram resultado alterado na TAN com técnica combinada;  

- Relacionar o resultado da TAN utilizando técnica combinada de EOAT e PEATE-A 

com o sexo, peso de nascimento, idade gestacional, histórico familiar de DA, 

condições de saúde materna no pré-natal (hipertensão, diabetes, anemia, ganho de 

peso, infecção urinária, estresse, uso de drogas lícitas e ilícitas), tipo de parto e 

características socioeconômicas e demográficas maternas (procedência, situação 

conjugal, escolaridade, renda pessoal, renda familiar);  

- Relacionar a conclusão do diagnóstico do RN que falhou na TAN com técnica 

combinada de EOAT e PEATE-A com o sexo, peso de nascimento, idade gestacional, 

histórico familiar de DA, condições de saúde materna no pré-natal (hipertensão, 

diabetes, anemia, ganho de peso, infecção urinária, ameaça de aborto, estresse) e 

tipo de parto. 

 

Alcançados:  

- Caracterizar os resultados da TAN utilizando técnica combinada de EOAT e PEATE-

A em RN de baixo risco para a deficiência auditiva na infância. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho tratou-se de uma pesquisa quantitativa de caráter transversal 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sob o parecer 

número 2.286.553/2017. Todos os participantes consentiram assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
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Fizeram parte do estudo RN atendidos no programa de TAN do Hospital de Base 

Dr. Ary Pinheiro de Porto Velho, Rondônia, no período de outubro de 2017 a março 

de 2018.  

Foram incluídos os RN de ambos os sexos, que se enquadravam no critério de 

baixo risco para deficiência auditiva, segundo o protocolo do Ministério da Saúde do 

Brasil, cujas genitoras concordaram assinando o TCLE. Foram excluídos os RN que 

falharam na TAN com EOAT, aqueles cujas variáveis do estudo não foram possíveis 

de ser identificadas no prontuário, aqueles cujas mães realizaram menos de seis 

consultas no pré-natal, aqueles que não dormiram ou relaxaram para a realização do 

exame e aqueles em que não foi possível obter impedância ideal dos eletrodos de 

superfície para captação dos potenciais. 

Para estimar o número amostral desse estudo tomou-se como base informações 

do relatório anual (2016) do programa de TAN no alojamento conjunto do referido 

hospital que foi de 2184 RN. Utilizando, então, o cálculo amostral e adotando um erro 

de 5% chegou-se a um tamanho amostral mínimo de 327 RN. Considerando possível 

perda amostral dos sujeitos estudados de mais ou menos 30%, seriam convidados 

para participar 425 pais e respectivos neonatos. 

No período da coleta 1498 RN provenientes do alojamento conjunto foram 

submetidos à TAN no referido hospital. Destes, 1212 foram enquadrados no critério 

de baixo risco para deficiência auditiva após a busca ativa realizada pelo 

fonoaudiólogo do hospital, portanto eram elegíveis para o estudo. Dentre os elegíveis, 

288 RN (média de 2 por dia) foram sorteados para fazerem parte da casuística desse 

estudo. Após o sorteio, a genitora foi abordada e convidada a participar da pesquisa 

e aquelas que concordaram, assinaram o TCLE. Após assinatura do TCLE, a genitora 

respondeu a uma entrevista e foi realizada análise minuciosa do prontuário do RN 

para avaliação de outros possíveis IRDA. Após a entrevista e análise do prontuário, 

83 RN foram excluídos do estudo. Destes, 30 foram excluídos devido aos dados do 

prontuário estarem incompletos, 27 por apresentar IRDA, 5 pela mãe ter pré-natal 

incompleto, 1 porque a puérpera não aceitou participar da pesquisa e em 20 RN não 

foi possível realizar o exame PEATE-A em ambas as orelhas. Quando um RN 

sorteado foi excluído do estudo, um novo sorteio foi realizado e assim sucessivamente 

até que fosse atingido o número proposto diário de dois RN avaliados por dia.  

O instrumento utilizado para a coleta de dados dos prontuários foi um formulário 

elaborado para esse fim (SILVA, 2014). Ele serviu para fazer o levantamento das 
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condições clínicas maternas e do RN que pudessem resultar em IRDA, pois esse foi 

um critério para exclusão da pesquisa, além das variáveis socioeconômicas e 

demográficas da família do RN, os fatores de risco para a saúde da gestante, hábitos 

nocivos, histórico de DA na infância, tipo de parto, infecções gestacionais, dados do 

RN (gênero, peso ao nascimento, idade gestacional, índice apgar), intercorrências 

clínicas que pudessem resultar em risco para a audição do neonato, como: uso de 

medicação ototóxica, ventilação mecânica, síndromes associadas à DA, ex-

sanguíneo transfusão por hiperbilirrubinemia, e má formação craniofacial.  

Para a TAN foi utilizado o equipamento MADSEN AccuScreen® marca GN 

Otometrics, eletrodos de superfície descartáveis (para a captação da resposta 

eletrofisiológica), olivas de silicone, gazes e álcool para a limpeza da pele do RN e 

luvas de procedimentos descartáveis.  

Após aprovação por escrito da direção do HBAP e da aprovação deste projeto 

pelo Comitê de Ética em pesquisa, a coleta de dados foi iniciada de acordo com as 

etapas que se seguem:  

Etapa 1 – todos os dias a fonoaudióloga do hospital realizava a busca ativa 

para selecionar os RN que fariam a TAN; Etapa 2 – eram identificados os RN 

caracterizados como baixo risco para DA; Etapa 3 – era feita uma lista com os nomes 

das mães dos RN que fariam a triagem naquele dia e sorteavam-se dois nomes (em 

média); Etapa 4 – as mães que foram sorteadas eram abordadas e informadas sobre 

a metodologia e objetivos da pesquisa, em caso de concordância, as mesmas 

assinavam o TCLE; Etapa 5 – após o consentimento das responsáveis pelos RN, era 

realizada uma entrevista para levantamento das variáveis socioeconômicas e 

demográficas (idade materna, escolaridade, situação conjugal, renda pessoal e 

familiar) e os fatores de risco para a saúde da gestante. A genitora também foi 

indagada quanto ao uso de drogas ilícitas e ingestão de bebidas alcoólicas na 

gestação e se na família havia histórico de DA na infância; Etapa 6 – foi realizada uma 

análise do prontuário do RN sorteado, da leitura minuciosa foi possível verificar o sexo, 

peso ao nascimento, idade gestacional, índice apgar, além de terem sido analisadas 

as intercorrências clínicas que pudessem resultar em risco para a audição do neonato; 

do prontuário da genitora foi possível verificar as condições de saúde materna no pré-

natal (hipertensão diabetes), tipo de parto e se houve infecções na gestação; Etapa 7 

– todos os RN do presente estudo foram triados com EOAT, seguindo o protocolo do 

serviço, após sua realização, na presença de resultado “passa”, os RN eram 
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submetidos ao procedimento com PEATE-A. Para a execução do PEATE-A precedeu-

se a limpeza da pele do RN nas regiões onde foram colados os eletrodos de superfície 

(testa, mastoides direita e esquerda). Essa limpeza se fez necessária a fim de obter 

uma impedância adequada para a realização do exame. Para a estimulação sonora 

foram utilizados fones de inserção, o qual emitia um estímulo click na intensidade de 

35dBNA. Após a verificação da impedância dos eletrodos (aceitável<12KOhms) e 

balanço (aceitável menor do que 3kOhms), o equipamento realizava a análise 

automática das respostas, tendo considerado os seguintes parâmetros: avaliação por 

estatística binomial; estímulo clique de aproximadamente 80HZ de velocidade e 

intensidade de 35dB NA. Quando os parâmetros ideais foram atingidos, o 

equipamento registrava o resultado “passa”. Etapa 8 – após a realização dos exames, 

as mães recebiam o resultado por escrito e eram esclarecidas quanto aos cuidados 

com a audição do bebê, bem como quanto ao desenvolvimento da linguagem. Etapa 

9 – O RN que apresentou resultado “falha” no exame PEATE-A foi encaminhado para 

diagnóstico na Clínica Limiar e foram realizados exames complementares para 

diagnóstico audiológico. 

Os dados da coleta foram tabulados em uma planilha eletrônica do programa 

Microsoft Office Excel.  

Para análise dos dados, no que tange à variável idade materna, segundo o 

Manual Técnico do Ministério da Saúde “Gestação de Alto Risco” (BRASIL, 2000), as 

gestantes com idade inferior a 17 anos e superior a 35 anos são consideradas de alto 

risco para intercorrências pré e perinatais. Desta forma, as genitoras foram 

classificadas em três grupos: menor de 17 anos, com idade entre 17 e 35 anos e 

maiores de 35 anos. 

O HBAP é o único hospital público referência em partos considerados de alto 

risco e que possui UTI Neonatal do estado de Rondônia, todas as gestantes de alto 

risco são encaminhadas para essa unidade, portanto, para análise da procedência 

materna foram consideradas duas variáveis: mães procedentes da capital (Porto 

Velho) ou do interior do estado.  

Quanto ao estado civil, as mães foram distribuídas nos grupos: solteira, casada, 

união consensual, divorciada e viúva. Para a variável escolaridade, optou-se por 

definir três grupos (cursados completa ou incompletamente): ensino fundamental, 

ensino médio e ensino superior. Quanto à variável renda familiar as genitoras foram 

distribuídas em três níveis de rendimento: inferior a um salário mínimo, entre um e três 
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salários mínimos e superior a três salários mínimos. O tipo de parto também foi 

considerado na análise dos dados, tendo duas classificações: cirúrgico e vaginal.  

Para análise das variáveis dos RN, os mesmos foram classificados quanto ao 

sexo: masculino e feminino; idade gestacional: a termo (IG: 37 a 41 semanas e seis 

dias), pré-termo (IG: inferior a 37 semanas) e pós-termo (IG: igual ou superior a 42 

semanas). Quanto à variável peso ao nascer, os RN foram classificados em peso 

adequado (igual ou acima de 3000 gramas) e peso não adequado (inferior a 3000 

gramas).   

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As mães que fizeram parte desse estudo apresentaram faixa etária 

predominante de 17 a 35 anos, são moradoras da capital do estado, cursaram o 

ensino médio, vivem em união consensual com seus companheiros e têm renda 

familiar de no mínimo um e no máximo três salários mínimos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características socioeconômicas e demográficas das mães dos recém-
nascidos de baixo risco para deficiência auditiva atendidos no programa de triagem 
auditiva do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho, Rondônia 

Variável  N % 

 
 
Faixa Etária 

< 17 anos 5 2,5 

17 a 35 anos 176 85,8 

> 35 anos 24 11,7 

 
Procedência 

Capital 147 71,7 

Interior 58 28,3 

 
 
Estado  
Civil 

Solteira 54 26,4 

Casada 56 27,3 

União Consensual 94 45,8 

Divorciada 0 0 

Viúva 1 0,5 

 
Nível 
Escolar 

Ensino Fundamental 42 20,5 

Ensino Médio 135 65,8 
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Ensino Superior 28 13,7 

 
 
Renda 
Familiar 

< Um salário 53 25,9 

Um a três salários 116 56,6 

> Três salários 21 10,2 

Não soube informar 15 7,3 

Tipo de 
Parto 

Cirúrgico 133 64,9 

Vaginal 72 35,1 

(n = 205) 
Legenda: N = amostra; % valor percentual; < = menor; > = maior  

 

Na presente pesquisa evidenciou-se que, dos 205 RN que participaram do 

estudo, a maioria era do sexo feminino, apresentou peso ao nascer adequado e 

nasceu a termo (Tabela 2).   

 

Tabela 2. Características dos recém-nascidos de baixo risco para deficiência auditiva 
atendidos no programa de triagem auditiva do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto 
Velho, Rondônia 

Variável  N % 

 

Sexo 

Masculino 98 47,8 

Feminino 107 52,2 

Peso ao 

Nascer 

Adequado 156 76,1 

Não adequado 49 23,9 

 

Idade 

Gestacional 

Termo 155 75,6 

Pré-termo 25 12,2 

Pós-termo 25 12,2 

(n = 205) 
Legenda: N = amostra; % valor percentual 

 

Dentre os 205 RN que fizeram parte da casuística do estudo, 97,6% (n = 200) 

passaram na TAN; em 1,9% (n = 4) não foi possível concluir o exame e 0,5% (n = 1) 

falhou na TAN. O RN que falhou na TAN com resultado “falha” no exame PEATE-A 

foi encaminhado à Clínica Limiar para diagnóstico onde foram realizados exames 

complementares, tendo este obtido resultados dentro do padrão da normalidade. Em 

alguns RN não foi possível realizar o exame pois os mesmos ou acordaram durante o 

procedimento ou a impedância dos eletrodos de superfície não ficou adequada (Figura 

1).  
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Figura 1. Fluxograma das etapas de triagem e diagnóstico 

Legenda: PEATE-A = potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático; OD = orelha 
direita; OE = orelha esquerda; NC = não concluiu.  

 

No presente estudo, verificou-se que a idade materna variou de 13 a 43 anos, 

sendo que a maioria encontrava-se na faixa etária de baixo risco (17 a 35 anos) para 

a gestação, achado que concorda com outros estudos realizados em regiões distintas 

(LIMA et al, 2008; GRIZ et al, 2010; KUNST et al, 2013; MAHL et al, 2013; SILVA, 

2014; GRIZ et al, 2015). Tal resultado é verificado em razão de ser este o período 

considerado como idade fértil das mulheres. 
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Em relação à variável procedência, a maioria reside na capital do estado e 

somente o estudo de Silva (2014) teve resultado semelhante devido à realização no 

mesmo hospital. Considerando o grau de escolaridade das mães participantes da 

pesquisa em que prevaleceu o maior número de mães que chegaram a cursar o 

ensino médio, encontraram-se resultados semelhantes a outros estudos (KUNST et 

al, 2013; SILVA, 2014), porém diferem de outras pesquisas em que o valor percentual 

de mães com ensino fundamental foi maior (LIMA et al, 2008; GRIZ et al, 2010; MAHL 

et al, 2013). Em tais pesquisas verificou-se um número considerável de mães menores 

de 19 anos. Tal fato, muitas vezes, gera evasão escolar, uma vez que essas mães 

precisam se dedicar aos filhos. Além disso, pôde-se perceber que muitas mães 

desses estudos já tinham outros filhos e possivelmente haviam abandonado a escola 

anteriormente, não dando continuação aos estudos.  

No que se refere ao estado civil, constatou-se que a maioria das mães vive em 

união consensual com seus companheiros corroborando com outras pesquisas (LIMA 

et al, 2008; GRIZ et al, 2010; MAHL et al, 2013; SILVA, 2014; GRIZ et al, 2015), no 

entanto, o presente resultado diverge do que foi observado em outro trabalho (KUNST 

et al, 2013) o qual verificou que a maioria das mães eram solteiras. Uma explicação 

para esse fato é a grande porcentagem de mães jovens e adolescentes que 

participaram de tal pesquisa.  

Quanto à renda familiar foi observado que a maioria das mães tinha entre um 

e três salários mínimos, esse resultado vai ao encontro do averiguado em estudos 

realizados em um hospital universitário da região Nordeste e no mesmo hospital da 

capital (LIMA et al, 2008; SILVA, 2014). Esse resultado, porém, foi distinto de outro 

estudo realizado em um hospital em Pernambuco, presumivelmente devido ao fato de 

que a maioria dessas mulheres não possuía renda pessoal, diminuindo, assim, a 

porcentagem da renda familiar (GRIZ et al, 2010).  

Em relação às características dos RN participantes do estudo, o peso médio ao 

nascer foi de 3336 gramas e a idade gestacional média foi de 39 semanas. Constatou-

se que a maioria dos RN apresentou peso ao nascer adequado (superior a 3000 

gramas) e idade gestacional dentro do período considerado a termo (entre 37 a 40 

semanas). Esse resultado deve-se ao fato de que as mães participantes da pesquisa 

realizaram o pré-natal adequadamente. O acompanhamento pré-natal intensivo 

durante a gestação implica em menores taxas de alterações pós-natais, e, portanto, 

melhores condições ao nascimento destes recém-nascidos (BRASIL, 2000). A 
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Organização Mundial de Saúde recomenda que o número ideal de consultas pré-

natais seja igual ou superior a seis (BRASIL, 2012). Com a realização adequada do 

pré-natal é possível saber se houve intercorrências e com isso poder relacionar o 

resultado da TAN com as condições de saúde materna neste período, sendo este um 

dos objetivos do presente estudo. 

Quanto ao resultado da TAN, pôde-se constatar que no presente estudo 

nenhum RN apresentou alteração indicativa do ENA. Embora um RN tenha 

apresentado resultado “falha” no exame PEATE-A, este foi encaminhado para a 

realização de exames complementares e encontrou-se como resultado audição 

normal, ou seja, não foi encontrado indícios de alteração que o pudesse caracterizar 

com o ENA.  

No Brasil, estão disponíveis poucos dados sobre prevalência e incidência dessa 

patologia na população geral. Estudos realizados na população de alto risco para DA 

verificaram-se que a porcentagem de indivíduos com ENA é muito baixa, tendo 

variado entre 0,27% e 1,2% (ANGRISANI et al, 2012; DOWLEY et al, 2009; FOERST 

et al, 2006; PENIDO e ISAAC, 2013). O ENA possivelmente está presente na 

população de RN com baixo risco para a DA, porém a prevalência é extremamente 

baixa e não é conhecida com exatidão, sendo necessário mais estudos nessa 

população (KORVER et al, 2012).  

Há que se considerar nesse estudo a dificuldade encontrada para avaliação 

audiológica dos participantes. O programa de TAN do hospital dispõe de dois 

aparelhos para a realização dos exames auditivos, porém, no período estabelecido 

para início da coleta, os mesmos encontravam-se em manutenção. As fonoaudiólogas 

do hospital estavam utilizando um equipamento cedido por outro serviço que realizava 

apenas o exame de EOA. Sendo assim, a coleta de dados iniciou somente após a 

manutenção dos equipamentos. Logo após o retorno dos mesmos, constatou-se que 

um dos equipamentos ainda apresentava problemas, tendo este voltado para a 

manutenção; consequentemente apenas um equipamento foi utilizado durante o 

período de coleta tanto para o programa de TAN do hospital quanto para a pesquisa. 

Esse fato, associado a grande demanda do hospital dificultou que a coleta ocorresse 

conforme o planejado, com isso não foi possível atingir o número amostral previsto de 

327 RN.  

Os dados deste estudo não foram enviados para análise estatística, tendo em 

vista que todos os RN da amostra apresentaram resultado normal na TAN com 
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PEATE-A e não se encontrou alteração auditiva indicativa do ENA. Assim, não foi 

possível verificar a relação do resultado da triagem auditiva utilizando técnica 

combinada com as variáveis maternas e do RN, sendo este o objetivo geral da 

pesquisa. Os dados foram, porém, tabulados em uma planilha eletrônica do programa 

Microsoft Office Excel, versão 2010, onde foram calculadas a frequência absoluta e a 

frequência relativa das variáveis qualitativas nominais e a média aritmética das 

variáveis quantitativas. 

Sugere-se dar continuidade à pesquisa para atingir o número amostral previsto, 

para que seja possível investigar os prováveis fatores de risco sugestivos de ENA que 

também podem estar presentes em RN de baixo risco para DA. Dessa forma as 

crianças que seriam perdidas no rastreio dos programas de TAN utilizando apenas o 

protocolo de baixo risco poderão ser diagnosticadas precocemente. 

 

CONCLUSÃO 

Não foi identificado RN com alteração na TAN indicativa de ENA na população 

pesquisada, tendo todos apresentado resultado normal com PEATE-A.  
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FOSFOLIPASE A2 ÁCIDA DO VENENO DA SERPENTE Bothrops moojeni: 
AVALIAÇÃO DO EFEITO LEISHMANICIDA.  

 

Orientadora: Viviane Krominski Graça de Souza 
Bolsista: Lucas Nunes de Freitas Lima 

 

 

RESUMO: As leishmanioses são conhecidas por serem doenças normalmente 
relacionadas com altos níveis de pobreza e falta de devido acesso a saúde, sendo 
classificadas atualmente como doenças tropicais negligenciadas. Um dos pontos de 
destaque e preocupante no contexto desta enfermidade, refere-se ao tratamento, 
devido ao pequeno arsenal terapêutico disponível e constante surgimento de 
resistência dos parasitas aos fármacos existentes. Além disso, os efeitos tóxicos e 
desconforto ao paciente gerados durante o tratamento, são fatores que impulsionam 
pesquisadores e indústrias farmacêuticas na busca de potenciais novos compostos, 
com efetiva ação antimicrobiana e reduzidos efeitos colatareis. Tendo em vista o 
impasse com os fármacos atuais administrados para o tratamento das leishmanioses, 
o objetivo geral deste projeto foi a avaliação in vitro do efeito leishmanicida e a 
caracterização bioquímica e enzimática da Fosfolipase A2 Ácida isolada do veneno da 
serpente Bothrops moojeni. O veneno bruto foi adquirido do Serpentário Proteínas 
Bioativas Ltda. (Batatais-SP) e obtido de um pool de indivíduos adultos, mantidos no 
biotério central do Centro de Estudos em Biomoléculas aplicadas à Saúde. Para 
purificação das toxinas, o veneno foi fracionado em cromatografia de troca catiônica. 
As frações obtidas revelaram a presença de proteínas com massa molecular 
entre14kDa e 15kDa – compatível com as fosfolipases de serpentes. As frações de 
interesse foram avaliadas quanto a sua atividade fosfolipásica. A atividade 
leishmanicida in vitro do veneno bruto também foi avaliada nesse trabalho. Os 
resultados encontrados foram expressos em valores de Concentração Inibitória para 
50% (IC50) das formas promastigotas de L. amazonensis. O veneno bruto apresentou 
um IC50 igual a 1,17 µg/mL, inibindo 99% dos protozoários em concentrações acima 
de 20 µg/mL. A ação leishmanicida da fosfolipase ácida isolada será avaliada nos 
próximos dias. Os resultados mostrados até o momento revelam o potencial inibitório 
do veneno de B. moojeni e reforçam a importância na busca de novos compostos com 
efetiva ação leishmanicida, com baixo custo e toxicidade, como prováveis e 
alternativos agentes terapêuticos contra as Leishmanioses.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Veneno de serpente. Fosfolipase. Efeito leishmanicida. 
Doenças negligenciadas.  
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) 

Milhões de pessoas são acometidas anualmente por uma ou mais doenças 

tropicais negligenciadas (DTN), incluindo nesse quadro as leishmanioses; 
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essencialmente relacionadas com altos níveis de pobreza. Essas doenças refletem ou 

são consequências da fragilidade social e econômica de muitos países e, atingem 

milhões de pessoas, principalmente em áreas tropicais do planeta, onde se encontram 

os países em desenvolvimento (CAMARGO, 2008). 

No ano de 2010 a Organização Mundial da saúde (OMS) publicou o primeiro 

relatório sobre todas as doenças tropicais negligenciadas, destacando 17 doenças 

parasitárias crônicas que atualmente são descritas como DTNs: dengue, raiva, 

tracoma, úlcera de Buruli (infecção por Mycobacterium ulcerans), treponematoses 

endêmicas, hanseníase (doença de Hansen), doença de Chagas (tripanossomíase 

americana), doença do sono (tripanossomíase africana), leishmaniose, cisticercose, 

dracunculíase (infecção pelo verme da guiné), equinococose, infecções por 

trematódeos causadas por alimentos, filariose linfática, oncocercose (cegueira dos 

rios), esquistossomose (bilharziose) e helmintíases transmitidas pelo solo (WHO, 

2010).  

Atualmente, mais precisamente na última década, está em pauta como um dos 

principais impasses a ser resolvido, as formas de combate, prevenção, tratamento e 

possível erradicação das DTNs, principalmente, no que se refere à criação de novos 

fármacos e o desenvolvimento de estratégias e alianças a serem aplicadas e apoiadas 

para a geração de potenciais novos medicamentos. Essas são opções de admirável 

impacto tanto no Brasil quanto no exterior e devem ser incentivadas e apoiadas, pois 

somente desta maneira poderemos conquistar novas fronteiras capazes de satisfazer 

as exigências impostas por um mercado em contínua evolução. Vários exemplos 

podem ser citados para ilustrar ações internacionais dedicadas a reduzir o impacto 

global devastador das DTNs, como as importantes alianças que têm sido 

intensificadas entre a OMS e indústrias farmacêuticas (DIAS et al., 2013). 

 

1.2 Leishmaniose      

As leishmanioses são antropozoonoses causadas por protozoários parasitas 

intracelulares flagelados do gênero Leishmania (Ross, 1903), pertencentes à família 

Trypanosomatidae. Tal parasito é transmitido de forma vetorial através das fêmeas de 

Phlebotominae dos gêneros Phlebotomus e Lutzomyia (FURUSAWA; BORGES, 

2014).  

Existem diferentes espécies de Leishmania, sendo assim é considerada uma 

doença de ampla distribuição geografia. O Brasil possui seis espécies destes 
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parasitas responsáveis por causar a leishmaniose cutânea, divididos em 2 

subgêneros: Leishmania e Viannia (BASANO; CAMARGO, 2004).  

Pesquisas epidemiológicas constataram que existe um total de 98 países em 5 

continentes que notificaram sobre transmissão endêmica de leishmaniose (ALVAR et 

al., 2012). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 90% dos casos 

mundiais de leishmaniose visceral ocorrem endemicamente em 6 países: Bangladesh, 

Brasil, Etiópia, Índia, Sudão do Sul e Sudão. Com relação a leishmaniose cutânea, 

mais de 70% dos casos relatados ocorrem endemicamente em 10 países: 

Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Etiópia, República Islâmica do Irã, 

Peru, Sudão do sul e a República Árabe da Síria (WHO, 2016). 

 As taxas de morbidade e mortalidade nas leishmanioses são variáveis, 

podendo incluir formas letais, como por exemplo a leishmaniose visceral ou casos 

severamente desfigurantes como a leishmaniose mucocutânea; formas 

espontaneamente curáveis, como a leishmaniose cutânea localizada; além de 

quadros de dificil tratamento, como verificado na leishmaniose cutânea difusa. Essa 

variabilidade de quados clínicos acaba dificultando o controle e tratamento da doença 

(BASTIEN; LACHAUD, 2016). 

O ciclo de vida dos protozoários do gênero Leishmania, é considerado um ciclo 

heteróxeno envolvendo dois hospedeiros, sendo que o mosquito é o intermediário e o 

mamífero o hospedeiro alvo. A infecção no humano (mamífero, hospedeiro alvo) 

ocorre durante o repasto sanguíneo da fêmea dos flebotomíneos, injetando as formas 

promastigotas metacíclicos no hospedeiro mamífero. Estas formas são fagocitadas 

por macrófagos; dentro da célula, o parasito se transforma em amastigota e inicia um 

processo de multiplicação binária. Após a formação de inúmeras amastigotas, este 

macrófago é levado à morte e as formas do parasito são liberadas, invadindo outras 

células do sistema imune para continuar a replicação parasitária (ZULFIQAR; 

SHELPER; AVERY, 2017). 

