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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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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE TOXINAS DO VENENO 

DE SERPENTE BOTHROPS JARARACUSSU COM POTENCIAL ATIVIDADE 

ANTIMALÁRIA 

Orientador: Ana Alices Teixeira Coletti 
Bolsista: Andreimar Martins Soares 

 
 

 

RESUMO: A malária é uma doença com registros datando em média 2700 AC, e 

apesar de muito antiga, permanece sendo na atualidade, um problema da saúde 
pública mundial, como uma das principais causas de morbimortalidade, afetando 
aproximadamente 200 milhões de indivíduos por ano, principalmente em áreas 
subtropicais e tropicais do planeta. Sabe-se que desde 1955 a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), vem promovendo através do Programa de Erradicação da Malária, 
ações preventivas e curativas para a doença, outrossim, estudos e pesquisas sobre o 
protozoário, trouxeram inúmeros avanços no combate à malária, através de 
programas e planos implementados para o controle da doença, que geraram 
resultados expressivos, eliminando o risco de infecção em vários países outrora 
endêmicos. No entanto, torna-se de grande relevância salientar que, suas 
características adaptativas de ressurgência em áreas que mesmo após controle ainda 
apresentam potencial para doença, e principalmente, de resistência aos anti-maláricos 
de referência utilizados no tratamento, ainda são os maiores desafios para a 
erradicação desta patologia, onde diversas linhagens do Plasmodium vem 
apresentando resistência aos tratamentos que tem como base o uso de fármacos. 
Assim, experimentalmente, o objetivo desse trabalho é realizar a purificação e 
caracterização bioquímica de fosfolipases A2 do veneno de B. jararacussu e avaliar 
seu potencial plasmonicida.  Para o isolamento da PLA2 foi utilizado a cromatografia 
de troca catiônica coletando apenas as frações ácidas, sendo o grau de pureza 
verificado em coluna C18 em RP-HPLC. A eletroforese demonstrou presença de 
proteínas com massa molecular próximas a 15 kDa compatível com as fosfolipases 
de serpentes, tratando-se de uma fosfolipase A2 enzimaticamente ativa. As frações 
obtidas foram analisadas em SDS-PAGE (12,5%) e quantificadas por método de 
dosagem de proteínas. Portanto, em meio a tais adversidades, este trabalho vem 
propor um levantamento bibliográfico sobre o atual estado da malária e um estudo por 
meio de bioprospecção das toxinas presentes no veneno de serpente Bothrops 
jararacussu, contra Plasmodium sp. Observando-se que por meio desta perspectiva, 
diversos trabalhos apontam o uso de fosfolipases do tipo A2 provindas do veneno de 
serpentes do gênero Bothrops como moléculas de interesse e potenciais candidatas 
no combate aos parasitas causadores da malária. 
 
Palavras-chave: Venenos de serpentes. Toxinas. Bothrops jararacussu. Fosfolipase 

A2. Antimalária. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. MALÁRIA ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Conhecida como paludismo, febre palustre, impaludismo, maleita ou sezão, a 

malária, foi citada pela primeira vez por Hipócrates na era pré-Cristã, o qual 

descreveu, suas principais características de febre intermitente com padrão 

paroxísticos e ocorrência sazonal, porém, apenas no século XIX, originou-se o termo 

malária (NEVES et al., 2016). 

Por mais que essa patologia seja conhecida a muito tempo, e atualmente seja 

um acometimento tratável, ainda permanece na liderança global como uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade do planeta, principalmente na África, a 

qual é acometida por 90% de todos os casos (WHO, 2015). 

A malária gera impactos devastadores nas regiões endêmicas, e vem 

mostrando relevante influência na saúde humana, afetando mundialmente de 149 – 

303 milhões de pessoas por ano sobretudo nos continentes Americano, Asiático e 

Africano, sendo responsável por causar de 367 – 755 mil mortes por ano, em países 

subdesenvolvidos que possuem um nível acentuado de pobreza e exclusão social, em 

que a população tem acesso limitado a serviços básicos de saúde (WHO, 2015).  

A partir de dados epidemiológicos, sabe-se que 3,3 bilhões de indivíduos, ou 

seja, 40% da população mundial, vivem sob o risco de contração da doença, onde 1,2 

bilhões destas, com probabilidades de >1/1.000, encontrando-se sob alto risco 

(SOUSA et al., 2015). 

A despeito da mortalidade, a malária vem se tornando bastante expressiva no 

cenário da saúde mundial, onde crianças com menos de 5 anos (78% dos óbitos) e 

mulheres grávidas são as mais afetadas, sobretudo o maior exemplo desse panorama 

está no continente africano, principalmente nas áreas que abrangem a África 

subsaariana, onde de acordo com as estimativas mais recentes da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) ocorrem 90% de todos os óbitos causados por malária no 

globo (WHO, 2016).  