A apresentação clínica é variável por conta das diferentes espécies e 

acometimentos do parasito. Geralmente, a doença se manifesta em duas formas mais 

comuns: leishmaniose cutânea e leishmaniose mucosa, podendo ocorrer a forma 

mucocutânea. Outros fatores a serem analisados nas manifestações clínicas são: o 

acometimento mucoso concomitante, que tem sido observado, em até 30% dos 

pacientes e as manifestações sistêmicas, como febre, mal-estar geral, dores 

http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/D_89.pdf
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musculares, emagrecimento, anorexia, adenopatias e hepatoesplenomegalia, mais 

comum na leishmaniose visceral (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE., 2013). 

A escolha do fármaco para o tratamento varia de acordo com a forma clínica 

da infecção e da espécie do parasito em questão (GAY et al., 2015). As drogas de 

primeira escolha no tratamento das leishmanioses são os antimoniais pentavalentes, 

considerados leishmanicidas por interferir na bioenergética das formas amastigotas 

de Leishmania, porém, a retenção do antimônio nos tecidos é responsável pelos 

efeitos tóxicos. Além desta, existem fármacos alternativos, como a Anfotericina B que 

pode causar febre, náuseas, vômitos, hipopotassemia e flebite no local da infusão; 

Anfotericina B lipossomal e Pentamidinas que podem causar dor, induração e 

abscessos estéreis no local da aplicação, além de náuseas, vômitos, tontura, 

adinamia, mialgias, cefaleia, hipotensão, lipotímias, síncope, hipoglicemia e 

hiperglicemia (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE., 2013). O baixo arsenal de drogas 

leishmanicidas, seus altos níveis de toxicidade e o surgimento de resitência aos 

fármacos, enfatizam a importância de pesquisas em busca de novos compostos com 

atividade anti Leishmania. 

 

1.3 Produtos naturais como possíveis fármacos    

   

Desde os primórdios da medicina, as substâncias químicas derivadas de 

plantas, animais e microrganismos têm sido utilizadas para tratar doenças humanas. 

A pesquisa de produtos naturais na busca de novos fármacos para o tratamento da 

doença de Chagas e leishmaniose oferece a oportunidade de descobrir compostos 

com potencial atividade e seletividade (KAYSER et al., 2003; SULSEN et al., 2006). 

O uso de produtos naturais extraídos de plantas (LIRUSSI et al., 2004; CONTRERAS 

et al., 2006; LUIZE et al., 2006, GRAÇA-DE-SOUZA et al., 2011) com baixa toxicidade 

e potencial atividade antioxidante tem sido constantemente utilizados em testes para 

avaliação antiprotozoária.  

Alguns trabalhos têm avaliado os efeitos biológicos de extratos (HOLETZ et al., 

2005) e quitinases (ROCHA et al., 2003) de plantas sobre tripanossomatídeos 

inferiores, como Herpetomonas samuelpessoai e Phytomonas françai, 

respectivamente. O uso de tripanossomatídeos inferiores como modelos biológicos no 

“screening” de novas drogas justifica-se por apresentarem características biológicas 

similares a membros potencialmente patogênicos da família Trypanosomatidade, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hepatoesplenomegalia
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como Leishmania sp e Trypanosoma cruzi; por não serem patogênicos e por serem 

facilmente cultivados em meios sintéticos.  

Os venenos de serpentes chamam atenção quanto às inúmeras propriedades 

bioquímicas, funcionais e estruturais. São constituídos, na sua grande maioria, por 

proteínas e peptídeos, que atuam por diferentes mecanismos induzindo a paralisia, 

morte e digestão da preza. Os venenos da maioria das serpentes são constituídos por 

inúmeras toxinas, em concentrações variadas, as quais incluem: fosfolipases A2, 

neurotoxinas, citotoxinas, cardiotoxinas, proteínas que agem na hemostasia 

(proteases) e peptídeos (desintegrinas, peptídeos potenciadores da 

bradicinina/inibidores da enzima conversora de angiotensina), oxidases (L-

aminoácido oxidase), hialuronidases e lectinas. Toxinas isoladas têm sido 

amplamente utilizadas como ferramenta para o estudo funcional e molecular de 

receptores em plaquetas e células tumorais, compreensão dos mecanismos de 

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

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

THEAKSTON; KAMIGUTI, 2002; DU; CLEMETSON, 2002). 

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 

componentes isolados do veneno possuem um efeito sobre o crescimento dos 

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

de serpentes e algumas toxinas isoladas possuem efeitos potencialmente terapêuticos 

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

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

MERKEL et al., 2007; BASTOS et al., 2008; PASSERO et al., 2007; 2008).  

Diferentes estratégias têm sido adotadas por pesquisadores com o objetivo de 

encontrar drogas microbicidas que apresentem segurança, baixo custo e baixa 

toxicidade em comparação com as drogas empregadas atualmente (A-ABDELY, 

1998; MARTINEZ-ROJANO et al., 2008; TEMPONE et al., 2009). Vale a pena 

ressaltar que estudos envolvendo compostos derivados de extratos de plantas 

(PANUNTO-CASTELO et al., 2001; AFONSO-CARDOSO et al., 2007) e toxinas 

animais (PASSERO et al., 2008) também apresentam resultados promissores e desta 

forma, toxinas isoladas de  
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venenos de serpentes foram alvos de nossa análise como potenciais drogas anti 

Leishmania sp. 

 

1.4 Bothrops moojeni 

 

A serpente Bothrops moojeni descrita por Hoge em 1966, mais conhecida como 

caiçaca ou caiçara, pertence à família dos viperídeos e possui uma ampla distribuição 

na América do Sul, tendo maior abundância no Brasil. Pode alcançar 230cm de 

comprimento, porém sua maioria não atinge mais de 160 cm (NOGUEIRA; SAWAYA; 

MARTINS, 2003). 

Essas serpentes habitam as áreas de cerrado, estando normalmente 

relacionada às matas de galeria e ocasionalmente, às áreas secas de savanas 

interfluviais (LELLOP, 1984; NOGUEIRA, SAWAYA & MARTINS, 2003).  Em um 

trabalho quanto a seleção de habitat, houve uma equitativa distribuição entre mata de 

galeria (46,14% dos registros) e habitats relacionados a esta, como ecótono (23,08%) 

e área antrópica em borda de mata (23,08%) (BORGES & ARAUJO, 1998).  

Bothrops moojeni pode ser encontrada na Argentina, Paraguai e no Brasil, mais 

especificamente ocorrendo nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão (CAMPBELL & LAMAR, 

2004). É responsável pela grande maioria dos acidentes ofídicos, sendo uma 

das mais relatadas em pesquisas epidemiológicas (ROJAS et al., 2007),  

A escolha do veneno da serpente Bothrops moojeni, justifica-se pelos 

resultados satisfatórios obtidos por pesquisadores, quando analisaram suas toxinas 

em testes in vitro, contra diversos microrganismos, inclusive Leishmania sp 

(CASTILHOS et al., 2011); revelando a necessidade de novas pesquisas e a 

investigação da possível atividade contra uma variedade de outros microrganismos 

de interesse médico. 

 

1.5 Fosfolipase A2  

 

As fosfolipases A2 são enzimas com um alto interesse médico – cientifico por 

conta do seu envolvimento em inúmeras doenças inflamatórias humanas e 

envenenamento por serpentes e abelhas (SOARES, 2004). 
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As fosfolipases e sua atividade enzimática foram umas das primeiras a serem 

identificas e estudadas. A superfamília da fosfolipase A2 (PLA2), teve sua 

identificação de ações líticas observadas no veneno de serpente no final do século 

XIX; inicialmente foi purificada e caracterizada do veneno da cobra Naja naja e 

posteriormente do veneno de uma cascavel (DENNIS et al., 2011). 

As fosfolipases (PLA2) são enzimas que clivam a hidrólise de 

glicerofosfolipídeos na posição sn-2 do glicerol. Estas enzimas possuem uma ampla 

distribuição na natureza. Nos mamíferos, não apresentam toxidade e têm extrema 

importância em processos fisiológicos em estado normal e em patologias especificas 

como, reumatismo, osteoartrite, asma, psoríase e choque séptico (KAZARYAN et al., 

2014). Com base em outras enzimas, as PLA2 possuem a propriedade única de agir 

em substratos alocados, como micelas, monocamadas ou vesículas; uma ocorrência 

chamada de “ativação interfacial” (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 2013). 

As PLA2s dos venenos de serpentes são enzimas secretadas pertencentes aos 

grupos IA (Hydrophiidae e Elapidae) e IIA (Crotalidae e Viperidae). As PLA2s dos 

venenos da família Viperidae (inclui gênero Bothrops, da qual faz parte Bothrops 

moojeni explorada neste trabalho) têm sido subdivididas em dois grupos principais: as 

Asp-49, cataliticamente ativas e as Lys-49, cataliticamente inativas (BURKE; DENNIS, 

2010). 

Em meados dos anos 80, inúmeras pesquisas envolvendo as PLA2 de veneno 

de serpentes, foram realizadas. Os estudos revelaram importantes ações 

farmacológicas destas enzimas, entretanto, apesar dos avanços, o entendimento 

sobre como as proteínas exerciam seus efeitos tóxicos, ainda era um mistério 

(GUTIÉRREZ; LOMONTE, 2013).  

     
2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral  

 Avaliação in vitro do efeito leishmanicida e a caracterização bioquímica e 

enzimática de Fosfolipase A2 Ácida isolada do veneno da serpente Bothrops moojeni. 

 

2.2 Objetivos Específicos  
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 Realizar a caracterização bioquímica da toxina isolada do veneno (PLA2 

Ácida): massa molecular (eletroforese), avaliação do grau de pureza e 

atividade fosfolipásica; (Objetivo proposto e alcançado). 

 Avaliar o potencial leishmanicida do veneno bruto; (Objetivo proposto e 

alcançado). 

 Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro da Fosfolipase A2 Ácida isolada 

contra formas evolutivas de Leishmania sp. (Objetivo proposto e não 

alcançado/finalizado até o presente momento). 

 

3. JUSTIFICATIVAS 

 

Propõe-se a utilização de uma Fosfolipase A2 Ácida isolada do veneno da 

serpente  Bothrops moojeni como protótipos para terapias contra leishmanioses e 

doença de Chagas, a serem produzidos no Centro Universitário São Lucas em 

parceria com a Fundação Oswaldo Cruz em Rondônia, que possui em um de seus 

objetivos o desenvolvimento em tecnologia aplicada ao controle ou cura de doenças 

endêmicas negligenciadas, de origem parasitária, microbiana e viral, transmitidas por 

vetores ou de transmissão hídrica, com enfoque na agregação de valores da floresta 

amazônica para geração de conhecimentos e protótipos para o desenvolvimento de 

novos fármacos e/ou insumos para a saúde humana. O presente estudo será 

desenvolvido no Centro Universitário São Lucas (UniSL) em parceria com o Centro de 

Estudos de Biomoléculas Aplicadas a Saúde - CEBio da Fiocruz Rondônia. 

Nas leishmanioses, como relatado anteriormente, problemas de resistência às 

drogas, efeitos colaterais graves e alto custo torna urgente o desenvolvimento de 

novos fármacos visando o tratamento dessa enfermidade. Neste contexto, a 

necessidade de um tratamento eficaz com baixa toxicidade são os principais desafios 

na descoberta de novas drogas. Assim, o “screening” de substâncias “in vitro” e em 

modelos experimentais de infecção, tem um promissor desafio na descoberta de 

novas drogas com potencial efeito anti Leishmania. 

A Floresta Amazônica possui a maior biodiversidade do mundo, compondo um 

imenso patrimônio genético, já escasso nos países desenvolvidos, que tem valor 

econômico estratégico inestimável para várias atividades, entre elas, o 

desenvolvimento de protótipos de novos fármacos para a terapia de doenças crônico-

degenerativas e infecciosas. As potencialidades desta biodiversidade para o 
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desenvolvimento de novos medicamentos pode ser considerada a maior área de 

aproveitamento sustentável da floresta, já que cerca de 40% dos medicamentos 

disponíveis na terapêutica atual foram desenvolvidos a partir de fontes naturais, sendo 

25% de plantas, 13% de microrganismos e 3% de animais, sendo este último, de 

grande potencial de expansão. Além disso, um terço dos medicamentos mais 

prescritos e comercializados no mundo foram desenvolvidos a partir de moléculas 

naturais, como exemplo o Captopril, um dos fármacos de maior sucesso comercial, é 

fruto da investigação de toxinas animais e suas potencialidades biotecnológicas.  

Vale à pena ressaltar, que as doenças negligenciadas não estão no foco de 

investimentos da indústria farmacêutica mundial. As toxinas animais apresentam uma 

versatilidade de funções bioquímicas e farmacológicas, o que as tornam interessantes 

alvos para o desenvolvimento de fármacos para o tratamento de várias doenças. 

Desta forma, pretende-se com a execução deste projeto lançar novos agentes 

potenciais isolados da serpente amazônica Bothrops moojeni para o tratamento das 

Leishmanioses, as quais, afetam milhares de pessoas em todo o mundo. As DTNs 

merecem toda nossa atenção, principalmente por pesquisadores pertencentes a 

Instituições de Pesquisa localizadas nas Américas, onde as prevalências destas 

doenças são extremamente altas.  

A necessidade por novos agentes antiparasitários e o potencial oferecido pela 

biodiversidade brasileira como fonte de moléculas para geração de novos produtos é 

neste momento uma realidade que deve ser investigada. Ressalta-se ainda a 

relevância de projetos como esse, uma vez que espécies de animais e plantas da 

Amazônia, e outros biomas brasileiros, podem ser extintas antes mesmo de serem 

descritas e pesquisadas quanto às suas propriedades bioativas.  

 
4. METODOLOGIA  

 

4.1 Material 

 

 Veneno bruto foi obtido do Centro de Estudos em Biomoléculas aplicadas à 

Saúde/Fiocruz/RO. Manualmente, dessecados e mantidos sob refrigeração até o 

momento do uso. Resinas cromatográficas foram adquiridas da GE lifescience e todos 

os demais reagentes usados tiveram grau analítico. Atendimento a Requisitos Éticos 

e Legais: Já possui aprovação junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 



160 
 

Recursos Naturais Renováveis (Autorização do IBAMA, licença número 27131-2), e 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (Autorização do CGEN de acesso e de 

remessa de amostra de componente do patrimônio genético, No 010627/2011-1). 

  

4.2 Cromatogafia de troca catiônica  

 

Aproximadamente 40 mg do veneno bruto de Bothrops moojeni foram 

solubilizados em 1 mL de bicarbonato de amônio 50 mM, pH 7,8 (AMBIC), clarificados 

por centrifugação a 4.000 rpm, por 5 minutos, à temperatura de 16°C para retirada do 

material insolúvel. O veneno foi fracionado em uma coluna CM-Sepharose FF® (1 x 

30 cm), previamente equilibrada com o mesmo tampão utilizado para solubilizar o 

veneno e a amostra eluída sob gradiente de 0 a 100% de AMBIC 500 mM pH 8,0, em 

5 volumes de coluna, sob fluxo de 1 mL/minuto, em sistema de cromatografia Akta 

Purifier (GE). A eluição foi monitorada em 280 nm e as frações coletadas 

manualmente. 

 

4.3 Cromatogafia de interação hidrofóbica  

 

Depois de liofilizadas, as frações 1 e 2 (frações ácidas) obtidas da 

cromatografia de troca catiônica foram unidas e submetidas a um segundo passo 

cromatográfico – de interação hidrofóbica – em coluna n-butyl-Sepharose-HP® (1 x 

15cm), cuja matriz é composta de agarose. Para tanto, as frações foram solubilizadas 

em tampão A (AMBIC 20 mM + NaCl 4 M), e eluídas sob um gradiente segmentado 

constituído por 0, 25, 50, 75 e 100% de tampão B (AMBIC 20mM) e uma última etapa 

utilizando apenas água deionizada, sob fluxo de 2,5 mL/min. A eluição das proteínas 

foi monitorada em 280 nm. 

 

4.4 Avaliação da atividade fosfolipásica com substrato 4-nitro-3-(octanoiloxi) 

benzoico (4N3OBA) 

 

Foram submetidas à atividade fosfolipásica apenas as frações eluídas antes do 

gradiente (ácidas). As atividades enzimáticas do veneno bruto e das PLA2s foram 

avaliadas seguindo o protocolo descrito por Holzer e Mackessy (1996), modificado 

para placas de 96 poços. A mistura de ensaio padrão continha 200 µL de tampão (10 
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mM Tris-HCl, 10 mM CaCl2 e 100 mM de NaCl, pH 8,0), 20 µL de substrato 4-nitro-3-

(octanoiloxi) benzoico (4N3OBA – Biomol, EUA), 20 µL de água e 20 µL de PLA2 

[5µL/mL] em um volume final de 260 µL. Após a adição das PLA2s, a absorbância foi 

determinada em 425 nm utilizando um espectrofotômetro de microplacas Eon (Biotek), 

em intervalos de 3 minutos, por 30 minutos a 37°C. A atividade enzimática foi expressa 

como a velocidade inicial da reação (Vo) calculada com base no aumento da 

absorbância. 

 

4.5 Eletroforese em gel de Poliacrilamida  

 

A eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5 % (m/v) na presença de SDS (SDS- 

PAGE), foi realizada em sistema descontínuo de pH, em condições redutoras e não 

redutoras, conforme descrito por (LAEMMLI, 1970). O gel foi fixado em solução 

aquosa de metanol 40 % (v/v) e ácido acético 7 % (v/v) por 30 minutos. As bandas de 

proteínas foram evidenciadas através da imersão em solução contendo Coomassie 

Brillant Blue G-250® 0,08 % (m/v), sulfato de alumínio 8,0 % (m/v), ácido o-fosfórico 

1,6 % (m/v) e metanol 20,0 % (v/v) pelo período de 2 horas. O excesso de corantes 

foi retirado por imersão em solução descorante contendo etanol 4,0 % e ácido acético 

7,0 % (v/v) em água. Várias trocas desta solução foram realizadas até a obtenção de 

gel com coloração adequada. A imagem dos géis foi obtida com uso de equipamento 

Image scanner® (GE Healthcare Lifesc.) e a massa molecular relativa (Mr) 

determinada com uso do programa IQTL® (GE Healthcare Lifesc) comparando-se as 

distâncias relativas de migração das amostras e dos padrões de massa molecular. 

4.6 Bioensaios Leishmanicidas 

4.6.1 Cultivo dos parasitos 

Para os ensaios microbicidas, foram utilizados isolados de L. amazonensis 

(IFLA/BR/67PH8) provenientes do banco de Coleção de Leishmania do Instituto 

Oswaldo Cruz – CLIOC, Fiocruz, Rio de Janeiro. Os parasitos foram cultivados em 

meio RPMI-1640 (GIBCO BRL Products), suplementado com soro fetal bovino (SFB) 

previamente inativado a 10% (SIGMA), L-glutamina 2mM, 20nM HEPES (N-2-

hidroxietilpiperazina-N’ -22, ácido etanosulfônico; GIBCO BRL Products) e 50µg/mL 

de Gentamicina (SIGMA), mantidos em estufa incubadora BOD à 24ºC. A viabilidade 
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e motilidade flagelar dos parasitos foi monitorada por microscopia ótica (NIKON), 

aumento de 400X (TELES et al., 2011), antes da realização dos experimentos.  

4.6.2 Atividade leishmanicida “in vitro” do veneno de B. Moojeni 

Para avaliação da atividade leishmanicida do veneno bruto de B. Moojeni, 

formas promastigotas de L. amazonensis (1x106 parasitos/mL) em meio RPMI 

suplementado foram distribuídas em microplacas de 96 poços. Em seguida, 20 μL de 

uma diluição seriada do veneno de B. Moojeni (100-1,56µg/mL) foram adicionados à 

placa teste, em triplicata. As microplacas foram incubadas por 72 horas a 24ºC. Após 

o período de incubação, foi adicionado em cada poço 20μL da solução de resazurina 

(2mM). As placas foram incubadas à 24ºCpor um período de 5 horas. Como controle 

positivo, utilizou-se Pentamidina (5µg/mL) e como controle negativo, utilizou-se meio 

de cultura com os parasitos sem tratamento. 

Os resultados foram obtidos em Espectrofotômetro de Microplacas (BioTek) 

nos comprimentos de florescência (530/35 e 590/36). Os valores obtidos foram usados 

para os cálculos de viabilidade parasitaria com base na seguinte equação: 

Viabilidade (%) = Absorbância teste X 100 

                      Absorbância controle 

A concentração dos compostos capaz de reduzir em 50% as células viáveis 

(CC50) foi calculada por regressão através do software Origin (OriginLab 

Corporation, Northampton). 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a escolha do método de purificação deve ser levado em conta as 

características físico-químicas ou biológicas e funcionais da toxina em questão, para 

que se tenha a obtenção de resultados plausíveis. As informações quanto à estrutura 

das proteínas, levando em conta a similaridade com outras que foram anteriormente 

purificadas, devem ser levadas em consideração para facilitar o procedimento de 

purificação (STÁBELI et al., 2012). 

Tendo em vista o objetivo em isolar PLA2, a escolha da coluna CM-Sepharose 

10 x 30 deveu-se por conta das características das fosfolipases e dos inúmeros 
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trabalhos descritos na literatura que conseguiram isolar fosfolipases dos venenos das 

serpentes do gênero Bothrops. Como exemplo, Soares e colaboradores (1998), que 

descreveram o método da utilização de CM-Sepharose para a purificação de 

fosfolipases e posteriormente isolaram uma PLA2 Lys49 do veneno de B. moojeni, 

descrita como MjTX-I (SOARES et al., 2000).  

Pesquisadores cujo objetivo de trabalho era isolar fosfolipases para 

posteriormente obter sua caracterização, atividade inflamatória ou realizar testes 

antimicrobianos e antiparasitários, tiveram como primeiro passo aplicar a metodologia 

que se baseia na coluna CM-Sepharose como sendo a mais indicada para isolamento 

dessa toxina em especifico (SOBRINHO, 2014; DÍAZ, 2015). Considerando essa 

metodologia, o presente trabalho utilizou como primeira etapa cromatográfica uma 

cromatografia de troca iônica (catiônica) em coluna CM-Sepharose para fracionar os 

componentes do veneno de Bothrops moojeni, com a obtenção de 9 frações coletadas 

e designadas BM-F1, BM-F2, BM-F3, BM-F4, BM-F5, BM-F6, BM-F7, BMF8 e BM-F9 

(Figura 1).   

Figura 1: Perfil cromatográfico do veneno de B. moojeni em coluna de troca catiônica. Perfil 
cromatográfico do veneno de Bothrops moojeni (40 mg) utilizando a cromatografia de troca catiônica 
em coluna CM-Sepharose 10 x 30. A coluna foi previamente equilibrada com tampão AMBIC 0,05 M, 
pH 8,0 e as frações foram eluídas com gradiente de concentração de 0-100% de tampão AMBIC 0,5 
M, pH 8,0. Fluxo constante de 1 ml/minuto. A absorbância foi monitorada a 280 nm. 
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A cromatografia de troca iônica foi introduzida em 1930 (WIXOM, 2001) e ainda 

é considerada uma das principais técnicas utilizadas pra a purificação de proteínas. 

Tem sido utilizada em um único passo ou associada a outras técnicas 

cromatográficas. A cromatografia permite a separação de proteínas com base na 

carga devido a composição dos aminoácidos que são ionizados em função do pH; 

abaixo do ponto isoelétrico, podem ser separadas com a utilização de uma resina de 

permuta catiônica; por outro lado, as proteínas com carga líquida negativa em um 

valor de pH acima do seu ponto isoelétrico, podem ser separadas por resina de 

permuta aniônica (STÁBELI et al., 2012). 

Publicações cientificas demonstraram que a utilização de resinas de permuta 

catiônica possuem muita eficiência para obter PLA2 de venenos de serpentes do 

gênero Bothrops, em particular aqueles com pH alcalino. No trabalho de Andriao-

Escarso e colaboradores (2000), onde foi comparado o fracionamento de muitos 

venenos botrópicos, os venenos foram fracionados em uma coluna CM-Sepharose (2 

x 20 cm), previamente equilibrada com AMBIC 50mM pH 8,0 e eluído com gradiente 

salino de 50 a 500mM do mesmo reagente. Com a aplicação desta metodologia, MjTX-

I e MjTX-II do veneno da serpente B. moojeni foram purificados (Isoformas de PLA2 

com pIs de valores de 8,1 e 8,2, respectivamente). 

As frações obtidas da cromatografia de troca catiônica foram liofilizadas e 

posteriormente submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 12.5%, onde foi 

possível observar o perfil eletroforético do veneno de B. moojeni e principalmente o 

número de moléculas ácidas e seu devido peso molecular, tornando possível a 

determinação da presença de proteínas com massa molecular entre 14 e 15kDa, valor 

compatível com as fosfolipases de serpentes (Figura 2). 
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Figura 2: Perfil eletroforético do veneno de Bothrops moojeni. Eletroforese em gel de poliacrilamida 
12,5% das frações previamente liofilizadas oriundas da cromatografia de troca catiônica do veneno de 
Bothrops moojeni. Foram obtidas 9 frações principais, apresentando assim o perfil proteico do veneno. 
PM = padrão de massa molecular; F1 = fração 1; F2 = fração 2; F3 = fração 3; F4 = fração 4; F5 = 
fração 5; F6 = fração 6; F7 = fração 7; F8 = fração 8; F9 = fração 9. 

 
Nas frações F1 e F2, anteriormente denominadas BM-F1 e BM-F2 é possível 

observar proteínas com massa molecular de aproximadamente 14kDa; ambas foram 

selecionadas e unidas para etapas posteriores de purificação.  

As fosfolipases dos venenos de serpentes possuem inúmeras classificações, 

mas existe uma específica de extrema importância que reflete a atividade da proteína 

em questão, as proteínas Asp49 são consideradas enzimaticamente ativas, com 

atividade anticoagulante e hemolítica indireta, já as isoformas Lys49 são consideras 

com atividade baixa ou inativas sobre fosfolipídios, plasma e eritrócitos  (SOARES, 

2004; SOARES et al., 2000). 

A frações ácidas provenientes da cromatografia de troca catiônica foram 

submetidas à atividade fosfolipásica (Figura 3), utilizando como substrato 

cromogênico 4N3OBA. Foram submetidas à atividade fosfolipásica apenas as frações 

eluídas antes do gradiente (ácidas). As atividades enzimáticas do veneno bruto e das 

PLA2s foram avaliadas seguindo o protocolo descrito por Holzer e Mackessy (1996), 

modificado para placas de 96 poços (HOLZER; MACKESSY, 1996). 
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Figura 3: Atividade enzimática das frações cromatográficas do veneno de B. moojeni. Foram 
submetidas à atividade fosfolipásica apenas as amostras ácidas do veneno: BM-F1 BM-F2 e BM-F3, 
advindas da cromatografia de troca catiônica em coluna CM-Sepharose. VB = Veneno bruto.  

 
Com a realização da atividade fosfolipásica foi possível caracterizar a presença 

de PLA2 enzimaticamente ativa, sendo assim, uma Asp49, outros trabalhos tiveram 

por objetivo caracterizar e testar fosfolipases enzimaticamente inativas (Lys49), 

através de experimentos como a atividade enzimática conclui-se a versatilidade 

destas proteínas  (SOARES et al., 2000; STÁBELI et al., 2006). 

Como segundo passo de purificação, foi realizada a cromatografia de interação 

hidrofóbica em coluna n-butyl (Figura 4). Para a devida realização, as frações 1 e 2 

(identificadas na figura 1) foram reunidas, liofilizadas e solubilizadas em solução 

contendo alta concentração de sais (4M de NaCl), tendo o objetivo de expor os 

resíduos de aminoácidos hidrofóbicos das proteínas.  

Silveira e colaboradores isolaram e caracterizaram Fosfolipase A2 Ácida do 

veneno da serpente B. moojeni. Obtiveram a molécula com peso molecular entre 14 

e 15 kDa, utilizando como primeiro passo para purificação a cromatografia de troca 

catiônica e como segundo passo a cromatografia de interação hidrofóbica, diferindo 

do presente trabalho apenas na escolha da coluna (SILVEIRA et al., 2013).  

A cromatografia de interação hidrofóbica foi descrita em 1973 por Shaltiel e Er-

el. Baseia-se na interação de ligantes parcialmente hidrofóbicos fixados em um 

suporte cromatográfico e áreas hidrofóbicas localizadas na superfície das proteínas. 

O uso de altas concentrações de sais induz o “aparecimento” de núcleos hidrofóbicos 

das proteínas, favorecendo a interação com a fase estacionária (QUEIROZ et al., 

2001). 
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Figura 4: 4.1 Perfil cromatográfico de interação hidrofóbica em coluna n-Butyl-HP. Cromatografia das 
frações 1 e 2 do veneno de Bothrops moojeni, advindas da cromatografia de troca catiônica. As frações 
selecionadas foram submetidas ao segundo passo de purificação utilizando-se a cromatografia de 
interação hidrofóbica em coluna n-Butyl-HP (5 x 15 cm). A coluna foi previamente equilibrada com NaCl 
4M+AMBIC 20 mM pH 8 (tampão A), como tampão B utilizou-se AMBIC 20 mM pH 8 e para eluição da 
última fração (possível PLA2) utilizou-se apenas água deionizada em um fluxo contínuo de 2,5 
mL/minuto. Para eluição das frações utilizou-se o seguinte gradiente descontínuo: 0, 25, 50, 75 e 100% 
do tampão B e por último 100% de água deionizada. 4.2 Peso molecular de PLA2.  A fração contendo a 
fosfolipase foi submetida à eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5% demonstrando peso molecular 
entre 14 e 15kDa.  

Foi avaliada a atividade leismanicida do veneno da serpente Bothrops moojeni 

contra as formas promastigotas de L. amazonensis. Os resultados encontrados foram 

expressos em valores de Concentração Inibitória para 50%(IC50) dos parasitos, 

utilizando o corante Resazurina, que é um indicador do metabolismo celular. Os 

resultados indicaram que o veneno avaliado possui atividade antiparasitária (IC50 = 

1,17 µg/mL), inibindo 99% dos parasitos utilizando concentrações acima de 20 µg/mL 

(Tabela 1).  
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Tabela 1: IC50 (µg/mL) do veneno bruto de B. moojeni contra L. amazonensis. Formas promastigotas 
de L. amazonensis (1x106 parasitos/mL) foram incubadas na presença do veneno bruto de B. moojeni 
por 72 horas a 24ºC. Foi adicionado o corante resazurina (2mM). Como controle positivo, utilizou-se 
Pentamidina (5µg/mL) e como controle negativo, utilizou-se meio de cultura com os parasitos sem 
tratamento (Dados não mostrados). A concentração dos compostos capaz de reduzir em 50% as 
células viáveis (CC50) foi calculada por regressão através do software Origin (OriginLab Corporation, 
Northampton). 

 
Compostos que apresentam IC50 menor do que 50 μg/mL são considerados 

muito ativos; entre 50 e 100 são considerados moderadamente ativos; entre 100 e 200 

são poucos ativos e valores acima de 200 μg/mL referem-se a compostos 

considerados inativos (REYNERTSON et al., 2005). Com base nisso, torna-se 

perceptível que o veneno bruto de B. moojeni (IC50 = 1,17 µg/mL), se enquadra entre 

compostos com atividade celular inibitória alta e promissora na busca de moléculas 

isoladas com perspectivas de ação antiparasitária elevada. 

Até o momento analisamos a atividade leishmanicida do veneno bruto de B. 

moojeni; as frações isoladas do veneno e a PLA2 Ácida serão testadas quanto a 

atividade antiprotozoária nos próximos dias. Pesquisas demonstram a eficácia do 

efeito do veneno de B. moojeni contra Leishmania spp, demonstrando assim a 

importância da continuidade de estudos com as toxinas deste veneno (CASTILHOS 

et al., 2011).  

6 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS  

 

A proposta inicial deste trabalho era a avaliação da ação antiprotozoária de 

toxinas isoladas do veneno da serpente Bothrops mattogrossensis. Entretanto, devido 
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a falta do veneno no decorrer do projeto, foi necessário mudar a serpente a ser 

analisada. Sendo assim, o veneno a ser estudado e avaliado foi alterado para o de 

Bothrops moojeni, tendo por molécula específica de interesse a Fosfolipase A2 Ácida, 

visto a falta estudos descritos na literatura sobre tal proteína.  

Com base nos procedimentos realizados até o presente momento, tornou-se 

possível verificar a presença da Fosfolipase A2 Ácida nas frações iniciais/ácidas do 

veneno de B. moojeni fracionado em coluna CM-Sepharose; tais informações foram 

confirmadas pela eletroforese monodimensional em gel de poliacrilamida 12,5% e pelo 

teste de atividade fosfolipásica. Com relação a atividade antimicrobiana proposta, até 

o momento foi testado apenas o veneno bruto contra L. amazonensis inibindo o 

crescimento dos parasitas em 99% com concentrações acima de 20 µg/mL. 

Além dos procedimentos descritos, foi realizada a padronização de protocolo 

para a purificação da Fosfolipase A2 Ácida. Devido a escassez de trabalhos na 

literatura com relação a esta molécula visto seu baixo rendimento, encontrou-se 

dificuldades de padronização dos protocolos de isolamento, porém o mesmo foi 

testado e os procedimentos para purificação continuam para posteriores testes 

biológicos.  

O presente projeto foi novamente aprovado e terá continuidade com novos 

objetivos, tendo assim, a possibilidade da realização de testes complementares e 

específicos com a PLA2 Ácida, levando em consideração, a escassez de análises 

realizadas com essa molécula até o momento. Os resultados obtidos neste trabalho, 

apesar de preliminares, possibilitam perspectivas com relação ao fracionamento do 

veneno, o que já está sendo realizado, com a finalidade de isolar e caracterizar 

moléculas com ação anti-Leishmania e contra outros microrganismos.  
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INCIDÊNCIA DE DISLIPIDEMIA E OBESIDADE ENTRE ESTUDANTES DE 
MEDICINA EM UMA FACULDADE DE PORTO VELHO, RONDÔNIA 

 
Orientadora: Camila Maciel de Sousa 

Bolsista: John Vitor Correa Freitas 

 

RESUMO: Introdução: a dislipidemia é definida como uma desordem do 
metabolismo dos lipídios. As alterações dos níveis séricos lipídicos incluem aumento 
dos triglicerídeos (TG), colesterol total (CT) e da fração de lipoproteína de baixa 
densidade (LDL-C), além da redução dos valores da fração de lipoproteína de alta 
densidade (HDL-C). O sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo 
anormal ou excessivo de gordura corporal, resultado do desequilíbrio entre o 
consumo de calorias e o gasto calórico. A fisiopatogenia da obesidade é 
caracterizada pelo armazenamento de gordura no tecido adiposo, principalmente, na 
cavidade intraperitoneal e no fígado. Objetivo: avaliar a incidência de obesidade e 
dislipidemia entre acadêmicos de medicina em uma faculdade de Porto Velho, 
Rondônia. Método: aplicação de questionário que analisa idade, gênero, estado 
civil, práticas de atividade física, consumo de álcool, tabagismo, hábitos alimentares, 
co-morbidades associadas, qualquer outro dado clínico e/ou laboratorial relevante. 
Para avaliação de sobrepeso foi utilizado o IMC e medida da circunferência 
abdominal. Para quantificar a dislipidemia foi dosado CT, HDL-C, LDL-c e 
triglicerídeos. Resultados: pela análise de dados foi possível perceber que nenhum 
aluno esteve abaixo do peso (0%), 23 (65,71%) alunos estavam com peso normal, 8 
(22,85%) alunos estavam com sobrepeso, 3 (8,57%) alunos estavam com obesidade 
grau I, nenhum aluno esteve com obesidade grau II (0%), 1 (3%) aluno estava com 
obesidade grau III. Em relação à dislipidemia 24 (68, 57%) alunos apresentaram 
exames normais, nenhum aluno (0%) apresentou hipercolesterolemia isolada, 4 
(11,42%) alunos apresentaram hipertrigliceridemia isolada, 2 (5,71%) alunos 
apresentaram hiperlipidemia mista, 5 (14,28%) alunos apresentaram HDL-c baixo 
conhecido como colesterol bom. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Dislipidemia. Universitários. Rondônia.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A dislipidemia é definida como uma desordem do metabolismo dos lipídios. As 

hiperlipidemias configuram um problema de saúde pública de caráter pandêmico, 

multiétnico, acometendo homens e mulheres em todas as faixas etárias. As alterações 

dos níveis séricos lipídicos incluem aumento dos triglicerídeos (TG), colesterol total 

(CT) e da fração de lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), além da redução dos 

valores da fração de lipoproteína de alta densidade (HDL-C) (SBC, 2013; FONSECA 

e IZAR, 2015).  

As hiperlipidemias configuram como importantes fatores de risco para doenças 
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cardiovasculares e cerebrovasculares, como a aterosclerose, o infarto e o acidente 

vascular cerebral. Entre as principais causas de dislipidemias encontra-se a 

obesidade (ALMAJED et al., 2011; SBC, 2013). O sobrepeso e a obesidade são 

definidos como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, resultado do 

desequilíbrio entre o consumo de calorias e o gasto calórico. Isso decorre da ingestão 

de dietas ricas em carboidratos e gorduras e do aumento do sedentarismo na 

população urbana (WHO, 2017).  

A adiposidade abdominal é considerada como um dos principais 

determinantes da ocorrência de várias doenças crônicas, incluindo diabetes, 

desordens cardiovasculares e câncer (WHO, 2017). Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (WHO, 2016), em 2014, mais de 1,9 bilhões de adultos com 18 anos ou 

mais, estavam com sobrepeso. Em geral, cerca de 13% da população adulta do 

mundo (11% dos homens e 15% das mulheres) eram obesos em 2014. A prevalência 

mundial da obesidade mais do que duplicou entre 1980 e 2014. Uma vez considerado 

um problema de países com alta renda, o excesso de peso e a obesidade estão agora 

em ascensão em países de baixa e média renda, particularmente em ambientes 

urbanos. Na África, o número de crianças com sobrepeso ou obesidade quase 

duplicou, passando de 5,4 milhões em 1990 para 10,6 milhões em 2014.  

No Brasil, segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico - Vigitel 2014 (BRASIL, 2015), das 27 

cidades brasileiras analisadas, a frequência de excesso de peso foi de 52,2%, sendo 

maior entre homens (60,8%) do que entre mulheres (45,4%). Já a frequência de 

adultos obesos foi de 16,8%. Entre os homens, a frequência da obesidade tendeu a 

aumentar com a idade até os 44 anos e, entre as mulheres, até os 54 anos. Porto 

Velho configura com 57,1% de percentual de adultos (≥ 19 anos) com excesso de 

peso (Índice de Massa Corporal ≥ 25) e 19,1 % de percentual de adultos (≥ 19 anos) 

com obesidade (Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m2), segundo os mesmos dados 

divulgados pelo Vigitel 2014. 

A fisiopatogenia da obesidade é caracterizada pelo armazenamento de 

gordura tecido adiposo, principalmente, na cavidade intraperitoneal e no fígado. Essa 

patologia demonstra ser influenciada por fatores genéticos, como mutações 

monogênicas envolvendo gene da leptina, responsável pelo controle da ingestão 

alimentar (FAROOQI et al.1998). Dentre as manifestações clínicas resultantes deste 

agravo, o excesso de gordura corporal, pode provocar dor nas articulações ou costas, 
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compulsão alimentar, fadiga, obesidade abdominal ou ronco (ABESO, 2013).  

Na patogenia das dislipidemias um dos fatores de riscos mais reconhecidos 

da arteriosclerose é a disfunção das lipoproteínas plasmáticas que são responsáveis 

por eventos cardiovasculares, como os enfartes do miocárdio, tromboses, angina. O 

aparecimento de lesões arterioescleróticas é caracterizada principalmente pelo 

aumento do transporte e retenção da LDL plasmática através da parede endotelial 

para a matriz extracelular do espaço sub-endotelial. Uma vez na parede arterial, o LDL 

é modificado quimicamente através de oxidação e este estado oxidado, levando a uma 

resposta inflamatória, mediada por imunomoduladores e citocinas. A inflamação 

repetida e sua reparação é responsável pela formação de placas fibrosas cuja rotura 

provoca a subsequente trombose coronária (PEREIRA et al., 2013).  

Como resultado das alterações dislipêmicas, as manifestações clínicas, nos 

casos graves, podem ser acompanhadas de xantomas tuberosos tendíneos, arco 

corneal e xantelasmas nas hipercolesterolemias, xantomas eruptivos nas 

hipertrigliceridemias, xantomas estriados palmares na disbetalipoproteinemia, 

alterações retinianas nas hipertrigliceredemias (IZAR, 2011).   

A suspeita do diagnóstico da dislipidemia deve ser considerada em casos de 

pacientes com elevação dos níveis de colesterol total (CT) e triglicerídeos (TG), níveis 

altos de colesterol de VLDL e LDL e níveis reduzidos de colesterol HDL (SBC, 2013). 

O diagnóstico da obesidade pode ser realizado com a associação da medida da 

circunferência abdominal e construção do Índice de Massa Corporal (IMC) (ABESO, 

2016). A obtenção da circunferência abdominal é importante pois reflete melhor o 

conteúdo de gordura visceral (SPOLIDORO, 2011). O IMC (calculado através da 

divisão do peso em kg pela altura em metros elevada ao quadrado, kg/m²) sendo um 

bom indicador por ser simples e prático, contudo não é totalmente correlacionado com 

a gordura corporal (WHO, 2017). 

Tanto a obesidade como a dislipidemia podem ser tratadas com terapias 

farmacológicas e mudanças do estilo de vida. O tratamento da obesidade é complexo 

e multidisciplinar, onde o tratamento farmacológico é adjuvante das terapias dirigidas 

com foco na modificação dos hábitos de vida relacionados com orientações 

nutricionais para reduzir o consumo de calorias e exercícios para aumentar o gasto 

calórico (ABESO, 2016). Já para a dislipidemia houve avanços notáveis com o 

desenvolvimento de hipolipemiantes com potenciais crescentes para redução da 

hipercolesterolemia, permitindo a obtenção das metas terapêuticas, especialmente do 
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LDL-C (SBC, 2013). Ainda assim a terapia nutricional sempre deve ser adotada para 

a redução dos níveis séricos de lipídeos (SBC, 2013). 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a incidência de obesidade e dislipidemia entre acadêmicos de 

medicina em uma faculdade de Porto Velho, Rondônia. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aferir as medidas antropométricas; 

• Analisar o índice de massa corporal; 

• Analisar a dosagem dos níveis sérios de triglicerídeos, colesterol total, 

HDL e LDL; 

• Analisar a circunferência abdominal; 

• Relacionar os dados adquiridos com as atuais diretrizes brasileiras de 

classificação de obesidade e dislipidemia; 

• Analisar os fatores de riscos para obesidade e dislipidemia: 

sedentarismo, tabagismo, hábitos alimentares e uso de álcool;  

• Apresentar relatório com os resultados obtidos. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. LOCAL DO ESTUDO 

Os participantes da presente pesquisa foram os alunos devidamente 

matriculados no curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas e que estavam 

cursando do primeiro ao quarto ano do curso. O Centro Universitário São Lucas está 

localizado na Rua Alexandre Guimarães, 1927, Areal, Porto Velho, RO. A coleta de 

material biológico (sangue), foi realizado no Laboratório Escola São Lucas, localizado 

na Rua Joaquim Nabuco, 1310, Areal, Porto Velho, RO. O laboratório possui ampla 

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

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

voltado exclusivamente para o Laboratório Escola. 
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3.2. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

O curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas é formatado em 12 

períodos letivos. Nos quatro últimos períodos ocorre o internato onde os alunos 

exercem praticamente todas suas atividades fora do estabelecimento de ensino. O 

presente estudo teve como foco principal o estudante que passa a maior parte do 

tempo no ambiente acadêmico, portanto escolhemos trabalhar com os oito períodos 

iniciais do curso. O curso de medicina tem em média 50 (cinquenta) alunos por 

período, com oito períodos escolhidos para o trabalho, tivemos um universo de 400 

discentes. 

Foram estudados os alunos que cursam do primeiro ao quarto ano do curso de 

Medicina, que concordaram em participar do estudo e, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Obedecendo aos preceitos éticos de pesquisa que envolve seres humanos, foi 

tomado o cuidado de orientá-los que a sua participação é espontânea e com garantia 

de confidencialidade e privacidade às informações coletadas bem como, preservação 

de anonimato dos participantes do estudo quando da sua divulgação. 

Este projeto foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ensino São Lucas, no município de Porto Velho, RO, sob supervisão do 

Ministério da Saúde, Resolução 466/12, CNS/MS, de 13/06/13. 

 

Riscos: ao participar do estudo o participante se expôs a risco mínimo. No 

momento da entrevista o discente pôde se sentir constrangido ao ter que informar 

dados pessoais. Quanto ao procedimento de coleta de material biológico, foi realizado 

por profissional treinado, o material utilizado na coleta era estéril, não permitindo 

contaminação ou infecção. Após a realização dos exames todo o material do paciente 

foi descartado de acordo com as normas de descarte de material biológico do próprio 

Laboratório, não houve armazenamento de amostra biológica do estudante. 

Benefícios: o participante do estudo se beneficiou diretamente com o resultado 

do exame. Ao final da pesquisa a equipe se propões a fazer uma apresentação pública 

com os resultados obtidos. Os resultados puderam beneficiar o discente com 

mudanças de atitudes pessoais. 
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Critérios de Inclusão: estudantes, matriculados no curso de Medicina, 

cursando do primeiro ao oitavo períodos, com 18 anos ou mais, que aceitaram 

participar da pesquisa e assinarem o TCLE. 

Critério de Exclusão: participantes menores de idade, gravidas, que façam 

uso de medicação que afete o perfil lipídico ou que não assinaram o TCLE. 

 

3.3. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Os alunos que cursam do primeiro ao quarto ano de Medicina foram convidados 

para participar do presente projeto. Ao concordarem com a participação, foi explicado 

detalhadamente os objetivos e métodos aplicados no estudo. Na sequencia os 

discentes assinaram o TCLE. 

O levantamento de dados ocorreu, de maio de 2018 a novembro de 2018. 

Durante os meses que se seguiram foram aplicados 35 questionários (em anexo) para 

os estudantes, bem como a coleta das medidas antropométricas. Os estudantes 

questionados ainda se submeteram a coleta de sangue periférico, no Laboratório São 

Lucas, para dosagem do perfil lipídico.  

Os alunos foram convidados ao acaso. Os pesquisados tiveram o cuidado de 

equilibrar o número de amostras por período.  

 

3.4. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

O levantamento das variáveis envolvidas no projeto foi realizado no Centro de 

Ensino São Lucas, pelos discentes envolvidos no projeto. Os estudantes que 

concordaram em participar da pesquisa e que assinaram o TCLE, responderam aos 

questionários em anexo. 

Para elencar os fatores de riscos para obesidade e dislipidemia foram coletadas 

informações tais como: idade, gênero, estado civil, práticas de atividade física, 

consumo de álcool, tabagismo, hábitos alimentares, co-morbidades associadas, 

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

hábito alimentar foi utilizado um questionário com as principais frequências 

alimentares relatadas pelos acadêmicos (em anexo). Os dados dos questionários 

foram avaliados de duas maneiras, na primeira foi considerado como alimento 

integrante do hábito alimentar, aquele consumido pelo menos uma vez por semana 

pelos entrevistados, e a segunda, foi avaliado o número de porções dos alimentos 
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consumidos com base na pirâmide alimentar adaptada para a população brasileira 

(PHILIPPI et al., 1999). 

Os dados, inicialmente, anotados em papel, posteriormente, foram transcritos 

em planilhas de computador. No questionário e nas planilhas não houve identificação 

do paciente, apenas das variáveis estudadas. As folhas com as respostas foram 

descartadas em maquina picotadora de papel. 

 

3.5. ANÁLISE DE DADOS   

 

O processamento dos dados foi realizado de forma computadorizada, com 

formatação de tabelas, comparações entre os achados clínicos e laboratoriais, com 

utilização do programa Microsoft Office Excel 2016. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram desse estudo acadêmicos do primeiro ao quarto ano do curso de 

Medicina do Centro Universitário São Lucas. Foram aplicados, ao todo, 35 

questionários sobre idade, gênero, estado civil, práticas de atividade física, consumo 

de álcool, tabagismo, hábitos alimentares, co-morbidades associadas, qualquer outro 

dado clínico e/ou laboratorial relevante. Os trinta e cinco estudantes responderam aos 

questionários nos meses de maio de 2018 a novembro de 2018, associado a essa 

coleta de dados, foram realizadas coletas de sangue para mensuração do perfil 

lipídico. O estudo foi assim projetado para permitir uma análise comparativa entre os 

períodos, e verificar se o período em que o aluno se encontra influencia diretamente 

em seus hábitos de vida e em consequência para sua saúde.  

Dentro da amostra de 35 alunos, participaram 14 (40%) discentes do sexo 

masculino e 21 (60%) discentes do sexo feminino.  

Em relação à idade dos participantes houve uma variação de 18 à 25 anos 

(Figura 1), permitindo observar que o cenário é predominante jovem. Dentro os quais 

4 (11,4%) discentes tinham 18 anos, 5 (14,28%) discentes tinham 19 anos, 6 (17,14%) 

discentes tinham 20 anos, 6 (17,14%) discentes tinham 21 anos, 4 (11,4%) discentes 

tinham 22 anos, 6 (17,14%) discentes tinham 23 anos, 1 (2,85%) discente tinha 24 

anos, 1 (2,85%) discente tinha 25 anos, 2 (5,71%) tinham 26 anos. 
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De acordo com Brotons et al. (1998), o nível de colesterol na infância é um fator 

preditivo do nível de colesterol na vida adulta. Tal perspectiva seria potencializada no 

decorrer da vida pela obesidade e também pela história familiar, inatividade física e 

hipertensão arterial. 

Por isso, é fundamental observar que além da população estudada ser jovem 

é importante avaliar sua história pregressa em relação a co-morbidades e 

sedentarismo, e verificar se isso se refletiu na sua vida adulta.  

Para corroborar essa informação, De Souza et al. (2003), afirma que os níveis 

lipídicos sofrem significativa influência com a idade, por isso, em seu estudo observou-

se um aumento progressivo com idade, tanto no sexo masculino quanto no feminino. 

Porém, um efeito de platô após os 70 anos de idade.  

 

Figura 1. Número total de participantes por idade. 

 

 Quando questionados sobre a ingesta de álcool, seja de forma esporádica, 

socialmente ou diariamente, 23 (65,71%) alunos afirmaram ter feito uso, em 

contrapartida 12 (34,28%) alunos afirmaram não ter feito uso. Por outro lado, em 

relação ao tabagismo, seja de forma esporádica, socialmente ou diariamente, 2 

(5,71%) alunos afirmaram ter feito uso, e 33 (94,28%) alunos afirmaram nunca ter feito 

uso do tabagismo (Figura 2).  
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Figura 2. Porcentagem de participantes em relação ao álcool e tabagismo. 

 

 Segundo Gigante et. al. (1997), o consumo de álcool possuiria uma proporção 

inversa em relação à obesidade, no qual as pessoas que consomem álcool pesam 

menos quando comparados aos não consumidores com similar consumo de calorias. 

Tal informação, corrobora para o presente estudo, observou-se que alunos que fazem 

ingesta de álcool, apresentam IMC normal, ou seja, dentro dos padrões de índice de 

gordura corporal para a classificação de sobrepeso e obesidade. 

 Quando se fala em álcool relacionado ao perfil lipídico, estudos apontam que 

moderado consumo dessa bebida acaba aumentando o HDL-c, conhecido como 

colesterol bom (GEREMIAS e SOARES, 2007). O presente estudo, aponta também 

para uma menor alteração do HDL-c. 

Para a avaliação de sobrepeso e obesidade foi utilizado o índice de massa 

corporal (IMC) calculado pelo peso (kg) dividido pela altura ao quadrado. De forma 

geral, nenhum aluno esteve abaixo do peso (0%), 23 (65,71%) alunos estavam com 

peso normal, 8 (22,85%) alunos estavam com sobrepeso, 3 (8,57%) alunos estavam 

com obesidade grau I, nenhum aluno esteve com obesidade grau II (0%), 1 (3%) aluno 

estava com obesidade grau III (Figura 3).  
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Figura 3. Porcentagem em relação ao IMC independente do gênero. 

 

Estudo Realizado em Porto Velho por Vigitel (2014), configura 57,1% de 

adultos (≥ 19 anos) com sobrepeso; 19,1 % de adultos com obesidade grau I. Dessa 

forma, o presente estudo, também aponta para maior incidência de pessoas com 

sobrepeso do que em relação a obesidade grau I, representando 22,85% e 8,57% 

respectivamente. 

Quando se compara o IMC entre os gêneros, percebe-se uma predominância 

de sobrepeso, obesidade grau I e obesidade grau III no sexo masculino. No sexo 

feminino é observado apenas sobrepeso (Figuras 4 e 5).  
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Figura 4. Porcentagem em relação ao sobrepeso e obesidade no gênero masculino. 

 

 

Figura 5. Porcentagem em relação ao sobrepeso e obesidade no gênero feminino. 

 

Outro fator que avalia o sobrepeso e obesidade é a medida da circunferência 

abdomninal, porém, avalia também o risco de a pessoa desenvolver síndrome 

metabólica.  

Em relação ao sexo masculino, 9 (64,28%) alunos apresentaram baixo risco 

para desenvolver síndrome metabólica, 2 (14,28%) alunos apresentaram risco 

aumentado, 3 (21,42%) alunos apresentaram risco muito aumentado (Figura 6).  
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Figura 6. Porcentagem em relação à medida da circunferência abdominal no gênero 

masculino. 

 

No sexo feminino, 15 (71,42%) alunas apresentaram baixo risco para 

desenvolver síndrome metabólica, 4 (19,04%) alunas apresentaram risco aumentado, 

2 (9,52%) alunas apresentaram risco muito aumentado (Figura 7). 