Devido à gravidade da ameaça que a malária representa a saúde pública, foram 

desenvolvidas diferentes abordagens de ataque a esta patologia, sendo que a OMS 

vem criando programas de combate à malária desde 1955, com iniciativas que visão 

a interrupção da transmissão da doença, fazendo uso das mais variadas estratégias 

disponíveis. O programa atual, se intitula de Estratégia Técnica Global para Malária, 
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o qual tem como meta reduzir em 90% a transmissão de malária até 2030 (WHO, 

2016).  

No Brasil a criação de planos de combate à malária, tais como o Programa de 

Erradicação da Malária, implementado pelo ministério da saúde no final dos anos 70, 

lograram êxito na eliminação da transmissão de malária na maior parte do país. 

Entretanto as tentativas de interromper a transmissão de malária na região da bacia 

amazônica obtiveram pouca ou limitada eficácia, tanto que, a maior incidência da 

doença se dá na área que compreende a Amazônia Legal, representando 99% dos 

casos de todo o país (AKHAVAN et al., 1999). Sendo assim, para a saúde pública 

Brasileira, a malária ainda continua sendo uma das maiores problemáticas, com 

aproximadamente 145.000 casos relatados em 2014 (BRASIL, MS, 2015). 

A invasão de um habitat de alta densidade do vetor da malária (Anopheles 

darlingi) por uma população sem nenhuma imunidade adquirida, juntamente a 

estrutura precária criada no local, que se caracterizava por habitações nas margens 

de florestas fechadas, o que não oferecia proteção adequada aos moradores contra 

os mosquitos, mais a falta de conhecimento básico sobre a doença, criaram condições 

epidêmicas, que levaram a delimitar a bacia amazônica como uma fronteira de alto 

risco de infecção de malária durante vários anos (DE CASTRO et al., 2006).  

Desde então foram criados uma série de programas e planos nacionais de 

combate à malária ao longo dos anos, que culminaram em uma notável redução na 

incidência de malária na Amazônia, bem como na melhora de procedimentos 

diagnósticos e do tratamento, consequência da melhoria da infraestrutura de 

atendimento médico na região, diminuindo assim as taxas de morbidade e letalidade 

nos pacientes. Em 2014 foi atingida a menor incidência de malária nos últimos 35 

anos, e de acordo com os dados disponibilizado pela PAHO ocorreram 13.354 casos 

confirmados e 2 óbitos relacionados à malária.  

Os fatores socioeconômicos bem como ambientais no Brasil favorecem a 

proliferação e um maior contingente de exposição populacional ao vetor da malária, 

tendo por exemplo a migração interna, a agropecuária, o garimpo, a mineração, a 

construção de hidrelétricas e novas rodovias, que se mostram como as causas 

determinantes, de maior influência na dinâmica patológica e de transmissão da 

doença (COUTO et al., 2001), principalmente na região amazônica brasileira, uma 

área endêmica em que o mosquito Anopheles darlingi é descrito como o principal vetor 

da malária (TAUIL et al., 2015).  



11  

Segundo dados obtidos pelo Ministério da Saúde, sabe-se que entre 2000 e 

2011 houve a notificação de 5.074.292 novos casos de malária, onde 99,7% 

ocorreram na região amazônica, tendo como média 422,858 mil casos notificados 

como média dos 12 anos de estudo (BRASIL, 2013). Desta forma, com o  aumento 

massivo no influxo de habitantes, em uma região que já apresentava antecedentes de 

altos índices de infecção por malária como característica (em média 60% dos casos 

do país na década de 70), e que acabara de sofrer uma considerável transformação 

ambiental, devido principalmente ao desflorestamento agravante no local 

(FEARNSIDE, 2005),o amplo espectro de distribuição e a gravidade clínica da doença, 

quando somados, esses acontecimentos, proporcionaram condições favoráveis para 

que os maiores surtos de malária sejam na Amazônia (PINA-COSTA et al., 2014).  