 

Figura 7. Porcentagem em relação à medida da circunferência abdominal no gênero 

masculino. 
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Em relação à alimentação, foi aplicado o questionário (em anexo) sobre a 

frequência da ingestão de determinados alimentos como, por exemplo, carnes, ovos, 

leites, leguminosas, verduras, frutas, doces, frituras e entre outros. A partir dessa 

frequência, foi possível classificar a alimentação em saudável, alimentação 

equilibrada e alimentação não saudável. 

Dessa relação, 8 (22,85%) discentes possuem uma alimentação saudável com 

ingesta de leguminosas, frutas, verduras com bastante frequência durante a semana 

e ingesta de doces e frituras eventualmente, 25 (71,42%) discentes possuem uma 

alimentação equilibrada com ingesta tanto de alimentos considerados saudáveis 

quanto de alimentos não considerados saudáveis, 2 (5,88%) discentes possuem uma 

alimentação saudável.  

Segundo Mondini (1994), a tendência do Brasil é reduzir o consumo de cereais 

e tubérculos, de substituir carboidratos por lipídios e de trocar proteínas vegetais por 

proteínas animais, situação bastante observada em diversos países desenvolvidos e, 

mais recentemente, em países em desenvolvimento.  

No projeto atual se observa uma tendência para a substituição de alimentos 

saudáveis por lanches rápidos.  

Outro ponto que busca avaliar o sedentarismo nos pesquisados é a prática de 

atividade física durante a semana (Figura 8). Assim, 9 (25, 71%) dos alunos não fazem 

nenhum tipo de atividade física durante a semana, 6 (17,14%) alunos fazem atividades 

físicas pelo menos 1 vez por semana, 7 (20%) alunos fazem atividades físicas pelo 

menos 2 vezes por semana, 2 (5,71%) alunos fazem atividades físicas pelo menos 3 

vezes por semana, 3 (8,57%) alunos fazem atividades físicas pelo menos 4 vezes por 

semana, 4 (11,42%) alunos fazem atividades físicas pelo menos 5 vezes por semana, 

3 (8,57%) alunos fazem atividades físicas pelo menos 6 vezes por semana, 1 (3%) 

aluno realiza atividade todos os dias durante a semana.  
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Figura 8. Porcentagem em relação à prática de atividades físicas. 

 

Quanto à classificação das dislipidemias, 24 (68, 57%) alunos apresentaram 

exames normais, nenhum aluno (0%) apresentou hipercolesterolemia isolada, 4 

(11,42%) alunos apresentaram hipertrigliceridemia isolada, 2 (5,71%) alunos 

apresentaram hiperlipidemia mista, 5 (14,28%) alunos apresentaram HDL-c baixo 

conhecido como colesterol bom (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Porcentagem em relação à classificação das dislipidemias independente do 
gênero. 
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Quando se compara a classificação das dislipidemias entre os gêneros (Figuras 

10 e 11), percebe-se que há uma maior predominância de HDL-c baixo no sexo 

masculino em comparação ao sexo feminino. Por outro lado, há uma maior 

predominância de hipertrigliceridemia isolada no sexo feminino em comparação ao 

sexo masculino. Sendo, portanto, essas duas classificações as mais predominantes 

no estudo.  

Segundo De Souza et al. (2003), em seu estudo foi possível observar que os 

homens apresentaram índices significativamente maiores que as mulheres em relação 

às dislipidemias (31% e 18,1% respectivamente), tais dados são possíveis ser 

observados no presente estudo no qual a porcentagem de dislipidemias foi maior nos 

homens do que nas mulheres, representando 35,7% e 28, 56% respectivamente.  

Quando se fala em hipertrigliceridemia isolada, De Souza et al. (2003), em seu 

estudo nos mostra que houve maior prevalência no sexo masculino do que no sexo 

feminino, representando 24,7% e 10,1% respectivamente. Porém, tais dados quando 

comparados aos resultados dessa pesquisa não se assemelham, assim, nesse 

estudo, foi possível observar que o sexo feminino houve uma porcentagem maior de 

hipertrigliceridemia isolada do que o sexo masculino, representando 14,28% e 7,14% 

respectivamente.  

Ao se falar em HDL-c, De Souza et al. (2003), nos aponta que a dislipidemia 

associada a esse colesterol foi a segunda mais prevalente e também a que obteve 

maior porcentagem no sexo masculino quando comparado com o sexo feminino, 

representando 18,3% e 8,9% respectivamente. Esses dados, também, se 

assemelham ao desse estudo, no qual o HDL-c baixo foi a mais prevalente, porém, 

despontando em primeiro lugar, e com maior casos entre o sexo masculino quando 

comparado com o sexo feminino, representando 21,42% e 9,52% respectivamente.  
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Figura 10. Porcentagem em relação à classificação das dislipidemias no gênero masculino. 

 

 

Figura 11. Porcentagem em relação à classificação das dislipidemias no gênero feminino. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados no presente estudo apontam, ainda que em menor 

quantidade, para uma prevalência de dislipidemia e obesidade entre os estudantes de 

medicina.  

Constatou-se que o tipo de dislipidemia mais prevalente na população 

estudada é a hipertrigliceridemia isolada, juntamente com HDL-c baixo. Constatou-se, 

também, que o sobrepeso é a classificação mais prevalente entre os estudantes do 
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que obesidade grau I, obesidade grau II e obesidade grau III. Todavia, apesar desses 

resultados, ainda se observa que os estudantes apresentaram em sua grande maioria 

exames normais para dislipidemia e classificação normal para o IMC. 

O que justifica o resultado, em sua maioria normal, está associado a uma 

alimentação variada e rica em frutas, legumes, verduras, ou seja, um hábito alimentar 

saudável, contrapondo a grande porcentagem daqueles que não fazem atividade 

física e, por isso, apresentam sobrepeso e obesidade e algum grau de dislipidemia 

nos exames.  
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Quanto ao mérito do acadêmico, o bolsista é extremamente estudioso. 

Responde aos chamados da orientadora, está sempre atento, trabalha em grupo e 

aceita críticas. Não falta a reuniões, é pontual, sempre muito prestativo, criativo, 

inteligente e educado. 

O estudante me procurou, apresentou proposta de trabalho própria. O projeto 

foi escrito e executado por um grupo de alunos, idealizadores do tema e do projeto. 

No percurso do projeto tivemos problemas com a adesão dos participantes da 

pesquisa. Os alunos se negavam a ir fazer o exame no laboratório. 

Temos consciência que para publicação dos dados vamos precisar de um 

número bem maior de participante na pesquisa. 

Os alunos pesquisadores estão propostos a dar seguimento ao projeto para 

galgar a publicação. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIOS 
 
 

Identificação (uso pesquisador): 
 

Data: 
 

Idade:  Sexo: (F)  (M) Período: Estado civil: 
 
 
 
 

Álcool: Tabagismo: Comorbidades: 
(  ) Diabetes 
(  ) Dislipidemia diagnosticada 
(  ) Hipertensão 
(  ) Outra:  
 

Lipidograma 

Data da coleta: 
Colesterol Total: 
Triglicerídeos: 
HDL: 
LDL: 
VLDL: 
 

 

Dislipidemia 

(  ) Ausente 
(  ) Hipertrigliceridemia isaolada 
(  ) Hipercolesterolemia isolada 
(  ) Hiperlipidemia mista 
(  )HDL-C baixo 
 

Dados antropométricos 

Peso: 
Altura: 
Circunferência cintura: 
IMC: 
 

Outra informação relevante: 
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FREQUÊNCIA ALIMENTAR (marque um X) 
 
 

Alimentos N° x semana Quinzenal Mensal Eventualmente 

Carne     

Leite e derivados     

Ovos     

Vísceras     

Arroz     

Tubérculos     

Folhas      

Leguminosas     

Frutas     

Doces     

Pão     

Massas e cereais     

Preparações Fritas     

 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA –VERSÃO CURTA 
(Segundo MATSUDO et al., 2001 e modificações) 

 

1) Em quantos dias e por quanto tempo, na última semana você realizou atividades 

físicas por pelo menos 10 minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de 

transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de 

exercício? 

dias _____ por SEMANA  horas: ______ Minutos: _____ 

(  ) Nenhum 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado 

estudando, enquanto descansa, visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado 
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assistindo TV.  

 

2) Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

______horas ____minutos 

 

3) Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de final de semana? 

______horas ____minutos. 
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ELABORAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ISENTOS DE GLÚTEN 
UTILIZANDO SUBSTITUTOS À FARINHA DE TRIGO 

 
Orientador: Inez Helena  Vieira da Silva Santos 

Bolsista: Vanessa Rodrigues Ramos 

 

RESUMO: A doença celíaca é uma intolerância permanente a ingestão de glúten. O 
glúten é uma mistura de proteínas presentes em cereais, principalmente o trigo, cuja 
sua função é conferir características viscoelasticas e maciez aos produtos de 
panificação. Para desenvolver um novo produto alimentício, é necessário estar de 
acordo com a legislação sanitária. Nos últimos anos, produtos à base de farinha de 
trigo vem sendo apresentados ao mercado alimentício, para elaboração de produtos 
destinados à panificação e outros produtos minimamente processados. Produtos à 
base de inhame e mandioca têm sido utilizados com o intuito de alternativa de 
preparação isenta de glúten, apresentando ótimas propriedades nutricionais visando 
uma alimentação equilibrada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Farinha de trigo. Inhame. Doença celíaca. Glúten 
 

INTRODUÇÃO 
 

1.1 Doença Celíaca 

A doença celíaca é uma intolerância permanente desencadeada pela ingestão 

e glúten, por indivíduos geneticamente predispostos, que ao ingerir produtos 

alimentícios que contem glúten em sua composição, lesa a mucosa do intestino 

delgado, ocasionando a atrofia e achatamento das vilosidades, a doença celíaca 

acomete mais o público feminino do que o masculino, a doença celíaca é considerada 

um problema de saúde pública devida sua prevalência, o único tratamento para tal 

patologia consiste na exclusão definitiva do glúten da alimentação (OLIVEIRA, 2018). 

As principais características clínicas de apresentação desta patologia estão: 

Clássica, Não clássica, Latente e assintomática, a forma clássica manifesta-se nos 

primórdios de vida, a não clássica manifesta-se principalmente na infância, a latente 

só é confirmada por meio da biopsia, e assintomática quando não há presença de 

sintomas, a mesma é constatada através de exames sorológicos (ACELBRA, 2018) 

A prevalência dessa doença no Brasil é desconhecida, mas estima-se a 

existência de um portador da doença celíaca para cada 300 habitantes, para garantir 

a pratica da dieta isenta de glúten, existe  a Lei 10.674/2003 a mesma determina que 

todo alimento industrializado deve conter obrigatoriamente em seu rótulo ou bula, as 

inscrições “contém Glúten” ou “não contém glúten” (FRANCO, 2015). 
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1.2 Glúten  

O glúten é uma substância elástica, aderente e insolúvel em água, o mesmo 

consiste em uma mistura de proteínas, formada por prolaminas e glutenina, 

encontradas em cereais como trigo, aveia, centeio, cevada. É responsável por conferir 

propriedades de extensibilidade, elasticidade e maciez aos produtos de panificação, 

o glúten não é anulado quando os alimentos são coccionados.  No trigo o glúten 

apresenta de 80 a 85% de proteína, é o único cereal que contém a quantidade e 

qualidade de proteína pra a formação do glúten na produção de massa (OLIVEIRA, 

2018). 

 

1.3 Novos produtos Isentos de Glúten 

Para desenvolver um novo produto alimentício este, precisa estar de acordo 

com a legislação sanitária, a mesma relata que alimentos são todas as substâncias e 

misturas de substâncias cuja destinação é fornecer nutrientes necessários ao 

organismo humano para o mesmo desempenhar suas funções. (RDC nº 16/1999). 

A mandioca Manihot Esculenta Crantz é uma raiz originária da América do 

Sul, sendo considerada a terceira maior fonte de calorias em regiões tropicais e 

subtropicais, após o arroz e milho. Possui ampla acessibilidade e forte influência na 

alimentação indígena, em especial pessoas de baixa renda, sendo cultivada em todas 

as regiões do Brasil, grande parte de seu cultivo está associado aos pequenos 

produtores rurais. (SILVA, 2014). 

Essa raiz possui diversas formas de utilização, tendo a farinha como amplo 

consumo em diversas preparações culinárias, essa raiz pode ser encontrada com 

tonalidade amarela, branca e rósea. Em termos de valor nutricional a mesma é fonte 

de energia, possui baixos níveis de proteínas fibras e apresentam em sua composição 

maior quantidade de vitaminas A, B1, B2 e C. (BEZERRA, 2002) 

              O inhame é um tubérculo de clima tropical e subtropical que pertence à 

família Dioscoreaceas, este sendo rico em nutrientes, principalmente carboidratos de 

baixo índice glicêmico podendo ser indicado a indivíduos com diabetes, possui ainda 

em sua composição proteínas, vitaminas do complexo B e minerais como cálcio, 

fósforo, ferro. (OLIVEIRA, 2018). No Brasil, as espécies cultivadas provem de 

continentes africanos e asiáticos, e sua colheita é superior a da mandioca e da batata-
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doce, tendo a região nordeste como destaque nacional na produção desse tubérculo. 

(BATISTA, 2008). 

Nos últimos dez anos, produtos à base de farinha vem sendo apresentados 

ao mercado alimentício, para elaboração de produtos destinados a panificação e 

outros produtos minimamente processados (SOUSA,2017).  

O consumo do inhame pode ser realizado in natura como na forma de farinha, 

entretanto a farinha leva proveito, pois além do total aproveitamento das 

características nutricionais, possui maior durabilidade, fácil manuseio e 

acondicionamento. A farinha de inhame além de nutritiva é totalmente livre de glúten 

e pode ser utilizada como fonte alternativa para o preparo de produtos de panificação 

destinado a indivíduos intolerantes ao glúten (OLIVEIRA, 2018). 

 

1.4 Análise Sensorial 

A análise sensorial é um instrumento cujo objetivo é avaliar a qualidade 

sensorial de um produto estabelecido, relacionado as etapas de seu processamento, 

a mesma estuda as sensações e o comportamento do provador, mensurando assim 

o seu interesse ou renúncia a respeito das qualidades de determinados produtos, a 

característica especifica de um produto se dá através do teste de aceitabilidade e o 

de intenção de compra. A escala hedônica é um tipo de teste de aceitabilidade que 

varia de 5 a 9 pontos e expressa a preferência do consumidor em respostas baseadas 

em gostar e desgostar em relação ao produto (OLIVEIRA, 2018). 

 

2. OBJETIVOS E METAS 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Esta pesquisa propôs promover a diversidade das opções alimentares para 

celíacos, por meio da elaboração e validação de novos produtos livres de glúten.  

 

2.2 Objetivo Específico  
 
- Elaborar novos produtos livres de glúten em sua composição, em alternativa aos 

produtos convencionais. 

- Validação dos produtos elaborados por meio de análises sensoriais, identificando 

sua aceitabilidade quanto ao consumo. 
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2.3 Metas Alcançadas 
 
Pizza de Massa de mandioca com recheio de carne de jacaré; 

Pão de inhame isento de glúten 

 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os ingredientes selecionados para elaboração dos produtos foram adquiridos 

de forma aleatória em estabelecimentos comerciais locais. A elaboração dos produtos 

foi realizada no laboratório de Práticas Dietéticas do Centro Universitário São Lucas, 

situado no município de Porto Velho-RO.  

3.1 Pão de Inhame F¹, F² e F³ 

Para elaboração do pão de inhame F¹ foram utilizados os seguintes gêneros 

farinha de inhame, farinha de arroz, farinha de soja, ovos, açúcar, óleo de soja, leite 

UHT, e fermento biológico. Para a F² foi utilizado farinha de inhame, farinha de arroz, 

fécula de batata, ovos, açúcar, óleo de soja e fermento químico. Para F³ utilizou-se 

farinha de inhame, farinha de soja, fécula de batata, ovos, açúcar, leite. 

Todos os ingredientes foram mensurados em balança semi-analítica marca 

Blackendeker com capacidade máxima de 5 kg, posteriormente em uma batedeira 

planetário foram adicionados todos os ingredientes para obtenção da massa 

homogênea, em seguida foi inserido o fermento. Em três forma de alumínio untada 

com óleo e enfarinhada com farinha de arroz, adicionou-se a massa obtida de cada 

formulação, posteriormente as mesmas foram direcionadas ao forno industrial pré-

aquecido por 15 minutos em uma temperatura de 180ºC, e assadas na mesma 

temperatura por 20 minutos. Após assadas, as formulações foram resfriadas em 

temperatura ambiente e embaladas com papel filme e acondicionadas. 

Posteriormente frias, foram fatiadas para análise da textura, aparência global, cor e 

sabor. 

3.2 Pizza de massa de mandioca com recheio de carne de jacaré 

Os ingredientes utilizados para elaboração da pizza de mandioca com recheio 

de carne de jacaré foram adquiridos de forma aleatória em comércios varejistas. O 

produto teve como base a receita original de pizza, com a substituição de farinha de 

trigo pela mandioca e farinha de arroz e o recheio teve como ingredientes principais 

de carne de jacaré, queijo minas e tomate. Para elaboração do referido produto 
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utilizou-se uma balança digital semi-analítica, tabua para corte, faca, panelas, forma 

de alumínio e forno combinado. Para o preparo da massa a mandioca foi descascada 

e cozida na panela de pressão, posteriormente foi colocada em um recipiente e 

comprimida com auxílio de um garfo até que a mesma se torne uma massa, 

vagarosamente acrescentou-se farinha de arroz até que a mesma esteja conjunta e 

homogênea.  Após o processo de sovagem da massa, a mesma ficou em repouso por 

30 minutos, em seguida foi modelada em formato de pizza e colocada no forno 

combinado em temperatura de 180°C por 10 minutos para pré-assar. 

Para montagem do recheio, a carne de jacaré foi cortada em pequenos 

pedaços, e cozida na panela de pressão em torno de 45 minutos ou até que a 

consistência esteja macia. Em um liquidificador adicionou-se tomate, cebola, azeite, 

alho e sal e bate até que os mesmos aderissem consistência liquida, posteriormente 

foi levado ao fogo baixo por 15 minutos, para o processo de cocção. A montagem da 

pizza foi realizada da seguinte maneira, primeiramente o molho caseiro, logo a carne 

de jacaré cozida e desfiada, queijo minas ralado e milho verde em grãos e orégano. 

 As atividades previstas neste estudo estão inseridas no projeto de pesquisa 

“Elaboração de Preparações Doces e Salgadas Isentas de Glúten”, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São Lucas (CAAE: 

34041314.4.0000.0013). Este projeto de pesquisa obedece aos critérios da Resolução 

nº 466, de 12 de dezembro 2012, inciso III, alínea G, “obter consentimento livre e 

esclarecido do participante da pesquisa e/ou seu representante legal, inclusive nos 

casos das pesquisas que, por sua natureza, impliquem justificadamente, em 

consentimento a posterior”, serão solicitadas autorizações aos provadores por meio 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

 

4. RESULTADOS  

 

Foram realizadas três formulações de pão de inhame, nomeadas como F1, F2, 

F3, cada formula unia três tipos de farinhas sem glúten em uma única mistura, 

conforme demonstra a tabela 1.  

 

Tabela 1: Peso líquido das formulações de pão de inhame isento de glúten. Porto 
Velho, 2018. 

Ingredientes Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 
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Farinha de 
Inhame 

35 g 35 g 35 g 

Farinha de arroz 35 g 35 g 0 g 
Farinha de soja 35 g 0 g 35 g 
Fécula de batata 0 g 35 g 35 g 

Açúcar 25 g 25 g 25 g 
Ovos 105 g 100 g 100 g 

Óleo de soja 42 ml 42 ml 42 ml 
Leite UHT 60 ml 78 ml 70 ml 
Fermento 
Químico 

20 g 20 g 20 g 

 

Devido a estruturação das farinhas e a diferenciação da gordura selecionada, 

o que pode ter acarretado na diminuição do peso devido a absorção do líquido 

presente na mistura, após o processo de forneamento, os pães tiveram resultados 

semelhantes, a F1 e F3 obtiveram peso total de 300 g, a F2 obteve peso total de 315 g. 

As características organolépticas como a aparência, a cor, o aroma, o sabor, 

incide que o pão não apresenta atributos parecidos com o pão tradicional, no quesito 

cor as formulações apresentaram uma tonalidade amarronzado, vivo e brilhante, 

lembrando o pão integral. O aroma apresentou um odor similar de inhame, suave e 

agradável. 

 

4.1 Análise Sensorial 

Foi utilizado a analise sensorial, denominada escala hedônica de sete pontos, 

no qual apresenta quatro tópicos intitulados como aspecto global, aroma, consistência 

e sabor, diversificando entre itens como gostei extremamente, não gostei nem 

desgostei e desgostei extremamente. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 A indústria alimentícia vem buscando desenvolver novos produtos isentos de 

glúten, com intuito de atender todos os públicos, principalmente o público celíaco. Um 

dos produtos mais procurados por essa classe é o pão. Substituir o glúten nos 

produtos de panificação, ainda é um algo complexo, devido algumas particularidades 

presentes no glúten que as demais farinhas não apresentam. (OLIVEIRA, 2018). 

 

6. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
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A farinha de inhame ao ser adicionada na massa com as demais farinhas, 

todas as formulações apresentaram uma coloração amarronzada, o que acarretou o 

escurecimento do pão elaborado, por ser livre de glúten, pode não mostrar boa 

viscosidade e maciez ao pão. 

A pizza de mandioca com recheio de carne de jacaré apresentou boa 

aparência visual, textura macia, sabor agradável, custo acessível, qualidade 

nutricional e boa aceitabilidade. 
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IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ADENOVÍRUS E ROTAVIRUS, 
ISOLADOS EM CRIANÇAS DE 0-5 ANOS DE IDADE, NA REGIÃO DE PORTO 
VELHO-RO 

Orientadora: Leidiane Amorim Soares 
Bolsista: Dara Nayanne Martins Campos 

 

RESUMO: As gastroenterites são infecções entéricas que podem ter como agente 
infeccioso vírus, parasitas e/ou bactérias, responsáveis por desencadear sintomas 
como diarreias, náuseas e vômitos. Dentre os patógenos citados o Rotavírus é o vírus 
entérico que mais acomete crianças de todas as faixas etárias, sendo que as crianças 
até os 6 anos de idade são as mais afetadas devido a imunidade em desenvolvimento. 
Nas últimas décadas outro vírus entérico vem se destacando no cenário das infecções 
virais em crianças, nomeado Adenovírus, que mostra taxas significativas de infecção 
entérica na infância, sendo esta taxa variável nos países em desenvolvimento, com 
incidência entre 2-31%. Este estudo terá como objetivo identificar e caracterizar 
Adenovírus e Rotavírus, isolados em crianças de 0-5 anos de idade, na região de 
Porto Velho-RO. Inicialmente realizou-se coleta em um hospital de referência em 
pediatria. Os espécimes fecais foram submetidos a técnicas específicas para 
caracterização dos referidos vírus por meio de suspensão fecal para clarificação das 
amostras através de tris-cálcio, posterior extração de RNA por trizol (invitrogen), 
visualização em Eletroforese de Gel de Poliacrilamida (PAGE) e analise molecular 
para genotipagem, além de teste rápido para triagem de adenovírus. Foram coletadas 
200 amostras, sendo 100 amostras casos e 100 controles, onde 32% das amostras 
casos apresentaram positividade para Rotavírus (32/100) e 17% expressaram em 
PAGE perfil indeterminado, sugestivo para Rotavírus (17/100), enquanto das 
amostras controles obteve-se 45% de positividade (45/100) e 18% apresentaram perfil 
indeterminado (18/100). Como resultado da triagem por teste rápido para identificação 
de Adenovírus notou-se 1% (1/100) de positividade no grupo controle. Tais resultados 
tornam o presente estudo importante para compreensão da situação de risco de 
aquisição de Adenovírus e Rotavírus na população avaliada, além de auxiliar na 
identificação e, consequentemente, no tratamento para não evolução dos sintomas 
típicos da infecção.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Rotavírus. Adenovírus. Diarreia. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A gastroenterite é uma das causas mais comuns de hospitalização, sendo 

reconhecida com a segunda maior causa de mortalidade em crianças menores de 

cinco anos de idade, caracterizando-se desta forma como um importante problema de 

saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 
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cada ano são registrados 1,7 milhões de casos de diarreia acometendo a população 

infantil, destes estima-se 525 mil óbitos em crianças menores de 5 anos de idade 

(WHO, 2017). 

A doença diarreica aguda (DDA) é uma Síndrome cuja manifestação 

predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de 

pouca consistência, por um período de 24 horas ou mais, podendo estar 

acompanhada por outros sintomas como náuseas, vômitos, febre e dor abdominal. As 

formas variam desde leves até graves, com desidratação e distúrbios eletrolíticos, 

principalmente quando associadas à desnutrição (OLIVEIRA, 2011; LUCHS, 2016). 

A diarreia apresenta como agente etiológico patógenos que podem ter origem 

bacteriana, viral ou parasitária. Dentre os supracitados é frequentemente ocasionada 

por vírus, destacando-se o Rotavírus, como principal patógeno associado à doença 

diarreica infantil, apresentando-se como causa mais comum de diarreia grave na 

população suscetível devido principalmente as condições insatisfatórias de 

saneamento básico (ASSIS et al., 2013; RODRIGUES, 2014). 

A diarreia causada pelo Rotavírus caracteriza-se pela alteração na absorção 

de nutrientes, especialmente sódio e glicose, já que as células destruídas são 

substituídas por células imaturas da cripta, as quais são incapazes de fazer absorção, 

tendo como sintomas típicos: diarreia, febre, dor abdominal e vômito, resultando em 

desidratação. Os pacientes que apresentam a doença mais branda permanecem com 

os sintomas durante aproximadamente três a oito dias, recuperando- se totalmente 

após este período (STEPHENS, et. al., 2009). 

O Rotavírus é um vírus entérico que pertence à família Reoviridae, causador 

de diarreia grave, frequentemente acompanhada de febre e vômito, sendo 

considerado um dos maiores causadores de gastroenterites e responsável 

mundialmente por óbitos em crianças com menos de 5 (cinco) anos. Sendo 

identificado sete grupos diferentes designados de A-G, tendo o Rotavírus do grupo A 

maior destaque epidemiológico (REV. SAÚDE PÚBLICA, 2006).  

A partícula viral infecciosa do Rotavírus apresenta aproximadamente 100 nm 

de diâmetro e simetria icosaédrica, é composta por três camadas proteicas (capsídeo 

interno, intermediário e externo), e assemelha-se a uma roda quando observada em 

microscopia eletrônica, justificando o nome do vírus. O capsídeo externo é essencial 

para a adsorção e penetração do vírus na célula, sendo que a partícula viral necessita 
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estar completa para promover a infecção (GREENBERG & ESTES, 2009; SILVA, 

2014). 