Entretanto segundo um estudo epidemiológico realizado em regiões extra-

amazônicas do Brasil, as recentes migrações de indivíduos da região amazônica, 

e/ou, de outros países endêmicos, vem disseminando cada vez mais a malária, bem 

como, pondo em risco frequente as regiões extra-amazônicas, ou seja, a chamada 

malária introduzida, traz surtos de casos secundários importados a estas regiões 

(PINA-COSTA et al., 2014). No entanto, é relevante notar que os mosquitos 

Plasmodium e a espécie humana também convivem diariamente, em algumas regiões 

extra-amazônicas, tendo como exemplo deste convívio a dinâmica “malária das 

bromélias” (MIGUEL et al., 2019), uma patologia que tem como vetor primário o 

subgênero Kerteszia, e na qual casos autóctones estão associados ao bioma Mata 

Atlântica que predomina na região costeira do Brasil, também sendo encontrados em 

vários aglomerados do Pantanal que hospedam os transmissores Anopheles 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

Lorenz e colaboradores (2015) relatam um total de 6,092 novos casos 

notificados em regiões brasileiras extra-amazônicas no período de 2007 a 2014, onde 

os estados do Piauí, Espírito Santo e Paraná apresentaram as maiores incidências 

respectivamente, mostrando desta forma que a malária está sendo disseminada 

inclusive em estados urbanizados e industrializados, sendo algo preocupante, tendo 

em vista que são áreas altamente povoadas, fator este que ocasiona um ambiente 

relevantemente favorável aos parasitas e vetores da doença. Através de dados 

obtidos no DATASUS observou-se uma polaridade dos vetores por regiões diferentes, 

sendo que a maioria das infecções do nordeste e sudeste foi ocasionada pelo 
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Plasmodium falciparum e do sul e centro-oeste pelo Plasmodium vivax (DATASUS, 

2015). 

Sendo importante frisar que somente 19% de todos os casos de malária nas 

regiões extra-amazônicas foram diagnosticados e tratados dentro de 48 horas após o 

início dos sintomas, algo contrastante com os outros 60% dos casos de malária na 

Amazônia, o que explica porque os casos mais graves acontecem em regiões não 

endêmicas, ocasionando desta forma uma taxa de mortalidade por malária muito 

maior em regiões extra-amazônicas (PINA-COSTA et al., 2014). 

Além disso, outro fator agravante dessa patologia em regiões extra-amazônicas 

é o baixo conhecimento no diagnóstico e tratamento da malária entre os profissionais 

de saúde dessas áreas e a falta de conhecimento da população em geral que servem 

de fatores agravantes no controle da malária (SES-MG, 2007). Um exemplo sucinto 

desse déficit de conhecimento da população é que com frequência a malária é 

diagnosticada e tratada como dengue no estado do Rio de Janeiro (COSTA et al., 

2010). Algo que destaca a relevância em conhecer a dinâmica epidemiológica da 

doença, e disseminar o conhecimento de sua prevenção e de seus sintomas de forma 

crucial junto às esferas de saúde componentes, para que haja a formulação de 

políticas efetivas no fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológica, 

compreendendo a malária em suas dimensões temporal e espacial para que hajam 

estratégias de controle e eliminação efetivas à doença. 

O controle e a sustentabilidade das medidas adotadas nos programas atuais 

contra malária são críticos, especialmente neste momento, em que a transmissão e 

infecção continua a diminuir, considerando que em face a outros problemas mais 

emergentes que afetem a saúde pública nacional, a atenção na malária poderia ser 

desviada, o que poderia resultar em retrocessos incalculáveis (COHEN et al., 2012). 

 

1.2. ADAPTAÇÃO DO PARASITA E RESISTENCIA A ANTI-MALÁRICOS  

Os parasitas responsáveis pela malária são pertencentes ao filo Apicom plexa, 

a família Plamodiidae e gênero Plamodium, sendo que atualmente são reconhecidas 

centenas de espécies que podem causar a malária em hospedeiros variados, porém, 

na espécie humana é possível observar apenas quatro tipos de parasitas exclusivos, 

sendo eles o Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e 

Plasmodium ovale (NEVES et al., 2016). 
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A transmissão da doença se dá por intermédio das fêmeas do mosquito 

infectadas, que picam o ser humano, principalmente as de espécie Anopheles darlingi, 

sendo que os principais criadouros deste vetor são de preferência locais com água 

limpa, quente, sombreada e de baixo fluxo, habitat que se verifica com muita 

frequência na bacia Amazônica. A infecção acontece em duas fases, onde na primeira 

os parasitas (esporozoítos) são inoculados pela picada do mosquito na pele humana, 

seguindo um caminho propício para invadir posteriormente os hepatócitos no fígado, 

onde encontram um ambiente apropriado para multiplicação e geração de novos 

parasitas. Agora chamados de merozóitos, eles rompem as células do fígado 

passando para a circulação sanguínea onde irão infectas hemácias, este é o começo 

da segunda fase do ciclo que é também chamada de esquizogonia. Nela é comum 

que comecem a aparecer os sintomas da malária, podendo não ocorrer caso esses 

parasitas entrem em latência no hepatócito onde são denominados hipnozoítos (onde 

ocorrem recaídas da doença). Assim, nesta fase eritrocitária, os parasitas rompem as 

hemácias em que se multiplicaram e invadem outras, repetitivamente, podendo 

repetir-se a cada 48 horas ou 72 horas (FONTES et al., 2010). 