Os investimentos na vacina contra o Rotavírus datam desde 1980 através de 

pesquisas desenvolvidas com o intuito de elaborar e disponibilizar uma vacina segura 

e eficaz (SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES, 2006).  

Após períodos de adaptações e avanços tecnológicos, atualmente há duas 

vacinas disponíveis em território brasileiro: uma monovalente (Rotarix®/GSK), 

administrada em 2 (duas) doses e adotada pelo sistema único de saúde (SUS) desde 

2006, e outra, pentavalente (RotaTeq®/Merck) esquematizada em 3 (três) doses, mas 

somente disponível na rede privada (LINHARES et al., 2017). 

Nas últimas décadas outro vírus entérico vem se destacando no cenário das 

infecções virais em crianças, nomeado Adenovírus, que mostra taxas significativas de 

infecção entérica na infância, sendo esta taxa variável nos países em 

desenvolvimento, com incidência entre 2-31% (WILHELMI et al., 2003). Os 

Adenovírus foram isolados a primeira vez em 1953 por Rowe e colaboradores, quando 

estudavam o tecido adenoide poliviroidal. Neste estudo identificou-se um agente 

infeccioso capaz de causar alterações citopáticas nos tecidos na ausência do 

Poliovírus (ROWE et al., 1953).  

Atualmente, o Adenovírus Humano (AdVH) é reconhecido como agente 

etiológico responsável por várias síndromes clínicas, sendo classificado na família 

Adenoviridae, gênero Mastadenovirus. São conhecidas sete espécies de AdVH (A-G), 

subdivididas em 52 sorotipos (JONES et al.,2007; MADISCH I et al., 2007). 

Devido a população alvo deste estudo serem suscetíveis as infecções 

gastroentéricas, causadas principalmente pelos vírus entéricos, em razão da 

imaturidade do sistema imunológico, faz-se necessário monitoramento com a 

finalidade de avaliar a prevalência de Adenovírus e Rotavírus, além de identificar os 

genótipos circulantes na região de Rotavírus circulantes na região, para que se 

contribua com os avanços tecnológicos e na tomada de medidas de prevenção com 

ação de novas vacinas complementares. 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 
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Identificar e Caracterizar Adenovírus e Rotavírus, isolados em crianças de 0-

5 anos de idade, na região de Porto-Velho RO. 

 

2.2 Objetivos Específicos:  

 Identificar Adenovírus e Rotavírus presentes em crianças de 0 a 5 ano com 

diarreia, através de triagem (teste rápido). 

 Identificar Rotavírus presentes em crianças de 0 a 5 anos com diarreia, através de 

Gel de Eletroforese em Poliacrilamida – PAGE e através de Reação em Cadeia da 

Polimerase – PCR. 

 Avaliar os genótipos dos Rotavírus identificados. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 População Do Estudo:  

O presente estudo faz parte de uma pesquisa intitulada: Identificação e 

Caracterização dos vírus gastrointestinais, isolados em crianças de 0-5 anos de idade, 

na região de Porto Velho-RO, coordenada pela pesquisadora Dra. Leidiane Amorim 

Soares DCR/CNPq-FAPERO, com aprovação do CEP/CEPEM 1.249.634. 

Para coleta de dados socioeconômicos foi aplicado o termo de consentimento 

livre esclarecido (TCLE) e um questionário com perguntas a respeito da 

sintomatologia expressadas pelo paciente e dados sócio- econômico e sanitário, 

constando os itens: sexo, idade, renda familiar, nível de escolaridade, local de moradia 

e outras variáveis (Apêndice). 

 

3.2 Área de estudo e coleta 

No período entre setembro de 2016 a junho de 2018 foram coletadas 100 

amostras fecais de crianças com idade de 0 a 5 anos que apresentaram um quadro 

de diarreia (casos) e 100 amostras fecais de crianças com mesma faixa etária sem 

diarreia (controles) para fins de comparação caso/controle. 

As coletas foram realizadas em um Hospital infantil de referência, localizado 

em Porto Velho – RO, que atende a população infantil local e de municípios vizinhos. 

As amostras de fezes foram coletadas por evacuação espontânea, acondicionadas 

equipamentos específicos e conduzidas ao laboratório do Centro de Medicina Tropical 

– CEPEM, da Fundação Oswaldo Cruz, Rondônia, onde armazenou-se in natura e 
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foram devidamente etiquetadas com a numeração e data de coleta e armazenadas a 

-80. 

3.3 Critério de inclusão de amostras  

 3.3.1 Amostras Casos 

Para a seleção das amostras fecais coletadas é estabelecida como diarreia a 

mudança abrupta do hábito intestinal, caracterizada pela eliminação de três ou mais 

evacuações líquidas ou amolecidas, por um período de 24 horas de etiologia 

presumivelmente infecciosa.  

3.3.2 Amostras Controles 

Os controles são crianças atendidas no mesmo hospital que os casos e com 

a mesma faixa etária, entretanto com diferentes tipos de doença exceto 

gastroenterites. 

3.4 Critério de exclusão 

Crianças fora da faixa etária estabelecida e/ou com diagnóstico de intolerância 

e /ou alergia alimentar, confirmado pelo médico.  

3.5 Entrevista e aspectos éticos 

Os acompanhantes responsáveis pelas crianças foram inicialmente 

esclarecidos a respeito da pesquisa e convidados a colaborar com o preenchimento 

da ficha contendo informações pessoais e dados clínicos acompanhado com o aceite 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que obteve aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa com seres humanos CEP/CEPEM em 29 de setembro de 2015, 

parecer 1.249.634. 

3.6 Processamento das amostras 

  3.6.1 Preparo das suspensões fecais 

Para os testes microbiológicos foram feitas suspensões fecais, em frascos 

contendo conservante (Tris – Cálcio pH 7,2) da seguinte forma: 0,1g da amostra fecal 

foi diluída em 2ml de tampão TrisCa++ 0,01M, pH 7,2, em criotubo, homogeneizadas 

e centrifugadas a 2000rpm por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi coletado e 

estocado a -80ºC para posteriores analises. 

 

3.6.2 Teste Rápido para identificação de Adenovírus  
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Como triagem utilizou o Ensaio imunocromatográfico Coris BioConcept para 

identificação de Adenovírus. 

3.6.3 Extração do genoma viral para identificação de Rotavírus 

Para os testes virologicos foi utilizado o protocolo, para a extração de RNA, 

com base no método descrito por Sacchi et al., (1987) com TRIzol® Reagent 

Invitrogen. A técnica consiste em a partir da suspensão fecal extrair o material 

genético, para isso ocorre três processos importantes: 

1. Lise física ou bioquímica para que o material genético seja liberado; 

2. Purificação do ácido nucleico, esta etapa envolve desnaturação e 

separação das fases; 

3. Precipitação, onde atinge- se um material genético de boa qualidade para 

posteriores análises. 

Para extração de RNA foi utilizado eppendorf de 1,5ml com 300µl do produto 

proveniente da suspensão fecal com adição de 750µl de TRIzol® para liberação do 

material genético por meio da lise bioquímica. Após a etapa, vortex e incubação por 5 

minutos, foram adicionados 200µl de clorofórmio para que haja separação da fase 

aquosa que contém RNA viral, vortex e incubação por 3 minutos em temperatura 

ambiente com posterior centrifugação a 12000rpm à 4ºC por 15 minutos. Coletou-se 

o sobrenadante para adição de 500µl de isopropanol e 30µl de acetato de sódio a 

0,3M; pH 5 para precipitação do material genético, nova centrifugação 10000rpm à 

4ºC por 10 minutos. Descarte do sobrenadante e sedimentar o material com etanol 

75% com centrifugação 10000rpm à 4ºC por 5 minutos. Descarte do sobrenadante e 

em fluxo laminar submeter por inversão o microtubo para que o álcool evapore e 

posteriormente adição de água estéril com posterior incubação do microtubo durante 

10minutos a 55ºC e por fim com armazenamento à -80ºC para posteriores analises. 

3.6.4 Eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE) 

O perfil do rotavírus é caracterizado em gel de poliacrilamida (PAGE), onde é 

possível verificar os 11 segmentos de RNA do vírus em questão, segundo o 

procedimento descrito por PEREIRA et. al. (1983), o RNA extraído foi submetido a 

uma eletroforese vertical em gel de poliacrilamida na concentração final de 5% com 

tampão Tris- Glicina (Tris a 0,025M/ glicina a 0,109M pH 8,2), em uma corrente elétrica 

de 100V durante aproximadamente 2 horas e 30 minutos. Após a corrida, o gel foi 

corado pelo método de impregnação pela prata, de acordo com a descrição de 
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HERRING et. al., (1982) e analisado para caraterização de positividade para 

Rotavírus. 

3.6.5 Reação em Cadeia da Polimerase precedida de Transcrição Reversa RT-

PCR 

Para a identificação de Rotavírus a técnica será desenvolvida conforme 

descrito por Das e colaboradores, (1994) Gouvêa e colaboradores, (1990) e Gentsch 

e colaboradores (1992) com modificações introduzidas por Leite e colaboradores, 

(1996), sendo realizadas em duas etapas. A primeira etapa, após a extração do RNA 

será realizada a transcrição reversa para confecção da fita de cDNA para posterior 

amplificação. Após a obtenção dos produtos consensuais da RT-PCR, será realizada 

a segunda etapa em Nested-PCR para a caracterização molecular dos genótipos de 

Rotavírus em tipos G e P, usando um pool de primers que consiste em G1, G2, G3, 

G4 e G9 para o tipo G e P[4], P[6], P[8] e P[9] para tipo P. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente estudo teve por finalidade analisar amostras croposcópicas de 

crianças de 0 – 5 anos atendidas por um hospital de referência. Foram testadas e 

analisadas por técnicas específicas 200 amostras fecais, sendo 100 espécimes fecais 

casos e 100 controles. Estudo encontra-se em andamento para finalização das 

análises de genotipagem.   

4.1 Identificação De Rotavírus 

Foram analisadas um total de 200 amostras de crianças, com idade de 0 a 5 

anos, onde das 100 amostras casos detectou-se 32% (32/100) de positividade para 

Rotavírus e 17% (17/100) como perfil indeterminado, sugestivo a Rotavírus, (Figura 

1) e das 100 amostras controle observou um percentual de 45% (45/100) de 

positividade e 18% (18/100) apresentaram perfil indeterminado sugestivo para 

Rotavírus (Figura 2). Resultados obtidos em Gel de Poliacrilamida (Figura 3) e 

posteriormente confirmados em análises moleculares para genotipagem das amostras 

onde identificou-se os genótipos G3P[4] e G4P[4] (Figura 4) em gel de Agarose a 2% 

(Figura 5). 

4.1.1 Distribuição Das Amostras: 

Figura 1: Distribuição das amostras casos extraídas e confirmadas em PAGE. 
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Os dados da figura 1 demonstram os resultados das amostras casos obtidos 

em PAGE comparando as proporções entre as amostras positivas para Rotavírus com 

as negativas e as que apresentaram perfil indeterminado.  

Em 2013, segundo o DATASUS - Departamento de Informática do SUS 

- Ministério da Saúde, foram notificadas mais de 340 mil internações por infecções 

gastrintestinais em todo o país. Cerca de 173 mil foram classificados pelos médicos 

como diarreia e gastrenterite de origem infecciosa presumível, já que a mesma surge 

com a falta de saneamento básico e eliminação ineficiente de resíduos (DATASUS, 

2013). Tendo a gastroenterite viral como causa significativa do número de mortes nos 

países em desenvolvimento (PARASHAR, et. Al., 2009). 

Dados semelhantes foram observados em estudo realizados na região norte, 

segundo o Ministério da Saúde (2014), o RV apresentou 35% de positividade para RV 

nos casos de diarreia, e estudos realizados por Sandra et al. (2014) apontou 36,6% 

de Infecção por RV.  

 

Figura 2: Distribuição das amostras controles extraídas e confirmadas em PAGE. 
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Os dados da figura 2 demonstram os resultados das amostras controles 

obtidos em PAGE comparando as proporções entre as amostras positivas para 

Rotavírus com as negativas e as que apresentaram perfil indeterminado.  

Acredita-se que múltiplas infecções ocorram ao longo da vida e que por causa 

da imunidade adquirida nestes episódios, as crianças com idade mais avançada e os 

adultos sofram com episódios menos graves e/ou assintomáticos (Anderson & Weber, 

2004).  

 

4.1.2 Corrida Em Gel De Eletroforese 

 

Figura 3: Gel de Poliacrilamida utilizado para identificação dos segmentos de RNA 

do Rotavírus.            
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O gel de Poliacrilamida demonstra o perfil eletroforético de Rotavírus, onde é 

possível visualizar os 11 segmentos de RNA como expressado no controle positivo 

(C+) e nas amostras C41, C37 e C9, já o perfil indeterminado é facilmente identificado 

nas amostras: C100 e D07. 

4.1.3 Análises moleculares para Genotipagem das amostras casos 

Figura 4: Distribuição das amostras casos positivas em PAGE e genotipadas.   

Genótipo G Percentual Genótipo P Percentual 

G 3 56,24% P[4] 77,92% 

G4 37,5% P[9] 22,08% 

G9 6,26% –  – 

  

Figura 5: Gel de Agarose a 2% utilizado para genotipagem do Rotavírus.   

 

 

As associações entre os genótipos G e P identificadas neste estudo até o 

presente momento foram: G3P[4] (56,26%) e G4P[4] (43,74%). 

No ano de 2010 em um estudo na mesma região e com crianças na mesma 

faixa etária observou-se a predominância das cepas G9P[8]; G2P[4] e G1P[8], 

respectivamente. 

Diante de tais parâmetros é notório que o referido estudo tem proporcionado 

um levantamento epidemiológico a respeito das infecções virais, principalmente o 

Rotavírus e Adenovírus, causadores das gastroenterites infantis na cidade de Porto 

Velho – RO. 

4.2 Identificação De Adenovírus 

 

Da direita para esquerda encontra- se: amostra controle padrão positiva 

(C
+

) e amostras testadas (C41, C37, C9, D07, C100). 
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Foram analisadas um total de 200 amostras de crianças, com idade de 0 a 5 anos, 

onde das 100 amostras casos detectou-se 0,00% (0/100) de positividade para 

Adenovírus e das 100 amostras controle observou um percentual de 1% (1/100) de 

positividade em teste rápido. 

 

5 CONCLUSÃO 

 1% das amostras do grupo controle (1/100) apresentou positividade para 

Adenovírus; 

 Nas crianças com gastroenterites (casos) observou-se uma taxa de 32% de 

infecção para RV e no grupo controle foram observados uma taxa de 45% de 

positividade para Rotavírus; 

 Até o presente momento das 32 amostras positivas (casos) submetidas a RT-

PCR nota-se prevalência das cepas G3P[4] e G4P[4]; 

 

6 PERSPECTIVAS FUTURAS 

O projeto iniciou- se com o treinamento de todas as técnicas moleculares, a 

fim de padronizar e nivelar os envolvidos no estudo, devido à necessidade de 

posteriores análises. Com isso, ampliou- se o horizonte possibilitando conhecimento 

e facilidade durante as fases práticas do projeto. Perspectivas futuras nos remetem a 

genotipagem das amostras positivas e indeterminadas para Rotavírus do grupo 

controle com intuito de determinar os genótipos circulantes nos participantes do 

estudo, crianças de 0 a 5 anos atendidas em um hospital de referência em Porto Velho 

– RO e submeter a análises moleculares as amostras para determinação genotípica 

dos Adenovírus. 
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ANÁLISE QUÍMICA E SENSORIAL DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO 
ENRIQUECIDOS COM FARINHA DE FOLHAS DE ora-pro-NOBIS (Pereskia 
aculeata) 

Orientador:Luna Mares Lopes  de Oliveira 
Bolsista: Katherine Agra Catunda 

 
RESUMO: A Ora pro-nobis (OPN) é uma planta alimentícia não convencional (PANC) 
cujas folhas frescas ou desidratadas podem ser utilizadas em preparações 
alimentícias e como hortaliças (in natura), exercendo grande influência na alimentação 
e na cultura de populações tradicionais. Objetivos: Analisar a composição 
bromatológica da folha fresca e da farinha de folhas desidratadas de OPN para 
desenvolver pães adicionados com esta farinha e realizar análise sensorial. Estudo 
aprovado pelo CEP/Centro Universitário São Lucas, parecer CAAE. 
77925317.8.0000. 0013/2018. No período de 2017-2 a 2018-2, o estudo ocorreu no 
Hospital Santa Marcelina (HSM) de Porto Velho – RO, onde foram coletadas as 
amostras de folhas de OPN, desidratadas e enviadas para o SENAI Laboratório físico–
químico de alimentos, Dourados-MS para análise química da composição nutricional. 
Em 100g de folhas frescas obteve-se 4,87% de proteína e na farinha de folhas de 
OPN 25,81g de proteína, e minerais. Produziram-se os pães, e analise sensorial por 
meio do teste afetivo com a escala hedônica estruturada de nove pontos, bem como 
avaliação da intenção de compra, realizadas com 150 voluntários do HSM, ambos os 
sexos, de 15 a 73 anos. Conforme o percentual de aceitabilidade, 74,33% gostou, 
11,33% foi indiferente e 14% desgostou; 63,3% comprariam, 22% tem dúvidas se 
comprariam, 14,6% não compraria. Diante do elevado valor nutricional, considera-se 
positiva a influência gerada por este estudo na culinária do HSM, e na geração de 
renda ao hospital por meio da comercialização dos produtos adicionados de OPN, 
como bolos, tortas, e cookies. 
 
Palavras chaves: Proteínas de plantas comestíveis. Vegetais. Hortaliças folhosas. 
Alimentos fortificados. 

INTRODUÇÃO 

 
O cultivo e o consumo de hortaliças frescas tem diminuído em diversas regiões 

do país, tanto em áreas rurais quanto urbanas e em todas as classes sociais, neste 

sentido o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Brasil (MAPA) tem 

promovido o resgate do cultivo e utilização das hortaliças. Segundo o MAPA (2010), 

as hortaliças convencionais são aquelas amplamente conhecidas e aceitas pela 

população, e as não convencionais são as pouco conhecidas e raramente 

encontradas no mercado, restritas a determinadas localidades ou regiões, exercendo 

grande influência na alimentação e na cultura de populações tradicionais. 

As hortaliças não convencionais em geral são importantes fontes de vitaminas, 

minerais, fibras, proteína e gordura, além destes nutrientes, possuem compostos 
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bioativos de reconhecido efeito funcional. Dentre estas, a hortaliça ora-pro-nobis 

(Pereskia aculeata), é uma planta pertencente à família das cactáceas e encontrada 

no Brasil, popularmente conhecida como “rogai por nós” entre outros termos. Possui 

relevância social, cultural e econômica principalmente no estado de Minas Gerais 

onde é largamente consumida (TOFANELLI et al.,2011). As folhas e frutos da ora-pro-

nobis (OPN) possuem propriedades nutricionais e sensoriais que facilitam o consumo 

na alimentação humana, é rica em proteínas e por esta razão é conhecida como 

“carne dos pobres” (ALMEIDA et al., 2012). 

 Devido ao alto teor de nutrientes, as partes comestíveis da ora pro nobis 

podem enriquecer ou fortificar alimentos, em 100 g de folhas pode-se encontrar 28,99 

g 100 g-1 de proteína, 1.800 mg 100 g-1 de fósforo, 3.910 mg 100 g-1 de potássio, 4.646 

mg 100 g-1 de cálcio, 1.900 mg 100 g-1 de magnésio e 20, 56 mg 100 g-1 de ferro 

(SOUZA et al., 2016). O alimento enriquecido ou fortificado é todo aquele ao qual for 

acrescentado um nutriente com o intuito de reforçar o seu valor nutricional, seja 

incrementando quantitativamente os nutrientes destruídos durante o processamento 

do alimento, seja suplementando-os com nutrientes em nível superior ao seu conteúdo 

normal (BRASIL, 1998).  

 Diante da perspectiva de alimento enriquecido ou fortificado, este trabalho visa 

analisar a composição química do extrato de folhas frescas e desidratadas, bem como 

análise sensorial de produtos alimentícios elaborados com adição da farinha de folhas 

da ora-pro-nobis. As plantas serão obtidas no viveiro de plantas medicinais do Hospital 

Santa Marcelina, localizado em Porto Velho - Rondônia, o qual é referência no cultivo 

e uso de das plantas medicinais para o tratamento de pacientes internos (CAETANO 

et al., 2014).  

 
 
1.1 OBJETIVOS INICIAIS  

1.1.1 Geral 

Desenvolver produtos de panificação enriquecidos com ora-pro-nobis (Pereskia 

aculeata). 

1.1.2 Específicos 

 Analisar a composição bromatológica de folhas frescas da ora-pro-nóbis 

(Pereskia aculeata)     
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 Elaborar a farinha de folhas desidratadas da ora-pro-nobis (Pereskia 

aculeata);    

 Analisar a composição bromatológica da farinha das folhas desidratadas;  

 Enriquecer produtos de panificação produzidos na Casa de Saúde Santa 

Marcelina utilizando farinha de folhas desidratadas da ora-pro-nobis (Pereskia 

aculeata);    

 Realizar análise sensorial dos produtos de panificação. 

1.2 OBJETIVOS ALCANÇADOS 

 

Foi possível elaborar a farinha de folhas desidratadas de ora-pro-nobis, a partir 

das folhas frescas colhidas no viveiro de plantas medicinais do Hospital Santa 

Marcelina de Porto Velho. Foram enviadas amostras das folhas frescas e da farinha 

das folhas desidratadas para o SENAI Laboratório físico–químico de alimentos, 

Dourados-MS para análise bromatológica das mesmas. Foram produzidos pães com 

as folhas frescas e com a farinha de folhas desidratadas de ora-pro-nobis e realizou-

se analise sensorial por meio do teste afetivo com a escala hedônica estruturada de 

nove pontos, bem como avaliação da intenção de compra.   

Publicações de resultados – dois resumos no II Simpósio de científico da UNISL; 

apresentação oral na Mostra científica; 01 artigo enviado para revista Saber científico 

sobre a composição das folhas frescas de Ora-pro-nobis; em construção está o 

segundo artigo sobre os resultados desta pesquisa.  

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O experimento foi realizado no Hospital Santa Marcelina de Porto Velho - RO. 

Aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário São Lucas (CEP) 

sob o parecer CAAE. 77925317.8.0000. 0013/2018. 

As folhas de OPN foram obtidas do Viveiro de plantas medicinais do hospital 

Santa Marcelina, localizado em Porto Velho - Rondônia, o qual é referência no cultivo 

e uso de plantas medicinais para o tratamento de pacientes internos. Selecionaram-

se folhas frescas com aspectos normais, de modo aleatório, do ápice a para base, as 

10:00 horas. Em seguida as folhas frescas foram pesadas em balança de precisão, 

colocadas em saco plástico de polietileno estéril. Para as folhas desidratadas seguiu-

se o mesmo processo de coleta, em seguida as folhas foram higienizadas, e iniciou-
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se o processo de secagem. As folhas foram dispostas em tela em meio ambiente 

natural e temperatura natural, porém livre da luz direta do sol, por 6 horas para 

escorrer a água, em seguida as folhas foram transferidas para uma segunda tela na 

sala 1 ventilada para primeira secagem onde ficaram dois dias, seguindo o protocolo 

da instituição. Após a permanência na sala 1 ventilada, as folhas foram transferidas 

para a sala 2, colocadas em estufa a 40° por cinco dias. Posterior a esses processos 

as folhas passaram por um processo de secagem em forno a 40° e inspecionadas o 

grau de umidade ao ponto de estarem “crocantes”.  Para atender o protocolo de envio, 

as amostras foram identificadas com nome da planta, temperatura da coleta 

(ambiente), data, horário da coleta e peso. Essas amostras foram enviadas para o 

SENAI Laboratório físico–químico de alimentos, Dourados-MS. Adotou-se a 

metodologia e Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz: Métodos físico-químicos 

para análise de alimentos. IV edição. Brasília 2005. 

Nas folhas frescas foi verificado o teor proteico. Na farinha das folhas 

desidratadas foram analisados o teor proteico e os micronutrientes: vitamina C, A, os 

minerais boro, cobre, manganês, zinco, ferro, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e 

enxofre.  

Produziram-se testes de pães enriquecidos com a farinha das folhas 

desidratadas. Todos os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de 

Técnicas Dietética do Centro de Ensino Faculdade São Lucas - LTD/FSL.  

        Inicialmente elaborou-se a ficha técnica de preparo do produto. Para essa 

elaboração utilizou-se os ingredientes conforme descritos na Tabela 1. Todos os 

ingredientes foram separados e pesados na Balança Filizola® BP/15 capacidade 

máxima 15kg e mínima 125g, TARA-9kg, e-5g.    

Tabela 1. Ingredientes e quantidades para elaboração de pão.  

Pão de OPN g/ml Pão de leite g/ml 

Farinha de trigo 500 Farinha de trigo 1000 

Açúcar  30 Açúcar 50 

Fermento biológico em pó 10 
Fermento biológico em 

pó 
10 

Sal 10 Sal 5 

Ora pro nobis em pó 50 Leite em pó integral 80 
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Óleo vegetal 90 Óleo vegetal 50 

Água 250 Leite líquido integral 400 

  Margarina vegetal 50 

Fonte: autores, 2018 

 

Figura 1. A formulação foi elaborada conforme o seguinte fluxograma 

 

            

Para avaliar a aceitabilidade do produto foi realizada a análise sensorial com 150 

avaliadores dentre pacientes e acompanhantes internados ou ambulatorial e 

funcionários voluntários do HSM. O teste foi realizado em dois dias no Hospital Santa 

Marcelina em cabines individuais, no horário de 9h - 11h e de 14:30h – 16:30h. Os 

degustadores receberam uma amostra (15g) do produto, um copo de água e a ficha 

para avaliação do produto. Foi solicitada a avaliação do produto pelo uso do teste, 

teste de escala hedônica de 9 pontos: “1- desgostei exageradamente” e “9- 

extremamente”. Bem como avaliação da intenção de compra (DUTCOSKY, 2013).    

Pesar todos os 
ingredientes

MASSA: Misturar  os 
ingredientes secos

Acrescentar os 
líquidos

Misturar e sovar a 
massa por 10min

Descansar e deixar 
a massa crescer por 

50min

Modelar o pão Dispor em forma 
untada e deixar crescer 

por mais 50min

Assar a 180° por 
25 minutos.
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Figura 2. Modelo de teste sensorial utilizado  

 (ABNT,1998).      

        Com os dados obtidos da ficha técnica de preparo, foi elaborado o rótulo 

nutricional deste produto (Tabela 2). Para realização dos cálculos dos valores 

nutricionais todas as medidas caseiras foram convertidas em gramas e calculados 

alguns nutrientes utilizando a tabela brasileira de composição química dos alimentos 

(BRASIL, 2011). O rótulo nutricional foi obtido baseando-se no valor diário de 

referência conforme Resolução- RDC nº 360 (BRASIL, 2003). No rótulo está declarada 

 
Nome:     
_____________________________________________________________________________ 
 
Idade:_______                                                                    Data:__/__/__ 
 
CÓDIGO DA AMOSTRA:   
 
 (  ) Gostei extremamente 
(  ) Gostei muito 
(  ) Gostei moderadamente 
(  ) Gostei ligeiramente 
(  ) Indiferente 
(  ) Desgostei ligeiramente 
(  ) Desgostei moderadamente 
(  ) Desgostei muito 
(  ) Desgostei extremamente 
 
Descreva, por favor, o de que você mais gostou e de que menos gostou na amostra em 
TERMOS GLOBAIS: 
 
MAIS GOSTEI: ___________________________________ 
 
MENOS GOSTEI: _________________________________  
 
2. Se esse produto que você provou e preferiu estivesse à disposição no mercado, indique 
através da escala abaixo o grau de certeza de que você compraria ou não produto    
 
Certamente compraria                          (        ) 
 
 Provavelmente compraria                   (        ) 
 
 Tenho dúvidas se compraria               (        ) 
 
 Provavelmente NÃO compraria         (        ) 
 
 Certamente NÃO compraria               (       ) 
 



227 
 

a porção em gramas e a medida caseira correspondente dos nutrientes obrigatórios, 

segundo esta legislação. 

 

3.1 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todos os dados coletados e informações obtidas resultante da análise sensorial 

foram organizados em um único banco de dados no programa Microsoft Excel 2007. 

Para análise estatística foram utilizados os softwares: SPSS V20, Minitab 16 e Excel 

Office 2010. Foram aplicados testes de Igualdade de Duas Proporções, teste de Qui-

Quadrado, e P-valor.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE QUÍMICA DE FOLHAS FRESCAS DE OPN 

Na análise química das folhas frescas de ora-pro-nobis, foi encontrado 4,87% 

de proteína em 100 gramas. Em hortaliças convencionais, Ornellas (2006) relata que 

o valor nutricional varia de acordo com a parte da planta, mas no geral apresenta-se 

de 1 a 3% de proteínas. Na Tabela Brasileira de composição de alimentos encontra-

se a média de 1,87 gramas de proteínas em hortaliças (BRASIL, 2011), dados 

semelhantes ao de Abreu e Spinelli (2014), que apresenta a média de 1,93g de 

proteína em hortaliças. Quanto ao valor proteico de PANC, estudos recentes 

encontraram a média de proteína em 3,4g para 100 gramas (KINUPP, 2014). O 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) publicou valores proteicos de folhas de plantas 

alimentícias típicas da região norte, com destaque para as principais: alfavaca (3,30g), 

azedinha (2,10g), bertalha (1,60g), caruru (0,60g) coentro (3,30g), jambu (1,90g) e 

vinagreira (3,30g). É possível observar que os valores proteicos das hortaliças 

regionais são inferiores ao valor da OPN cultivada no Viveiro de plantas medicinais do 

HSM (Tabela 1). Este resultado infere para a possibilidade de inclusão da planta em 

uma dieta nutritiva e saudável. Ao se avaliar o resultado da composição proteica das 

folhas frescas de OPN do no Viveiro de plantas medicinais do HSM, verifica-se que o 

valor é expressivamente superior, ao ser comparado com os resultados de Martinevsk 

(2013), o qual encontrou 2,65g em 100 gramas de folhas frescas de OPN no Rio 

Grande do Sul e o de Trennepohl (2016) que encontrou 3,4g de proteínas em folhas 

frescas, no estudo realizado em Curitiba. Os referidos estudos apoiam o primeiro 
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estudo científico sobre o valor nutritivo das folhas da OPN, realizado por Almeida Filho 

& Cambraia (1974), no qual os autores destacaram o alto teor proteico, alta fração 

proteica digestível, presença de aminoácidos essenciais e proporcionalidade 

adequada entre eles.  

 

4.2 ANÁLISE QUÍMICA DE FARINHA DE FOLHAS DESIDRATADAS DE OPN 

 

Em 100g de farinha de folhas de OPN encontrou-se 25,81g de proteína, 

2,99mg de boro; 1,45mg de cobre; 0,012mg de Manganês; 8,6mg de zinco; 0,032 mg 

de ferro; 0,015 mg de fósforo; 4,31 µg de potássio; 2,33mg de cálcio; 1,14mg de 

magnésio, 40,4 de g fibra alimentar, 15, 88 % de fibra bruta, umidade de 22,56%.   

O teor proteico de farinha de OPN em 100g de matéria seca originada da 

cidade de Guiricema (MG) e Viçosa (MG) foi 17,4g e 25,4g respectivamente (Almeida 

Filho e Cambraia 1974). Dayrell e Vieira (1977) constataram os teores de 25,14g em 

Sete Lagoas (MG) e de 27,4g em Belo Horizonte (MG). Em Xaxim (SC) Gonçalves, et 

al (2014) Encontraram 27,79g, enquanto que Martinevski (2013) constatou 20,10g; 

Marinelli (2016) encontrou 24,17g e Trennepohl (2016) constatou 18,66g. 

Predominante na região sudeste e sul, os valores de proteína variam em cada 

pesquisa. Desde o primeiro estudo referente a composição química de OPN mais 

pesquisas têm sido feitas e os respectivos resultados demonstram constante 

divergências.  Segundo Queiroz (2015), o teor de proteína das folhas de OPN podem 

variar de acordo com a luminosidade, solo, clima e região em que a planta está 

inserida. Quanto maior a luminosidade menor o teor de proteínas, enquanto que a 

planta inserida em área de maior sombreamento, maior o teor de proteína.  

 

Tabela 2: Resultados obtidos em diferentes regiões do Brasil encontrados por 

diferentes autores 

Material 

Guiricema 

– MG 

(1974) 

Belo 

Horizonte 

– MG 

(1977) 

Xaxim 

– SC 

(2014) 

Pouso 

Alegre 

– RS 

(2011) 

Paraguaçu 

Paulista – 

SP (2016) 

Curitiba 

– PR 

(2016) 

Porto 

Velho 

– RO 

(2018) 

Proteína 

da base 
17,4 27,4 27,79 20,10 24,17 18,66 25,81 
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seca de 

OPN 

(g/100g) 

 

Recomenda-se aplicar a secagem em diferentes temperaturas para reavaliar 

novas amostras, tendo em vista que os 40ºC aplicados resultou em umidade de 

22,56%, acima do limite estabelecido pela RDC 263/2005 que considera máxima 

15,0% (g/100 g) para farinhas. 

 

4.3 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO PÃO ENRIQUECIDO COM FARINHA DE 

FOLHAS DESIDRATADAS DE OPN 

 

A porção de 50g de pão desenvolvida encontra-se em conformidade com a 

RDC nº 359 (BRASIL, 2003), possui 161kcal/dia, representando 8% do valor diário, 

(Tabela 3). Realizou-se a comparação do valor energético, macro e micronutrientes 

com o pão de forma de leite utilizado no Hospital Santa Marcelina (Tabela 4). 

 

 

De acordo com os resultados de análise química a farinha de OPN mostrou-

se uma boa fonte de proteína vegetal. Ao comparar o pão enriquecido com OPN com 

o pão de leite houve ligeira alteração de macro e micronutrientes. Entretanto não 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 50g ou (2 fatias) %VD* INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 50g ou (2 fatias)%VD*

kcal = kJ kcal = kJ

Valor energético 161 = 676 8 Valor energético 172 = 722 9

Carboidratos 24g 8 Carboidratos 29g 10

Proteínas 3,5g 5 Proteínas 4,2g 6

Gorduras totais 5,7g 10 Gorduras totais 4,2g 8

Gorduras saturadas 0,8g 4 Gorduras saturadas 1,3g 6

Gorduras trans 0g ** Gorduras trans 0g **

Fibra alimentar 1,8 g 7 Fibra alimentar 0,83 g 3

Sódio 131 mg 5 Sódio 58 mg 2

Cobre 0,08 mg 9 Cobre 0,06 mg 6

Manganês 0,13 mg 6 Manganês 0,16 mg 7

Zinco 0,53 mg 7 Zinco 0,38 mg 5

Ferro 0,30 mg 2 Ferro 0,37 mg 3

Fósforo 34,5 mg 5 Fósforo 65 mg 9

Cálcio 5,33 mg 0,5 Cálcio 25 mg 2

Magnésio 8,92 mg 3 Magnésio 13 mg 5

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 

8400 kj. Seus valores diário podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não 

estabelecido. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 

8400 kj. Seus valores diário podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não 

estabelecido. 

Tabela 3. Rótulo nutricional do pão de farinha de OPN Tabela 4. Rótulo nutricional do pão de leite do HSM
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houve relevância significativa para conteúdo comparativo de calorias, macronutrientes 

ou micronutrientes de acordo com a RDC 54 de 2012.  

 

4.4 ANÁLISE SENSORIAL DOS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO 

 Os resultados da análise sensorial obtiveram um nível de significância de 0,05 

(5%) com 95% de confiança estatística.  

Gráfico 1: Distribuição de “Gênero” 

 

 Do total de 150 avaliadores, 69 eram homens, 77 mulheres e 4 não informaram, 

com idade mínima de 15 anos e máxima de 79 anos.   

Gráfico 2: Distribuição de “Idade” 

 

 

Gráfico 3: Distribuição de “Escolaridade” 
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 Em relação à escolaridade demonstrou-se uma maior participação de pessoas 

com mais de 8 anos de estudo. Referente a distribuição de renda observa-se maior  

prevalência de empregados e aposentados comparado a desempregados. 

Gráfico 4: Distribuição de “Renda” 

 

Resultados das variáveis demográficas com a Compra/Gostou referente ao Pão de 

Farinha de OPN. O gênero masculino demonstrou uma maior intenção de compras, 

13,9%

29,7%

23,9%

32,6%

Distribuição de “Escolaridade”

Menos de 4 anos 4 a 7 anos 8 a 10 anos Acima de 11 anos

30,1%

41,8%

15,7%

12,4%

Distribuição de “Renda”

Desempregado Empregado Autônomo Aposentado/pensionista
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porém menor aceitabilidade. Em contrapartida o gênero feminino apresentou menor 

intenção de compra e maior aceitabilidade.  

Tabela 5: Relação de “Gênero” com Compra/Gostou 

Gênero 
Masculino Feminino Total 

P-valor 
N % N % N % 

Compra 

Certamente 109 75,7% 124 71,7% 233 73,5% 

0,378 Dúvida Se Compraria 24 16,7% 39 22,5% 63 19,9% 

Certamente não compraria 11 7,6% 10 5,8% 21 6,6% 

Gostou 

Gostei Extremamente 64 44,4% 93 53,8% 157 49,5% 

0,424 

Gostei Moderadamente 45 31,3% 40 23,1% 85 26,8% 

Gostei Ligeiramente 10 6,9% 10 5,8% 20 6,3% 

Indiferente 13 9,0% 11 6,4% 24 7,6% 

Desgostei Moderadamente 9 6,3% 13 7,5% 22 6,9% 

Desgostei Extremamente 3 2,1% 6 3,5% 9 2,8% 

 

A faixa etária de 30 – 44 anos demonstrou maior intenção de compra, entretanto a 

maior aceitabilidade foi pelo público de 60- 79 anos.  

Tabela 6: Relação de “Idade” com Compra/Gostou 

Idade 
15 - 29 anos 30 - 44 anos 45 - 59 anos 60 - 79 anos Total 

P-valor 
N % N % N % N % N % 

Compra 

Certamente 76 71,0% 83 79,8% 42 65,6% 25 78,1% 226 73,6% 

0,011 Dúvida Se Compraria 25 23,4% 19 18,3% 11 17,2% 5 15,6% 60 19,5% 

Certamente não compraria 6 5,6% 2 1,9% 11 17,2% 2 6,3% 21 6,8% 

Gostou 

Gostei Extremamente 47 43,9% 56 53,8% 29 45,3% 21 65,6% 153 49,8% 

0,673 

Gostei Moderadamente 32 29,9% 28 26,9% 17 26,6% 5 15,6% 82 26,7% 

Gostei Ligeiramente 6 5,6% 5 4,8% 5 7,8% 2 6,3% 18 5,9% 

Indiferente 9 8,4% 8 7,7% 5 7,8% 1 3,1% 23 7,5% 

Desgostei Moderadamente 11 10,3% 5 4,8% 5 7,8% 1 3,1% 22 7,2% 

Desgostei Extremamente 2 1,9% 2 1,9% 3 4,7% 2 6,3% 9 2,9% 

 

 Pessoas com nível de escolaridade de 4 a 7 anos apresentou uma maior 

intenção de compra, porém os que estudaram menos de 4 anos demonstraram maior 

aceitabilidade. 

Tabela 7: Relação de “Escolaridade” com Compra/Gostou 

Escolaridade 

menos de 4 
anos 

4 a 7 anos 8 a 10 anos 
acima de 11 

anos 
Total 

P-valor 

N % N % N % N % N % 

Compra 

Certamente 31 72,1% 73 79,3% 50 67,6% 75 74,3% 229 73,9% 

0,056 Dúvida Se Compraria 6 14,0% 12 13,0% 18 24,3% 24 23,8% 60 19,4% 

Certamente não compraria 6 14,0% 7 7,6% 6 8,1% 2 2,0% 21 6,8% 

Gostou 

Gostei Extremamente 26 60,5% 51 55,4% 28 37,8% 49 48,5% 154 49,7% 

0,152 

Gostei Moderadamente 9 20,9% 18 19,6% 28 37,8% 28 27,7% 83 26,8% 

Gostei Ligeiramente 2 4,7% 7 7,6% 5 6,8% 6 5,9% 20 6,5% 

Indiferente 0 0,0% 8 8,7% 7 9,5% 7 6,9% 22 7,1% 

Desgostei Moderadamente 5 11,6% 4 4,3% 3 4,1% 10 9,9% 22 7,1% 

Desgostei Extremamente 1 2,3% 4 4,3% 3 4,1% 1 1,0% 9 2,9% 
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Pessoas desempregados demonstraram maior intenção de compra, entretanto os 

aposentados apresentaram maior aceitabilidade.  

Tabela 8: Relação de “Renda” com Compra/Gostou 

Renda 
Desempregado Empregado Autônomo Aposentado/pensionista Total P-

valor N % N % N % N % N % 

Compra 

Certamente 74 80,4% 87 68,0% 35 72,9% 29 76,3% 225 73,5% 

0,076 Dúvida Se Compraria 15 16,3% 31 24,2% 6 12,5% 8 21,1% 60 19,6% 

Certamente não compraria 3 3,3% 10 7,8% 7 14,6% 1 2,6% 21 6,9% 

Gostou 

Gostei Extremamente 55 59,8% 48 37,5% 20 41,7% 28 73,7% 151 49,3% 

0,019 

Gostei Moderadamente 23 25,0% 39 30,5% 14 29,2% 6 15,8% 82 26,8% 

Gostei Ligeiramente 3 3,3% 11 8,6% 4 8,3% 2 5,3% 20 6,5% 

Indiferente 4 4,3% 10 7,8% 6 12,5% 2 5,3% 22 7,2% 

Desgostei Moderadamente 4 4,3% 15 11,7% 3 6,3% 0 0,0% 22 7,2% 

Desgostei Extremamente 3 3,3% 5 3,9% 1 2,1% 0 0,0% 9 2,9% 

 

Foi encontrado um percentual de 82,4% de aceitabilidade levando em 

consideração as variáveis demográficas. Apesar de próximo este resultado não atingiu 

o índice de aceitabilidade estabelecido pelo FNDE (2017) que considera ideal a 

aceitação de 85 a 90% dos avaliadores do produto. Semelhantemente a estes 

resultados, Martinevski (2013) elaborou o pão enriquecido com 60g de base seca de 

OPN e obteve uma aceitabilidade de 75%.  

Quanto a intenção de compra 73,5% certamente compraria de acordo com as 

variáveis demográficas acentuando-se homens de 30 a 44 anos, com escolaridade de 

4 a 7 anos e desempregados.  

Não foram encontrados na literatura, estudos que desenvolveram formulações 

com pão enriquecido com OPN com aceitabilidade aceitável estabelecido pelo FNDE 

(2017), entretanto Rocha (2009) elaborou o macarrão talharim acrescido de 2% de 

OPN, e apresentou aceitabilidade de 92%. 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante deste estudo, pode-se concluir que o valor proteico da folha fresca de 

OPN do HSM referente a composição bromatológica de folhas frescas de OPN foi 

validado de modo significativo o que possibilita a inserção em preparações culinárias 

e bebidas.  

A partir das folhas desidratadas, conseguiu-se produzir farinha para a análise 

bromatológica e a mesma demonstrou resultados significativos de proteínas e 

minerais o que possibilitou a rotulagem e fichas técnicas do pão e demais produtos 

elaborados com a farinha de OPN no HSM bem como a inserção da mesma na 
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formulação de produtos diversos e com potencial de serem fontes ou ricos em 

proteínas.  

A produção de pães com farinha de OPN foi realizada, porém não alcançou o 

valor estabelecido para ser considerado fonte de proteína na porção. Acredita-se que 

isso se deve a farinha de OPN produzida no estudo, pois a quantidade inserida não 

foi suficiente devido as suas características organolépticas (cor, textura, odor). Os 

pães produzidos com a farinha de OPN não apresentou a aceitabilidade esperada. 

Recomenda-se análise sensorial de qualquer produto com a inserção da farinha de 

OPN para garantir a aceitabilidade dos comensais.  

Recomenda-se nova elaboração de pães com alterações na formulação. Diante 

do elevado valor nutricional encontrado, considera-se positiva a influência gerada por 

este estudo na culinária do Hospital Santa Marcelina, e na geração de renda ao 

hospital por meio da comercialização da farinha e dos produtos adicionados de OPN, 

como bolos, tortas, e cookies.  

Considera-se importante pesquisar as PANC em especial a Ora pro nobis, 

como uma forma de promover o uso sustentável da biodiversidade para alimentação 

saudável.  
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AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS SÉRICOS DE INTERLEUCINA-
10 E HIPERALGESIA TÉRMICA DESENVOLVIDA DURANTE A INFECÇÃO POR 
Plasmodium berghei EM CAMUNDONGOS 

 

Orientador: Quintino Moura Dias Junior 
Bolsista: Larissa Rodrigues de Souza 

 

RESUMO: A malária é uma doença infecciosa causada pelo protozoário unicelular do 
gênero Plasmodium e transmitida pelo mosquito fêmea do gênero Anophelis, seu 
vetor. A malária é usualmente classificada como assintomática, não-complicada e 
complicada. A severidade da infecção por Plasmodium varia de acordo com fatores 
associados a espécie e ao hospedeiro, incluindo nível de imunidade do hospedeiro o 
qual está associada à exposição prévia ao parasita. Recentemente, em nosso 
laboratório, observamos que camundongos com malária não-grave experimental 
induzida por Plasmodium berghei apresentaram significativo desenvolvimento da 
hiperalgesia térmica no teste da placa quente. No entanto, os mecanismos pelo qual 
camundongos desenvolvem hiperalgesia térmica é desconhecido. Evidências indicam 
que a IL-10, uma interleucina anti-inflamatória, apresenta-se reduzida em pacientes 
com Malária ou com dor crônica. Portanto, o objetivo do estudo é avaliar a relação 
entre os níveis séricos de IL-10 e o desenvolvimento de hiperalgesia térmica em 
camundongos infectados com Plasmodium berghei. O estudo empregou o uso de 
camundongos Balb/c machos(25-30g) fornecidos pelo biotério da Fiocruz Rondônia. 
Os animais experimentais foram infectados por via intraorbital com amostras de 
sangue contendo 107 células sanguíneas infectadas obtidos a partir da infecção inicial 
de camundongos, conforme item Parasitas. A parasitemia foi monitorada através de 
esfregaços sanguíneos corados com corante panótico. O limiar de resposta à 
estimulação térmica foi obtido através da exposição do animal à uma placa quente 
aquecida a temperaturas constantes de 55 ̊C (Teste da placa quente).  O tempo de 
reação foi definido quando os animais saltarem, encolher-se e / ou lamberem suas 
patas. O tempo máximo de permanência sobre a placa foi fixada em 30 segundos para 
evitar danos nos tecidos. A quantificação de citocina IL-10 foi realizado através do 
ensaio imunoenzimático (ELISA) de acordo com as orientações do fabricante. A 
concentração da IL-10 foi feita a partir de amostras de soro analisadas determinadas 
a partir dos valores obtidos com a curva padrão. O estudo foi avaliado no 5º, 10º, 15º 
e 20º dia pós-infecção. Os dados foram analisados empregando ANOVA seguido do 
teste posthoc de Tukey ou teste t de student conforme o número de grupos 
experimentais avaliados. A correlação foi avaliada usando método de correlação de 
Pearson. Dessa forma com os resultados o presente estudo confirmou evidências 
prévias do próprio laboratório que a infecção experimental por Plasmodium berghei 
induz hiperalgesia térmica, especialmente em fases tardias da infecção. Os resultados 
também mostram que a redução da latência está relacionada ao aumento da 
parasitemia nos camundongos infectados e aos baixos níveis séricos de IL10. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Malária experimental. Nocicepção térmica. IL-10. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A malária é uma doença infecciosa causada pelo protozoário unicelular do 

gênero Plasmodium e transmitida pelo mosquito fêmea do gênero Anophelis, seu 

vetor (AREZ et al., 2003; GREENWOOD, 1997; RICHIE, 1988). O Brasil contribui 

atualmente com 42% dos casos de malária relatados na América Latina e Caribe 

(FERREIRA; CASTRO, 2016). A malária é usualmente classificada como 

assintomática, não-complicada e complicada (PHILLIPS et al., 2017). A severidade da 

infecção por Plasmodium varia de acordo com fatores associados a espécie e ao 

hospedeiro, incluindo nível de imunidade do hospedeiro o qual está associada à 

exposição prévia ao parasita (PHILLIPSet al., 2017; WASSMER, et al., 2015; 

WASSMER, et al., 2017). Os sintomas iniciais típicos são febres de baixa intensidade, 

calafrios, dores musculares e, em crianças, sintomas digestivos (PHILLIPS et al., 

2017). 

Recentemente, em nosso laboratório, observamos que camundongos BALB/c 

infectados por Plasmodium berghei da cepa ANKA apresentaram significativo 

desenvolvimento da hiperalgesia térmica no teste da placa quente, tanto nas fases 

iniciais de desenvolvimento da doença, quanto em fases tardias. Estes resultados são 

fortes evidências de que a malária não grave, desenvolvida em camundongos BALB/c 

resistente são desenvolvimento de Malária Cerebral, reduz significativamente o limiar 

nociceptivo térmico nesses animais. No entanto, os mecanismos pelo qual 

camundongos desenvolvem hiperalgesia térmica nestas condições são 

desconhecidos. Nesse sentido, a hipótese do estudo é de que a predisposição ao 

desenvolvimento da nocicepção térmica durante a malária experimental não grave 

está associada ao desbalanço de interleucinas específicas, especialmente as 

interleucinas anti-inflamatórias. 

Evidências indicam que o perfil sintomático e a patogenia da doença estão 

associados, pelo menos em parte, ao perfil de citocinas e quimiocinas liberadas 

sistemicamente. Os antígenos do parasita liberado durante a esquizogonia 

desengatilham a liberação tanto de mediadores pró quanto anti-inflamatórios. Apesar 

do balanço entre esses mediadores ser crítico para o controle do parasita, seu papel 

na patogênese da lesão neuronal, especialmente no desenvolvimento de alteração 

sensoriais, é incerto. De acordo com John e colaboradores (2008), crianças com 

malária cerebral apresentam, no fluido cérebro-espinhal, altos níveis de IL-6, CXCL-
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/IL-8, fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF), TNF-alfa e IL-1ra. Por 

outro lado, o nível de IFN-gama, Il-1beta, IL-10, CCL22/MCP-1, CCL3/MIP-1alfa, 

CCL4/MIP-1beta e CCL5/RANTES não se diferiram entre crianças com malária 

cerebral e crianças controles. No entanto, o mesmo autor descreve que algumas 

crianças em específico com malária cerebral apresentaram altos níveis dessas 

citocinas, dentre elas a IL-10, no fluido cérebro-espinal. John e colaboradores (2006), 

por sua vez, identificaram no soro a presença de altos níveis de IL-10, IFN-gama e IL-

1beta em crianças com malária cerebral quando comparada com crianças com 

malária não grave.  

Evidências indicam que a IL-10, uma das mais importantes interleucinas anti-

inflamatórias, não somente reduz a produção de interleucinas pró-inflamatórias, mas 

também inibe sua ação (SHEN et al., 2013). Neste sentido, a IL-10 é um promissor 

candidato para antagonizar a ação de citocinas pró-inflamatórias sobre a hiperalgesia 

térmica e mecânica durante a dor, especialmente persistente e crônica (LAUGHLIN et 

al., 2000; MILLIGAN et al., 2006). Além disso, a IL-10 também reduz a densidade de 

canais de sódio NAV1.8 no gânglio da raiz dorsal, o que contribui para o efeito protetor 

sobre o desenvolvimento da dor. No entanto, esse mecanismo não foi avaliado sobre 

o desenvolvimento da dor térmica induzida pela malária. 

Nesse sentido, tendo em vista os resultados recentes do laboratório e a 

importância das citocinas no desenvolvimento das algias persistentes e da 

fisiopatologia da malária, o presente estudo tem como proposta avaliar a correlação 

entre expressão sérica de IL-10 sérico e o desenvolvimento da hiperalgesia térmica 

em camundongos BALB/c experimentalmente infectados com Plasmodium berghei 

(linhagem ANKA). O estudo tem como hipótese que desenvolvimento de hiperalgesia 

térmica em camundongos resistentes ao desenvolvimento de Malária Cerebral 

decorre de baixos níveis séricos de IL-10.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a relação entre os níveis séricos de IL-10 o desenvolvimento de hiperalgesia 

térmica no teste da placa quente em camundongos BALB/c infectados com 

Plasmodium berghei. 
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2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Avaliar o efeito da infecção de camundongos por Plasmodium berghei sobre o limiar 

de resposta à estimulação mecânica térmica no teste placa quente.  

 Determinar os níveis séricos de IL-10 de amostras de soro obtidos de camundongos 

infectados por Plasmodium berghei. 

 
3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAIS 

 

O presente estudo empregou camundongos Balb/c machos (25-30g) fornecidos 

pelo biotério da Fiocruz Rondônia. Os camundongos foram mantidos em sala com 

sistema de exaustão,  ciclo claro/escuro automático de 12 h, temperatura controlada, 

água e comida adlibitum. Os animais foram mantidos em caixa-viveiro de acrílico com 

dimensão de 28 cm de comprimento, 17 cm de largura e 12 cm de altura e terá lotação 

máxima de 5 animais por caixa. Todos os procedimentos foram aprovados pelo CEUA 

protocolo nº 2018/2 (ANEXO I). 

 

3.2 PARASITAS 

 

Estoque congelado em freezer – 80 ºC de parasitas Plasmodium berghei foram 

fornecido pelo Laboratório de Fisio, Imunopatologia e Quimioterapia de Malária da 

Fiocruz Rondônia, e foram inoculados em camundongos BALB/c. Os parasitas, após 

descongelados, foram administrados em camundongos denominados doadores por 

via intraperitoneal na dose de 107parasitas / 0,2 mL, utilizando agulha de calibre 30G. 

A partir do 5º dia pós-infecção foram avaliada a parasitemia através de esfregaço 

sanguíneo corado por coloração panótico. Constatando-se parasitemia mínima de 2%, 

amostra 500 µL foi retirada por via intraorbital empregando seringa de 5 mL contendo 

125 µL heparina (1:1000). Os animais serão previamente anestesiados com cetamina 

(100mg/Kg) + xilasina (10 mg/Kg) por via intraperitoneal. Constatado a anestesia 

profunda, o animal foi colocado em decúbito dorsal e uma agulha com calibre 23G foi 

inserida por via intraorbital. No final da punção, os animais foram eutanásiados com 
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dose letal de Tiopental sódico 1% (120 mg/Kg; intraperitoneal) misturado à Lidocaína 

(10mg/Kg) e, em seguida foram adequadamente descartados. 

 

3.3 INFECÇÃO POR Plasmodium berghei 

 

Os animais experimentais foram infectados por via intraperitoneal, utilizando 

agulha de calibre 30G, com amostras de sangue contendo 107 células sanguíneas 

infectadas obtidos a partir da infecção inicial de camundongos, conforme item 

Parasitas. A amostra contendo 107foi administrado no volume máximo que respeite 

as limitações de volume para injeção intraperitoneal, ou seja, 2-3 ml. 

 

3.4 PARASITEMIA 

 

A parasitemia foi monitorada através de esfregaços sanguíneos corados com 

coloração panótico. Foram examinadas 10 áreas em objetiva de imersão (100 x) 

contendo 200-300 células sanguíneas cada. Os animais foram monitorados a cada 5 

dias com relação aos sinais gerais de malária tais como postura arqueada e pelagem 

eriçada. 

 

3.5 TESTE DA PLACA QUENTE 

 

O teste da placa quente foi empregado para medir a limiar de resposta à 

aplicação de estímulos térmicos nociceptivos conforme previamente descrito por Eddy 

e Leimbach (1953). Em resumo, os camundongos serão colocados num cilindro de 

vidro de 10 cm de largura numa placa quente (Hot Plate HP-2002, o Insight 

Equipamentos, Ribeirão Preto, SP, Brasil) mantida a 55°C. O tempo de reação foi 

pontuado quando os animais saltarem, encolher-se e/ ou lamberem suas patas. O 

tempo máximo de permanência sobre a placa será fixada em 30 segundos para evitar 

danos nos tecidos. 

 

3.6 DOSAGEM DE CITOCINAS 
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A quantificação de citocina IL-10foirealizado através do ensaio 

imunoenzimático (ELISA) de acordo com Guazelli e colaboradores (2013). As 

concentrações foram mensuradas utilizando-se kits comercias seguindo as 

recomendações do fabricante. As leituras das reações colorimétricas foram realizadas 

a 450 nm em leitor de microplacas. A concentração da IL-10 foi feita a partir de 

amostras de soro analisadas determinadas a partir dos valores obtidos com a curva 

padrão. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A influência dos diversos tratamentos sobre as variáveis estudas, em função do 

tempo, foram estatisticamente analisada através de análise multivariadade variância 

de dois fatores com medidas repetidas, quando foro caso, para comparar os grupos 

durante todo o tempo do experimento. Os fatores que foram analisados foram 

tratamento, tempo e a interação tratamento x tempo. Nos casos em que houver 

diferença estatisticamente significante entre os tratamentos foram realizado teste 

posthoc de Tukey. Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa 

estatístico Graphpad Prism 6.03 e o nível de significância fixado em 0,05. 

 

3.8 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

Os animais fornecidos pelo biotério institucional foram mantidos em adaptação 

por pelo menos 72 h no ambiente do laboratório. Para o experimento, os animais foram 

infectados por Plasmodium berghei conforme descrito anteriormente. No 5º, 10º, 15º 

e 20º dia após infecção, o nível parasitêmico e o limiar térmico (em triplicata) dos 

animais foi avaliado. Para avaliação da citocina IL-10, os animais foram divididos em 

3 grupos temporais: grupos 5º e 20º dia pós infecção. Em cada foram avaliados limiar 

térmico (em triplicata) e imediatamente depois foram anestesiados para coleta de 

sangue para análise da parasitemia e quantificação da IL-10. O sangue foi processado 

e o soro separado por centrifugação. Por fim, as amostras foram analisadas por 

método de ELISA empregando KIT de quantificação de IL-10. Como controles, para 

cada tratamento houve um grupo separado com o seu respectivo veículo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo confirmou evidências prévias do próprio laboratório que a 

infecção experimental por Plasmodium berghei induz hiperalgesia térmica, 

especialmente em fases tardias da infecção (Figura1A). Os resultados também 

mostram que a redução da latência está relacionada ao aumento da parasitemia nos 

camundongos infectados por Plasmodium berghei (Figura 1B).  

 

FIGURA 1: Efeito da infecção de camundongos por Plasmodium berghei sobre a latência de resposta 
nociceptiva no teste da placa quente. 

 

 

Curso temporal da latência de retirada da pata em camundongos infectados por Plasmodium berghei. 
Os dados foram representados como Média±EPM. *representa diferença estatisticamente significativa. 
O nível de significância foi fixado em p < 0,05. 
 
 

Conforme exposto na figura acima, constata-se que o efeito da infecção de 

camundongos por Plasmodium berghei sobre a latência de resposta nociceptiva no 

teste da placa quente foi estatisticamente significante, pois se observa um declínio no 

15º dia pós-infecção. 

Pode-se observar que há um aumento da parasitemia comparado ao grupo 

controle realizada através do esfregaço sanguíneo e corado com coloração panótico, 

mostra o desenvolvimento da infecção causada pelo Plasmodium berghei nos 

períodos de 5 º,10 º,15 º e 20 º dias e observa-se também que nos 15 º e 20 º há um 

aumento de hemácias infectadas. 
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FIGURA 2: Fotomicrografia de esfregaços sanguíneos (RPMI e Malária) 

 

A figura 2 representa através de fotomicrografia a evolução da parasitemia comparado ao grupo 
controle. Na sequência da imagem C, observamos que não há alteração no grupo que somente recebeu 

RPMI, porém na imagem D, pode-se observar o aumento se forma significativa da parasitemia, no 15º 
e 20º dia pós infecção. As setas na imagem D, mostram as fases iniciais do Plasmodium berghei 

no 5º e 10º dia e sua evolução no 15º e 20º dia.  
 

Conforme exposto na figura 1 acima, constata-se que o efeito da infecção de 

camundongos por Plasmodium berghei sobre a latência de resposta nociceptiva no 

teste da placa quente foi estatisticamente significante, pois se observa um declínio no 

15º dia pós-infecção. 

 A figura 3 apresenta o curso temporal da latência de retirada da pata em 

camundongos infectados por Plasmodium berghei. 
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FIGURA 3 - Curso temporal da latência de retirada da pata em camundongos infectados por 
Plasmodium berghei 

 

*ns= Estatisticamente não significativo. 
 

 

Percebe-se, de acordo com a figura 3 que o curso temporal da latência de 

retirada da pata em camundongos infectados por Plasmodium berghei, foi 

estatisticamente significante no teste realizado no 5º pós-infecção, pois o limiar de 

resposta diminui comprado ao grupo controle. Porém o mesmo não ocorre no grupo 

20º dias, pois no teste de latência o mesmo não apresenta resultados significativos, 

porém, isso se deve ao fato de os camundongos estarem debilitados devido ao 

aumento significativo da parasitemia nesse período de 20 dias pós-infecção. 

FIGURA 4: Fotomicrografia de esfregaços sanguíneos (RPMI e Malária) 
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A figura 4 representa através de fotomicrografia a evolução da parasitemia comparado ao grupo 
controle. Observamos que não há alteração no grupo que somente recebeu RPMI, porém pode-se 
observar que no 5º há presença de Plasmodium berghei em sua fase inicial e um aumento se forma 

significativa da parasitemia no 20º dia pós infecção. As setas na imagem mostram as fases iniciais 

do Plasmodium berghei no 5º sua forma evoluída no 20º dia.  
 

                  Pode-se observar a parasitemia realizada através do esfregaço sanguíneo 

e corado com coloração panótico, mostra o desenvolvimento da infecção causada 

pelo Plasmodium berghei nos períodos de 5º e 20 º dia. 

 

Figura 5: Efeito da infecção por Plasmodium berghei sobre os níveis séricos de IL-10 em camundongos 

 

* = estatisticamente diferente do grupo Malária 5° dia. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 A infecção experimental por Plasmodium berghei induz hiperalgesia térmica, 

especialmente em fases tardias da infecção.  

 A redução da latência está relacionada ao aumento da parasitemia nos 

camundongos infectados. 

 A fase tardia da infecção por Plasmodium berghei está relacionada ao aumento 

dos níveis séricos de IL-10. 

 A hiperalgesia térmica em camundongos infectados com Plasmodium berghei está 

relacionada aos baixos níveis séricos de IL-10. 
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AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTI-LEISHMANIA DE FOSFOLIPASES 
ISOLADAS DO VENENO DE BOTHROPS BRAZILI 

 

Orientador: Viviane Krominski Graça de Souza 
Bolsista: Bruno Ramos Ribeiro Santos 

 

RESUMO: A Leishmaniose é uma antropozoonose infecciosa que afeta milhares de 
pessoas anualmente. A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania 
transmitidos pela picada de insetos fêmeas da subfamília Phlebotominae infectados. 
O tratamento existente pode causar muitos efeitos adversos. Nesse contexto, 
diferentes medidas vêm sendo tomadas para encontrar novos medicamentos que 
auxiliem como arsenal anti-Leishmania. O objetivo dessa pesquisa foi a avaliação in 
vitro do efeito de toxinas isoladas do veneno da serpente Bothrops brazili contra 
Leishmania amazonensis. A amostra do veneno de B. brazili foi adquirida do banco 
de venenos do Centro de Estudos em Biomoléculas Aplicadas à Saúde (CEBio). O 
veneno foi fracionado em cromatografia de troca catiônica para a purificação e 
isolamento das toxinas de interesse para os testes enzimáticos e análise da atividade 
antiprotozoária, contra formas promastigotas de Leishmania amazonensis. Foram 
obtidas 10 frações, que após serem liofilizadas, foram dosadas e submetidas à 
eletroforese em gel de poliacrilamida. As frações isoladas revelaram a presença de 
proteínas com massa molecular relativa a 14 kDa – compatível com as fosfolipases 
de serpentes; enzimas alvos do presente estudo. As frações 9 e 10 foram 
selecionadas, pela presença de fosfolipases básicas, bom rendimento e poucos 
contaminantes. O veneno da serpente B. brazili, apresentou atividade antimicrobiana. 
Os resultados encontrados foram expressos em valores de Concentração Inibitória 
para 50% (IC50) das formas promastigotas de L. amazonensis. O veneno bruto 
apresentou um IC50 igual a 1,68 µg/mL. A fração 9 apresentou um IC50 de 0,08 µg/mL, 
inibindo o crescimento de 100% dos microrganismos a 0,2 µg/mL. A fração 10 
apresentou um IC50 de 0,049 µg/mL, com inibição de 100% dos parasitas a 0,2 µg/mL. 
Os resultados mostrados, revelam o potencial efeito anti-Leishmania do veneno de B. 
brazili, abrindo perspectivas para a geração de novos fármacos contra leishmaniose 
e outras doenças causadas por agentes microbianos. 
 
Palavras-chave: Venenos de serpentes. Fosfolipases. Leishmanicida. 
Antiprotozoária. Leishmaniose. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Milhares de pessoas são acometidas por Leishmaniose anualmente. No 

Brasil, trata-se de uma doença endêmica com elevado índice de incidência e de 

transmissão intensa (Índice Composto de Leishmaniose ICLc). Em 2016, foram 

notificados 12.690 novos casos, sendo que a forma cutânea é predominante 

totalizando 96% dos casos notificados. Assim a incidência de leishmaniose é de 13 

casos para cada 100.000 habitantes (Organização Pan-Americana da Saúde, 2018). 
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Trata-se de uma doença do grupo das enfermidades negligenciadas, que são 

doenças infecciosas com incidência predominante nos trópicos, em função de suas 

características climáticas (quente e úmido), afetando majoritariamente, não somente 

em incidência como também na morbidade e mortalidade, à população que vive em 

condições de pobreza. Essa classificação sobrepuja o termo doenças tropicais, uma 

vez que abrange a realidade social e econômica das pessoas afetadas (MOREL, 

2006).  

Baixos incentivos à produção de fármacos, más condições de vida, inaptidão 

dos profissionais a fim de manejar o tratamento e promulgar medidas profiláticas, 

confluem sinergicamente para que os índices infecciosos cresçam e mantenham-se 

altos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Essas doenças são, ainda promotoras de 

pobreza (HOTEZ et al., 2006), uma vez que diminuem o potencial de desenvolvimento 

e trabalho (GARCIA et al., 2011), impedindo a transformação da realidade dos 

cidadãos. 

Em 2008 o Governo Brasileiro resolveu priorizar o tratamento e prevenção de 

Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Hanseníase, Leishmaniose, Malária 

e Tuberculose (Tabela 1), no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em doenças 

negligenciadas (OLIVEIRA-DE-ALMEIDA, 2017), afim de lograr êxito no combate às 

principais doenças desse grupo que acometem a população brasileira. 

Tabela 1 - Lista das Doenças Negligenciadas 

Bouba Escabiose e outros 
ectoparasitas 

Tripanossomíase 
africana 

 

Cisticercose Esquistossomose Teníase 

Dengue e Chikungunya Hanseníase Tracoma 

Dacunculose Leishaniose Raiva 

Envenenamento por 
picada de cobra 

Micetoma e 
Cromoblastomicose e outras 

micoses profundas 

Trematodíases de 
origem alimentar 

Elefantíase Oncocercose Verminoses transmitidas 
pelo soro 

Equinococose 

Fonte: World Health Organization, Leishmaniasis. 

 

Dessa forma Leishmania torna-se o foco desse trabalho, afim de buscar uma nova 

alternativa, baseado no conhecimento de compostos que viabilizem o controle desses 

microrganismos e que possivelmente apresentem pouco dano ao ser humano. 
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As leishmanioses são uma classe de antropozoonoses infecciosas, causadas 

por protozoários do gênero Leishmania, sua classificação taxonômica pode ser vista 

na Tabela 2. A doença é transmitida pela picada de insetos fêmeas, da subfamília 

Phlebotominae, infectadas com os parasitas. As manifestações clínicas podem ser 

cutâneas, mucocutâneas ou viscerais. Dos 200 países que reportam à World Health 

Organization (WHO) noventa e sete são endêmicos para leishmaniose, contudo a 

doença afeta principalmente pessoas pobres com poucos recursos financeiros e 

péssimas condições de vida (WHO, 2017). 

 As primeiras descrições a respeito da Leishmaniose são vistas em textos e 

figuras advindas das antigas civilizações (ALTAMIRANOENCISO ET AL., 2003). É 

mais provável que a doença tenha se espalhado por uma associação do agente 

etiológico com o vetor e o hospedeiro, do que o surgimento simultâneo de agentes 

pelo globo; dessa forma Leishmania precisaria de um vetor responsável pela sua 

dispersão. 

Os animais hoje conhecidos por serem vetores da doença, Phlebotomus e 

Lutzomyia (KILLICK-KENDRICK, 1990), possuem um curto período de vida e não 

viajam longas distâncias, por isso são improváveis disseminadores da moléstia pelo 

mundo (KERR, 2000). Assim, a distribuição da leishmaniose seguiu a migração de 

vetores e hospedeiros, mudanças climáticas, perfil imunológico da população, 

condições e hábitos de vida, uma vez que se trata de um parasita heteróxeno 

(PERROTEY et al., 2005). Acredita-se que Leishmania tenha chegado à América do 

Sul durante a invasão europeia, uma vez que não existe nenhum caso confirmado 

dessa doença antes da chegada dos europeus (MOMEN et al., 2005; TUON et al., 

2008). 

 Tabela 2 - Classificação taxonômica da Leishmania. 

Domínio Eukaryota (Chatton, 1925) 

Filo Euglenozoa (Cavalier-Smith, 1981) 

Subfilo Saccostoma (Cavalier-Smith, 1998) 

Classe Kinetoplastea (Honigberg, 1963) 

Ordem Trypanosomatida (Kent, 1880; Hollande, 
1952) 

Familia Trypanosomatidae (Doflein, 1901) 

Gênero Leishmania (Ross, 1903) 
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As Leishmanioses são causadas por mais de 20 espécies de protozoários 

parasitas, sendo que no Brasil há predominância de 8 desses (Tabela 3). Os insetos 

vetores são fêmeas hematófagas pertencentes à subfamília Phlebotominae, dos 

gêneros Phlebotomus e Lutzomyia (KILLICK-KENDRICK, 1999). 

 

 

 Tabela 3 - Protozoários causadores de leishmaniose no Brasil 

Continua 

Tabela 3 - Protozoários causadores de leishmaniose no Brasil 

Continuação 

 

(*) São manifestações mais raras de Leishmaniose visceral (BARRAL, 1991) e 

(Silva et al., 2002), respectivamente, seus aspectos mais comuns são de 

Leishmaniose Tegumentar. 

No hospedeiro vertebrado, o ciclo de vida da leishmaniose constitui-se na 

forma amastigota (forma arredondada e imóvel do parasita), sendo uma célula sem 

flagelo que geralmente é fagocitada por células de defesa monocíticas onde se 

multiplicam assexuadamente até romper a célula, então espalham-se pelas correntes 

sanguínea e linfática (LAINSON et al, 1992; BASANO et al., 2004).  

Ao fazer o repasto sanguíneo de presas infectadas por Leishmania, o parasita 

coloniza o trato gastrointestinal dos vetores que apresenta condições diferentes das 

do hospedeiro, como temperatura reduzida e aumento do pH; tais condições ativam 

mecanismos celulares que modificam a morfologia e o desenvolvimento do organismo 

comensal (ROGERS et al., 2002).  

Leishmaniose Tegumentar Leishmaniose Visceral 

L. (Leishmania) amazonensis L. (Leishmania) chagasi 

L. (Viannia) braziliensis L. (Leishmania) amazonensis* 

L. (Viannia) guyanensis L. (Viannia) braziliensis* 

L. (Viannia) lainsoni 
 

L. (Viannia) naiff 

L. (Viannia) shawi 

L. (Viannia) braziliensis 
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No trato alimentar dos mosquitos os parasitas entram em outro ciclo 

proliferativo, deslocam-se e colonizam a válvula estomodeal, onde são transformadas 

para uma forma metacíclica e podem ser transmitidos novamente aos vertebrados 

juntamente com a saliva do mosquito em sua próxima alimentação (GOSSAGE et 

al,2003; KAMHAWI,2006; BATES, 2007; DOSTÁLOVÁ, 2012; MARZOCHI, 1992; 

BASANO et al., 2004).   

O padrão epidemiológico da leishmaniose vem apresentando acentuada 

mudança, deixando de ser uma doença predominantemente rural e ampliando sua 

margem de infecção para regiões periurbanas e urbanas (Tabela 4) (MARZOCHI et 

al., 2009; MESTRE et al., 2007; GÓES et al., 2014; BASANO et al., 2004). 

O agente etiológico da leishmaniose possui um ciclo heteroxênico; ele precisa 

de um vetor assim como um hospedeiro intermediário para concluir o seu ciclo de vida. 

O contato com animais que podem ser hospedeiros para Leishmania assim como com 

o vetor é determinante nas taxas de incidência da doença. 

Tabela 4 - Fatores responsáveis pela mudança no padrão 
epidemiológico da leishmaniose. 

Desmatamento 
Crescimento urbano 

horizontal 
Migrações 

populacionais 

Excesso populacional 
em regiões endêmicas 

Negligência em tratar os 
doentes 

Aumento de animais 
domésticos 

Fonte: BAENINGER et al., 2016; BEVILACQUA et al., 2001; SILVA et al., 2007; TAUIL, 
2006; TEODORO et al., 2001; VASCONCELOS et al., 2012. 

 

O tratamento da Leishmaniose é feito, no Brasil, com antimoniais 

pentavalentes como o antimoniato de N-metil glucamina-Glucantime®, conhecido por 

ser o tratamento de primeira escolha (GONTIJO et al., 2004). 

O Glucantime® apresenta-se como uma solução injetável com 5 mL de 

solução aquosa apresentando 405 mg de antimônio pentavalente (Sb5+). O 

medicamento pode ser usado para o tratamento de Leishmaniose Visceral ou calazar 

e Leishmaniose tegumentar americana ou cutâneo-mucosa.  

É recomendável que o tratamento para a Leishmaniose cutânea por infiltração 

intralesional seja feito semanalmente pois demonstra menor custo e maior facilidade 

de administração, haja vista que as taxas de cura e tempo até a cura são apenas 

sensivelmente melhores com injeções a cada 3 dias, não compensando a maior 

exposição ao fármaco, devido ao potencial tóxico do mesmo. Alguns estudos têm 

mostrado importantes benefícios no tratamento de leishmaniose visceral com 
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administração simultânea de outros fármacos, a fim de diminuir o tempo e aumentar 

a eficácia do medicamento (DAVIDSON et al., 1994; WILSON et al., 1996). 

Acredita-se que várias enzimas de Leishmania spp sejam inibidas 

seletivamente pelos antimoniais pentavalentes, podendo inibir a fosfofrutocinase 

(importante enzima de regulação da glicólise) e enzimas participantes da oxidação de 

ácidos graxos (DUNAWAY et al., 1988; BRASIL, 2000).  

O uso de GLUCANTIME® é contraindicado para pacientes com insuficiência 

renal, cardíaca ou hepática e em casos de hipersensibilidade ao antimoniato de 

meglumina. O medicamento apresenta menor eficácia em pacientes 

imunocomprometidos e não é recomendável o seu uso durante a gravidez ou lactação, 

uma vez que não há dados que comprovem a ausência de efeitos tóxicos ao feto ou 

lactente.  

Dentre as reações adversas, as mais comuns são: dores musculares e 

articulares, náusea e vômito, cefaleia, febre, anorexia, alterações nos testes de função 

hepática, leucopenia, anormalidades no ECG, prolongamento do intervalo QT e 

inversão da onda T (GLUCANTIME, Bula do medicamento). 

O uso da anfotericina B em casos de leishmaniose visceral também é 

amplamente disseminado, sendo a única opção no tratamento de gestantes e 

pacientes que tenham contraindicações ou apresentem cepas resistentes aos 

antimoniais pentavalentes. A eficácia da anfotericina ainda não foi elucidada no Brasil. 

Assim, o uso da droga é controlado visando o esclarecimento de suas propriedades 

terapêuticas (MISHRA et al., 1994; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Algumas medidas de suporte podem ser utilizadas visando restabelecer o 

controle imunológico, hemodinâmico e estado geral do paciente, entre elas estão: uso 

de antibióticos, suporte hemoterápico e suporte nutricional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). 

Apesar da eficácia no tratamento da Leishmaniose, o alto custo do 

medicamento e suas amplas manifestações adversas apresentam uma barreira ao 

manejo da doença. Esses fatores resultam na busca de menores dosagens dos 

fármacos e algumas vezes descontinuação do tratamento, possibilitando o 

desenvolvimento de linhagens resistentes às terapias existentes. Com isso a busca 

por novas medidas interventivas deve ser constante, visando a melhoria nas 

condições de recuperação da população afetada (BALAÑA-FOUCE et al., 1998; 
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SERENO et al., 1997; BERMAN et al., 1980; MOREIRA et al., 1992; HADIGHI et al., 

2007; COSTA et al., 1988; HADIGHI et al., 2006). 

Essa problemática no tratamento da leishmaniose não se restringe somente a 

essa moléstia. Doenças como a malária, doença de Chagas e diversas infecções 

bacterianas, fúngicas e por protozoários, também sofrem pela indisponibilidade ou 

resistência aos medicamentos existentes. Assim, diversas pesquisas têm sido feitas, 

afim de encontrar novos fármacos capazes de acabar com esses patógenos, como: 

estudos que buscam moléculas antimicrobianas em extratos de plantas (PANUNTO-

CASTELO et al., 2001; AFONSO-CARDOSO et al., 2007) e em substratos animais 

(PASSERO et al., 2008). 

Recentemente tem sido evidenciada a ação antimicrobiana das frações de 

venenos de serpentes, entre elas destacam-se o veneno de Crotalus durissus que 

possui efeito contra Leishmania amazonensis (PASSERO et al., 2008), fosfolipase A2 

isolada de Bothrops asper afetando Plasmodium falciparum (CASTILLO et al., 2012) 

e veneno de Bothrops jararaca com ação antiparasitária contra Trypanosoma cruzi 

(DEOLINDO et al., 2005). 

Frações isoladas desses venenos podem apresentar efeitos farmacológicos 

importantes ao tratamento de certas doenças, como é o exemplo do Captopril® cujo 

princípio ativo foi desenvolvido a partir de uma bradicinina presente no veneno da 

Bothrops jararaca (FERNANDEZ et al., 2004). Esse é só um exemplo de uma ampla 

pesquisa envolvendo substâncias naturais com potencial terapêutico (Clark, 1996). 

  A serpente Bothrops brazili pertence à família Viperidae, apresentando como 

característica comum às serpentes da subfamília Crotalinae um importante órgão 

termorreceptor conhecido como fosseta loreal, sendo parcialmente responsável pelo 

comportamento dessas espécies; evidencia fecundação interna e reprodução 

ovovivípara (CARRILLO et al., 1995). 

As serpentes da espécie B. brazili podem ser encontradas no Brasil, 

Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Guiana Francesa (CAMPBELL et al., 

1989). A maior parte das serpentes do gênero Bothrops habitam em florestas e são 

terrestres, contudo algumas espécies podem ocupar vegetação semi-arboreal 

(CAMPBELL et al., 1989; SAZIMA, 1992). No Brasil elas podem ser encontradas no 

Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Minas Gerais (HOGE, 1954). 

No Brasil aproximadamente 73% dos acidentes por animais peçonhentos são 

causados por serpentes do gênero Bothrops. Os indivíduos mais acometidos são do 
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sexo masculino, lavradores e de idade entre 15 e 49 anos. As regiões de maior 

incidência de picadas são os membros inferiores seguidos dos membros superiores 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE et al., 1998). 

Venenos são substâncias tóxicas liberadas no ato da picada ou mordida 

(RUSSEL, 1980). Aproximadamente 90% do peso seco da maioria dos venenos 

consiste de proteínas, sendo estas a parte mais biologicamente ativa do veneno 

(BIEBER, 1979). As principais frações do veneno botrópico são: Botropsina I e II, 

trombocitina, jararacina, fator ativador de bradicinina (HAWGOOD et al., 1997), 

metaloproteinases, jararacafibrase, fração IV e V com ação miotóxica (BRUSÉS et al., 

1993) e enzimas pró coagulantes (CASTRO, 2006). 

Apesar das variações específicas da atividade dos venenos, algumas delas 

estão presentes em quase todos, possuindo alterações locais, sistêmicas, 

coagulantes e focais. Alterações locais: tissulares, como mionecrose, e edema, sendo 

causados devido a ação da jararacinina e metaloproteases, assim como pela 

característica miotóxica das fosfolipases A2 (COSTA et al., 2002; GUTIÉRREZ et al., 

1982; BONFIM et al., 2001). 

Alterações sistêmicas: hemorragia, choque hipovolêmico causados por 

proteínas conhecidas como hemorraginas que rompem o endotélio capilar permitindo 

o extravasamento sanguíneo e acumulação nos tecidos adjacentes, levando a um 

déficit volêmico circulatório (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (BRAZIL) et al., 

1998; ROSENFELD, 1971; MARSON et al., 1998; ISLA et al., 2003). Alterações 

coagulantes, como fibrinólise secundária devido a fatores semelhantes, 

funcionalmente, à plasmina (BOLAÑOS, 1984; SENISE, 2014; FRANCO., 2001). 

Alterações focais como cardíacas e renais que pode evoluir para falência renal aguda, 

sendo geralmente causadas por desordem hemostática (AMARAL et al., 1985; 

KAMIGUTI et al., 1991). 

As Fosfolipases são um grupo de enzimas presentes em venenos de serpentes, 

que catalisam a hidrólise de fosfolipídios. Existem 5 famílias de fosfolipases, que são 

divididas de acordo com o sítio de clivagem do fosfolipídio, conhecidas como: A1, A2, 

B, C e D (DENNIS, 1994). 

A1 – responsável pela clivagem do grupo 1-acil éster (SN-1), formando dessa 

forma um ácido graxo e um lisofosfolipídeo (RICHMOND et al., 2011). Acredita-se que 

sua função esteja ligada ao remodelamento das correntes do radical acila presente 
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nas fosfolipases das membranas plasmáticas, permitindo assim um equilíbrio 

molecular das mesmas (RICHMOND et al., 2011). 

A2 – responsável pela clivagem do grupo 2-acil éster (SN-2), também 

liberando ácido graxo e lisofosfolipídeo. Neste caso a atividade da PLA2 é peculiar 

pois um produto de sua catálise é o ácido araquidônico (GILROY et al., 2004); este 

pode ser oxidado o que o transforma em um composto ativo denominado eicosanóide. 

Existem mais de 150 eicosanóides conhecidos, incluindo prostaglandinas, 

leucotrienos e tromboxanos; apresentando amplos papéis (BOGATCHEVA et al., 

2005; RICHMOND et al., 2011; FLOWER et al., 1976).  

As prostaglandinas são responsáveis pela hemostasia, pois previnem a 

formação desnecessária de coágulos; são muito importantes no processo de 

inflamação, uma vez que promovem a vasodilatação, o que possibilita a diapedese 

das células inflamatórias (NELSON, 2011). Os leucotrienos são importantes 

reguladores da resposta imune, realizando o recrutamento de neutrófilos para tecidos 

lesionados (CROOKS et al., 1998); estão envolvidos nas reações alérgicas e ataques 

asmáticos, possuindo efeito na broncoconstrição e aumento da permeabilidade 

vascular (MANEV et al., 2004; DAHLÉN et al., 1981). 

A clivagem, pela fosfolipase A2, de fosfolipídeos da membrana plasmática 

libera componentes capazes de aumentar a concentração de Ca2+ intracelular, dentre 

as diversas reações que o aumento abrupto de Ca2+ exerce, destaca-se a capacidade 

de ativar as proteínas quinases C (PKC) que participam de várias cascatas 

bioquímicas por causa da sua função de fosforilar grupos hidroxilo em resíduos de 

aminoácidos serina e treonina de diversas proteínas (MELLOR et al., 1998). As PKC 

possuem atividade essencial na produção de citocinas pró-inflamatórias como TNF-

alfa, IL-1beta e IL-6 nos monócitos humanos (KONTNY et al., 1999). 

A função das fosfolipases básicas A2 está amplamente associada à sua 

capacidade de acoplarem-se ao íon cálcio, sendo este cofator das reações, permitindo 

a união do substrato ao seu sítio de ligação. Duas formas dessas enzimas são 

importantes de serem citadas neste momento, sendo elas: Asp49 e Lys49, indicando 

que a primeira exibe um aspartato e a segunda uma lisina na posição 49.  

A Asp49 é enzimaticamente ativa, ou seja, apresenta atividade catalítica 

sendo a enzima da hidrólise do grupo 2-acil éster dos fosfolipídios de membrana, 

enquanto a Lys49, apesar de possuir atividade miotóxica importante, não exibe função 

catalítica, sendo a sua miotoxicidade creditada a um efetor catiônico localizado no 
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loop da terminação C (LOMONTE et al., 2003; GUTIÉRREZ et al., 2009; TONELLO et 

al., 2012). 

B – Possui a capacidade de clivar os grupos 1-acil éster e 2-acil éster, sendo 

frequentemente confundida com a PLA-1 e PLA-2 (VAN DEN BOSCH, 1980; CAO et 

al., 1987). 

C – Responsável pela hidrólise de fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2), um 

fosfolipídio de membrana, gerando dois mensageiros secundários: inositol 1,4,5- 

trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG) (HARMAN et al., 2003; ARAKAWA, 2009). 

D- Responsáveis pela hidrólise de diferentes fosfolipídios, sendo assim 

capazes de formar ácido fosfático, ou ácido lisofosfatídico, ou ceramida-1-fosfato, que 

são sinalizadores celulares (WILLE, 2014). 

Pesquisas com essas moléculas têm levantado grande interesse devido a sua 

possível capacidade antimicrobiana e baixa toxicidade às células infectadas 

(VARGAS et al., 2012; SILVEIRA et al., 2013). Venenos de serpentes e algumas 

toxinas isoladas possuem efeitos potencialmente terapêuticos contra o vírus da febre 

amarela, HIV e dengue (FENARD et al., 1999; MULLER et al., 2011).  

As fosfolipases básicas A2 isoladas do veneno de Bothrops brazili constituem 

importante foco de pesquisa, ainda pouco exploradas, contudo apresentando 

potencial biotecnológico suntuoso. Sendo assim, elas serão os alvos de análise neste 

trabalho.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Objetivo geral deste projeto é a avaliação in vitro do efeito leishmanicida e a 

caracterização bioquímica e enzimática das fosfolipases isoladas do veneno da 

serpente amazônica B. brazili. 

OBEJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar a caracterização bioquímica das toxinas isoladas do veneno: massa 

molecular (eletroforese), avaliação do grau de pureza e atividade fosfolipásica; 

(Objetivo proposto e alcançado).  

2. Avaliar o potencial leishmanicida do veneno bruto; (Objetivo proposto e alcançado). 
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3. Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro da fosfolipase A2 básica isolada de B. 

brazili contra Leishmania amazonensis; (Objetivo proposto e alcançado).  

 
 
MATERIAIS E MÉTODOS  

  O veneno da espécie B. brazili foi adquirido do Serpentário Proteínas Bioativas 

Ltda, Batatais-SP. Foi mantido refrigerado a 8ºC no Banco de Venenos Amazônicos 

no Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à Saúde na Universidade Federal 

de Rondônia, CEBio-UNIR-FIOCRUZ-RO, possuindo autorização do CGEN/CNPq 

número 010627/2011-1 IBAMA número 27131-2. 

Cromatografia de troca catiônica 

  A separação das frações de interesse foi realizada pela suspensão de 

aproximadamente 40 mg do veneno bruto dessecado de Bothrops brazili em 1 mL de 

tampão de bicarbonato de amônio (NH4HCO3 - AMBIC) 50 mM pH 8,0. Foi 

centrifugado à 3.000xg por 5 minutos para retirada do material insolúvel. Utilizou-se 

coluna CM-Sepharose FF® (1 x 30 cm), cuja matriz é composta de agarose e o grupo 

funcional de Carboximetil (OCH2COO-), que foi anteriormente equilibrada com o 

mesmo tampão usado para solubilizar o veneno. A amostra foi eluída sob gradiente 

de 0 a 100% de AMBIC 500 mM pH 8,0, em 5 volumes de coluna, sob fluxo de 1 

mL/minuto, em sistema de cromatografia Akta Purifier (GE). A eluição foi monitorada 

em 280 nm e as frações coletadas manualmente. 

Quantificação de proteínas 

  As proteínas foram dosadas fazendo o uso do Kit para dosagem de proteínas 

DC protein Assay (BIO-RAD), que é baseado na reação das proteínas com o cobre 

em meio alcalino e a subsequente redução pelo reagente de Folin das proteínas 

ligadas ao cobre. Foi utilizada uma adaptação para microplacas, sendo usados 5 µL 

da amostra, 25 µL da solução A (tartarato de cobre alcalino) e 200 µL da solução B 

(Solução diluída do reagente de Folin) nessa ordem, sendo incubados a 37 ºC durante 

15 minutos. Os resultados foram obtidos pela leitura em espectrofotômetro em 

comprimento de onda de 750 nm. 

Eletroforese em gel de Poliacrilamida 
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   A eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5 % (m/v) na presença de SDS (SDS-

PAGE), assim como descrito por LAEMMLI, 1970, foi realizada em sistema 

descontínuo de pH, em condições redutoras e não redutoras. Uma solução aquosa de 

metanol 40 % (v/v) e ácido acético 7 % (v/v) foi utilizada para a fixação do gel durante 

um período de 30 minutos. As bandas de proteínas foram evidenciadas através da 

imersão no corante contendo Coomassie Brillant Blue G-250® 0,08 % (m/v), sulfato 

de alumínio 8,0 % (m/v), ácido o-fosfórico 1,6 % (m/v) e metanol 20,0 % (v/v) pelo 

período de 2 horas. O excesso de corantes foi retirado por imersão em solução 

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

desta solução foram realizadas até a obtenção de gel com coloração adequada. A 

imagem dos géis foi obtida com uso de equipamento Image scanner® (GE Healthcare 

Lifesc.) e a massa molecular relativa (Mr) determinada com uso do programa IQTL® 

(GE Healthcare Lifesc) comparando-se as distâncias relativas de migração das 

amostras e dos padrões de massa molecular. 

Caracterização enzimática 

Atividade fosfolipásica: Empregando como substrato uma solução composta de 

5 mg de ácido 4-nitro-3-(octanoiloxi) benzóico (NOB) diluído em 5,4 mL de acetonitrila, 

foi estabelecida a atividade fosfolipásica A2. Frações de 0,1 mL foram ressecadas em 

tubos Eppendorf e mantidas em uma temperatura de -20°C. Adicionou-se 1,2 mL de 

tampão de amostra, no interior do tubo, contendo 10 mM Tris-HCl, 10 mM CaCl2, 100 

mM NaCl em pH 8,0 e conservado em gelo. Para estabelecer a atividade fosfolipásica, 

utilizou-se uma placa de 96 poços, na qual 240 µL de reagente de cor foram inseridos 

associados com 20 µL do veneno, suas frações, tampão ou água e imediatamente 

incubados a 37°C, sendo a absorbância monitorada em intervalos de 3 minutos (0-30 

min). Realizou-se a leitura a 425 nm onde a cada 0,10 AU (unidades de absorbância) 

continha 25,8 nmoles de cromóforo.  

Bioensaios Leishmanicidas 

Cultivo de Parasitas 

Utilizaram-se cepas de L. amazonensis (IFLA/BR/67PH8) procedentes do 

banco de Coleção do Instituto Oswaldo Cruz – CLIOC, Fiocruz, Rio de Janeiro. Foram 

cultivados, os parasitas, em meio RPMI-1640 (GIBCO BRL Products), suplementado 
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com soro fetal bovino (SFB) previamente inativado a 10% (SIGMA), L-glutamina 2mM, 

20nM HEPES (N-2-hidroxietilpiperazina-N’-22, ácido etanosulfônico; GIBCO BRL 

Products) e 50µg/mL de Gentamicina (SIGMA), condicionados em estufa incubadora 

BOD à 24ºC. Anteriormente, à realização dos experimentos, foi monitorada a 

motilidade flagelar e viabilidade dos parasitas, por microscopia óptica (NIKON), 

aumento de 400X (TELES et al., 2011). A fim de avaliar a atividade leishmanicida dos 

compostos experimentados, formas promastigotas de Leishmania sp (1x106 

parasitos/mL) em meio RPMI suplementado foram divididas em microplacas de 96 

poços. Posteriormente, foram acrescentados os componentes (sendo estes, 

compostos isolados, veneno bruto e toxinas) a serem avaliados acerca da atividade 

microbicida, em triplicata. E, ao longo de 72 horas, a 24ºC, foram incubadas as 

microplacas. Em seguida a essa incubação, foi adicionado em cada poço, 20μL da 

solução de resazurina (2mM). As placas foram incubadas a 24ºC, durante 5 horas. 

Utilizou-se a Pentamidina (5µg/mL) como controle positivo, e meio de cultura com os 

parasitas sem tratamento, controle negativo. Os resultados foram alcançados em 

Espectrofotômetro de Microplacas (BioTek) nos comprimentos de florescência (530/35 

e 590/36). Em seguida, os valores atingidos foram empregados para os cálculos de 

viabilidade parasitária baseando-se na equação: 

Viabilidade (%) = Absorbância teste X 100 

                           Absorbância controle 

Ensaios in vitro de citotoxicidade  

Conforme descrito por CALVO-CALLE e colaboradores (1994), as linhagens 

celulares J774 (obtidas de macrófagos) foram mantidas em frascos de cultura de 

75cm2 (Corning) preenchidos com RPMI contendo 10% de soro fetal bovino (SBF) 

(Gibco/Invitrogen) e 40mg/L de gentamicina (Schering-Plough). De acordo com 

TELES e colaboradores (2011), em uma estufa, em uma temperatura de 37°C, com 

95% de umidade e 5% de CO2, as células foram cultivadas. E, através do método 

colorimétrico MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-DiphenyltetrazoliumBromide), 

segundo MADUREIRA e colaboradores (2002), a citotoxicidade celular dos compostos 

foi avaliada. Após passar 72 horas de incubação, foi misturado 20μL de MTT a uma 

concentração de 5mg.mL-1 em PBS (p/v). Seguidamente as placas foram incubadas 

durante 4 horas. Posteriormente, o excesso de MTT e meio de cultura foram 
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desprezados, e em cada poço serão ministrados 100μL do diluente DMSO (Sigma-

Aldrich). Por fim, usando um espectrofotômetro de microplacas, em l de 570 hm, a 

leitura óptica dos resultados foi realizada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O isolamento das fosfolipases básicas presentes no veneno bruto de B. brazili 

foi o passo inicial do trabalho, para este fim, foi utilizada a cromatografia de troca 

catiônica em uma coluna de CM-Sepharose (SOBRINHO et al., 2014). A partir deste 

método foram separadas manualmente dez frações de veneno, sendo estas 

identificadas como: BB-F1, BB-F2, BB-F3, BB-F4, BB-F5, BB-F6, BB-F7, BB-F8, BB-

F9 e BB-F10, baseados em seus respectivos picos cromatográficos (Figura 1).  

 

Figura 1: Perfil cromatográfico do veneno de B. brazili em coluna de troca 
catiônica. 

 
Perfil cromatográfico do veneno de B. brazili (48 mg) utilizando a cromatografia de troca catiônica em 
coluna CM-Sepharose 10 x 30. A coluna foi previamente equilibrada com tampão AMBIC 0,05 M, pH 
8,0 e as frações foram eluídas com gradiente de concentração de 0-100% de tampão AMBIC 0,5 M, 
pH 8,0. Fluxo constante de 1 ml/minuto. A absorbância foi monitorada a 280 nm. 

 
A coluna de CM-Sepharose (1x30) apresenta fase estacionária composta de 

agarose e o grupo funcional de Carboximetil (OCH2COO-), foi usada em um sistema 

de cromatografia líquida de alta precisão AKTA (HPLC).  

No contexto das proteínas, por possuírem estrutura terciária ou quaternária, a 

carga superficial não condiz com sua carga total, entretanto para a realização dos 
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testes posteriores suas estruturas foram preservadas para não haver déficit funcional, 

sendo assim, baseado nas cargas residuais superficiais líquidas das proteínas 

presentes no veneno bruto da B. brazili, foi feita a cromatografia de troca iônica.  

As proteínas são separadas segundo seus pontos isoelétricos (pI); quanto 

menor que o pH do tampão utilizado ele for (maior grau de eletronegatividade), 

apresentará mais aversão à coluna de CM-Sepharose que exibe cargas negativas. O 

deslocamento do amônio, que foi utilizado no tampão, é realizado pelo potencial de 

eletropositividade, apresentado pelas proteínas com carga superficial positiva 

(proteínas com pI acima de pH 8,0), sendo que, conforme a concentração do tampão 

AMBIC a 500 mM aumenta, ocorre competição pelos sítios negativos da coluna e as 

proteínas deslocadas também são eluídas.  

As proteínas ácidas (maior grau de eletronegatividade) são as primeiras a 

passar pela coluna, sendo seguidas pelas proteínas neutras e por fim as básicas, 

conforme o grau de eletropositividade das mesmas; a cromatografia de equilíbrio foi 

utilizada por ser mais sensível a separação de moléculas que apresentam pontos 

isoelétricos semelhantes (COLLINS et al., 1998). 

Essa técnica é eficaz para separar as proteínas dos venenos dessa serpente; 

isso foi evidenciado por ANDRIÃO-ESCARSO e colaboradores (2000), que 

fracionaram o veneno de 8 espécies de Bothrops com o objetivo de obter miotoxinas 

purificadas. 

O tampão utilizado foi o AMBIC em pH 8,0, composto por bicarbonato de 

amônio- NH4HCO3, capaz de liberar íons NH4+ que são adsorvidos à fase 

estacionária. Após o equilíbrio da coluna com AMBIC 50 mM, e injeção do veneno, 

equilibrado com o mesmo tampão, a amostra foi eluída sob um gradiente de 

concentração linear de 0 a 100% de AMBIC 500 mM (cromatografia de equilíbrio). 

Após a separação das 10 frações por troca catiônica, elas foram liofilizadas, 

processo no qual as amostras são postas no liofilizador, sendo congeladas e 

posteriormente passam por uma etapa de sublimação, devido ao aumento de pressão 

diminuindo assim, o ponto de ebulição da água fazendo com que ela evapore sob uma 

temperatura que não causa dano à estrutura da proteína (desnaturação).  

Esse processo possui a vantagem de apresentar um período de reconstituição 

curto, dosagem acurada, amostra com umidade controlada e dispersão homogênea; 

contudo pode gerar estresse na molécula pela cristalização (estresse físico), 

desidratação, mudança de pH e da força iônica (EMAMI et al., 2018). 
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Após a cromatografia foi realizada a dosagem de proteínas baseada no ensaio 

da BioRad Protein Dosage Essay (Tabela 5). 

Tabela 5: Dosagem de proteínas em mg/mL.Fração 1: 0,784 mg/mL 

Fração 2: 0,412 mg/mL 

Fração 3: 0,376 mg/mL 

Fração 4: 0,167 mg/mL 

Fração 5: 0,209 mg/mL 

Fração 6: 0,407 mg/mL 

Fração 7: 1,205 mg/mL 

Fração 8: 0,690 mg/mL 

Fração 9: 1,180 mg/mL 

Fração 10: 1,800 mg/mL 
BioRad Protein Dosage Essay: Dosagem das proteínas em mg/ml obtidas nas 10 frações isoladas do 
veneno de B. brazili durante a cromatografia de troca catiônica. Observa-se melhor rendimento nas 
frações 7, 9 e 10. 

Após a dosagem foi realizada a eletroforese em gel de poliacrilamida 12.5% 

(SDS-PAGE), a qual evidenciou algumas frações com proteínas de massas 

moleculares relativas à 14 kDa, que são compatíveis às de fosfolipases básicas de 

serpentes. Dessa forma, foram selecionadas as frações 9 e 10 para dar continuidade 

ao trabalho uma vez que, elas apresentaram massas moleculares relativas à 14 kDa, 

boa dosagem de proteínas e poucos contaminantes (Figura 2). 

Figura 2 - Eletroforese monodimensional SDS-PAGE 12,5% do veneno de B. 

brazili: 

 
Eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5% em condições redutoras das frações liofilizadas obtidas da 
cromatografia de troca catiônica do veneno de B. brazili. Foram eluídas 10 frações principais 
apresentando todo o perfil proteico do veneno. PM = padrão de massa molecular; nas frações 9 e 10 
são visualizadas proteínas com massa molecular de aproximadamente 14 kDa; ambas foram 
selecionadas para etapas posteriores de purificação. 
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A próxima etapa foi a verificação de atividade fosfolipásica determinada, 

utilizando como substrato uma solução contendo 5 mg de 4-nitro-3--(octanoiloxi) 

benzoico (4N3OBA – Biomol) diluído em 5,4 mL de acetonitrila (ACN). Alíquotas de 

0,1 mL foram distribuídas em tubos Eppendorf e evaporadas em vácuo.  

As porções de 4N3OBA secas, foram mantidas em uma temperatura de -20ºC. 

Depois os tubos com 4N3OBA foram diluídos em 1,2 mL de tampão de amostra (Tris-

HCl 10 mM em pH 8,0, CaCl2 10 mM e NaCl 100 mM) e mantidos congelados.  

Foram aplicados 10 μL de amostra (veneno bruto, frações da cromatografia 

ou água) em 190 μL de reagente 4N3OBA e, foram incubados à 37ºC. A absorbância 

foi quantificada em intervalos de 1 minuto por um período de 30 minutos (ANDRIÃO-

ESCARSO et al, 2000). Assim pôde-se observar a intensa atividade enzimática das 

frações F9 e F10 (Figura 3). 

Figura 3 -  Atividade fosfolipásica das frações do veneno de Bothrops brazili. 

Atividade Fosfolipásica das frações obtidas da cromatografia de CM-Sepharose (10 x 30), sendo 
VB,veneno bruto; F2, fração 2; F6, fração 6; F7, fração 7; F8, fração 8;  F9, fração 9; e  F10, fração 10 
e B, o branco (água).     

A atividade leishmanicida do veneno bruto foi avaliada contra formas 

promastigotas de L. amazonensis (Figura 4). A fim de avaliar a capacidade 

metabólica, após a aplicação do veneno na cultura de protozoários, foi utilizado o 

corante Resazurina, que é um indicador que produz reação de cor ao sofrer oxidação.  
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A leitura dos resultados foi realizada por um espectrofotômetro que lê 

fluorescência e expressos em valores de concentração inibitória para 50% (IC50). 

Dessa forma o IC50 do veneno bruto foi de 1,68 µg/mL, sendo que 99% dos parasitas 

foram inibidos em concentrações maiores do que 10 µg/mL de veneno (Figura 4). 

Como controle positivo foi utilizado Pentamidina (IC50 = 0,11 µg/mL).  

Esses resultados sugerem que frações do veneno exibem atividade inibitória 

e/ou leishmanicida, podendo ser as fosfolipases básicas, proteínas responsáveis por 

essa inibição. 

Figura 4: Cálculo do IC50 (µg/mL) do veneno bruto de B. brazili contra L. 

amazonensis. 

 
IC50 (µg/mL) do veneno bruto de B. brazili contra L. amazonensis. Formas promastigotas de L. 
amazonensis (1x106 parasitos/mL) foram incubadas na presença do veneno bruto B. brazili por 72 
horas a 24ºC. Foi adicionado o corante resazurina (2mM). Como controle positivo, utilizou-se 
Pentamidina (5µg/mL) e como controle negativo, utilizou-se meio de cultura com os parasitos sem 
tratamento (Dados não mostrados). A concentração dos compostos capaz de reduzir em 50% as 
células viáveis (CC50) foi calculada por regressão através do software Origin (OriginLab Corporation, 
Northampton). 

Utilizando-se da mesma metodologia para a verificação da atividade Anti-

Leishmania do veneno bruno, foram realizados os ensaios com as frações 9 e 10 

previamente obtidas do veneno de B. brazili. 

Os resultados obtidos foram a redução de 100% das formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis com 0,2 µg/mL das duas frações; redução de 99% com 0,1 

µg/mL da fração 10 e redução de 98% com 0,1 µg/mL da fração 9. Foi calculado a 

Concentração Inibitória de 50% (IC50) de ambas as frações no qual a fração 9 

apresentou 0,08 µg/mL (Figura 5) e a fração 10 evidenciou 0,0491 µg/mL (Figura 6). 
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Figura 5: Cálculo do IC50 (µg/mL) da fração 9 do veneno de B. brazili contra L. 

Amazonensis 

 
IC50 (µg/mL) fração 9 do veneno de B. brazili contra L. amazonensis. Formas promastigotas de L. 
amazonensis (1x106 parasitos/mL) foram incubadas na presença da fração 9 do veneno B. brazili por 
72 horas a 24ºC. Foi adicionado o corante resazurina (2 mM). Como controle positivo, utilizou-se 
Pentamidina (5 µg/mL) e como controle negativo, utilizou-se meio de cultura com os parasitos sem 
tratamento (Dados não mostrados). A concentração dos compostos capaz de reduzir em 50% as 
células viáveis (CC50) foi calculada por regressão através do software Origin (OriginLab Corporation, 
Northampton). 
 

Figura 6: Cálculo do IC50 (µg/mL) da fração 10 do veneno de B. brazili contra L. 

amazonensis 

 
IC50 (µg/mL) da fração 10 do veneno de B. brazili contra L. amazonensis. Formas promastigotas 
de L. amazonensis (1x106 parasitos/mL) foram incubadas na presença da fração 10 do veneno de B. 
brazili por 72 horas a 24ºC. Foi adicionado o corante resazurina (2mM). Como controle positivo, utilizou-
se Pentamidina (5 µg/mL) e como controle negativo, utilizou-se meio de cultura com os parasitos sem 
tratamento (Dados não mostrados). A concentração dos compostos capaz de reduzir em 50% as 
células viáveis (CC50) foi calculada por regressão através do software Origin (OriginLab Corporation, 
Northampton). 
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CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS       

Os experimentos evidenciaram a presença de proteínas com massa molecular 

relativa à 14 kDa, nas frações 9 e 10, semelhante às encontradas em fosfolipases 

básicas de venenos de serpentes, sendo confirmado pela eletroforese em gel de 

poliacrilamida e pelo teste de atividade enzimática. 

Nos ensaios feitos com as formas promastigotas de Leishmania amazonensis, 

podemos inferir que o veneno bruto de B. brazili exibe atividade anti-Leishmania, 

sendo capaz de inibir 100% dos parasitas em concentrações superiores à 10 µg/mL. 

As frações 9 e 10 desse veneno apresentaram importante inibição de crescimento do 

protozoário. 

Esses experimentos abrem perspectivas para a pesquisa de sua atividade 

celular, análises das estruturas primárias dessas proteínas, busca de prováveis 

domínios proteicos responsáveis pela inibição dos protozoários e produção de 

fármacos baseado nesses domínios. 

Esse trabalho compõe um dos poucos estudos de avaliação do potencial 

leishmanicida de toxinas isoladas de serpentes da região amazônica. A avaliação 

desses compostos pode ser essencial para a geração de novas drogas contra a 

leishmaniose e outras doenças causadas por microrganismos sensíveis às 

fosfolipases básicas. 
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