Para que haja um diagnóstico precoce e tratamento imediato e eficaz da 

malária necessita-se de programas que garantam o acesso ao diagnóstico e um 

tratamento imediato num período de 24 a 48 horas após o início dos sintomas da 

doença, visto que o falciparum pode progredir rapidamente, aumentando os sinais e 

sintomas da doença, bem como dificultando um bom prognóstico, especialmente em 

pessoas com pouca ou nenhuma imunidade, podendo muitas vezes ser fatal. A 

adesão do paciente ao tratamento é algo de suma importância e deve ser cada vez 

mais promovida pelos profissionais de saúde, o acesso e uso universal aos 

diagnósticos parasitológicos através de testes rápidos e apropriados com garantia de 

qualidade, devem ser incentivados principalmente na atenção primária à saúde e em 

ambientes comunitários (WHO, 2015). 

O tratamento da malária deve ser disponibilizado gratuitamente através de 

medicamentos antimaláricos no Brasil, sendo este regido pelo Ministério da Saúde 

através da Política nacional de tratamento da malária, que orienta a terapêutica da 

doença em todo o território a partir das unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Onde os tratamentos disponíveis tem por objetivo atingir o parasita responsável pela 

doença em várias formas do seu ciclo reprodutivo, sendo assim, diversas drogas 

devem ser utilizadas, agindo de forma específica para impedir o desenvolvimento 
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parasitário no hospedeiro, tendo como ação interromper as formas esquizogônicas na 

corrente sanguínea (principal responsável pela patogenia e clínica da doença), a 

destruição dos hipnozoítos (forma latente do parasita em nível tecidual) a qual evita 

futuras recaídas e a impedir que os gametócitos (formas sexuadas do parasita) se 

desenvolvam, impedindo assim a  transmissão do parasita (FONTES et al., 2010). 

Desde o emprego dos primeiros fármacos antimaláricos desenvolvidos nos 

anos 1940, várias das cepas de Plasmodium vem demonstrando uma característica 

adaptativa aos mecanismos pelos quais esses fármacos eliminam o parasita, já sendo 

observados inúmeros quadros demonstrando a ineficácia da utilização de 

antimaláricos de referência no tratamento da malária, tais como: Aminoquiloneínas, 

Sulfonamidas, Antifólicos, Cloroquina, Proguanil, Mefloquina, Amodiaquina e Quinino 

(SILVA; OLIVEIRA, 2002).  

Frente a essa perspectiva, vem sendo investido um notável esforço por parte 

da comunidade cientifica, na busca de novas moléculas que exibam atividade anti-

Plasmodium, especialmente aquelas que apresentem mecanismos de ação 

divergente dos atuais antimaláricos, visando evitar uma possível resistência cruzada 

entre moléculas que atuem de maneira similar.  

De acordo com o Guia Prático de Malária (FONTES et al., 2010, pag. 15): 

“O Programa Nacional de Controle da Malária preocupa-se, 

constantemente, em revisar o conhecimento vigente sobre o 

arsenal terapêutico da malária e sua aplicabilidade para o 

tratamento dos indivíduos que dela padecem em nosso país. 

Pesquisadores, professores e profissionais de saúde de 

renomadas instituições brasileiras de ensino, pesquisa e 

assistência compõem uma Câmara Técnica de Terapêutica da 

Malária, oficialmente nomeada pelo Ministério da Saúde, com o 

objetivo de assessorar o PNCM na determinação da política 

nacional de tratamento da doença.” 

A problemática da resistência do Plasmodium a antimaláricos é um dos maiores 

entraves na erradicação da malária atualmente. Portando, fica evidente que a seleção 

de novos alvos nas vias de desenvolvimento do parasita é uma alternativa promissora 

para a prospecção de fármacos como opção terapêutica.  

 

1.3. VENENOS OFÍDICOS E SEU POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO  
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A enorme biodiversidade brasileira desperta o interesse para a busca e 

seleção de compostos bioativos com diversas finalidades terapêuticas. Neste 

sentido, os venenos animais tornaram-se alvo de pesquisas, devido o interesse em 

descobrir os principais mecanismos pelos quais os componentes presentes em 

venenos levam a efeitos tóxicos ao interagir com organismos vivos e por possuírem 

substâncias complexas constituídas de proteínas, peptídeos, enzimas e uma gama 

de componentes bioativos que mostram diferentes atividades nos diversos sistemas 

biológicos (CALVETE, 2009; MCCLEARY; KINI, 2013; PATIÑO et al., 2013; 

TASOULIS; ISBISTER, 2017). 

No âmbito da pesquisa de novas moléculas com atividade terapêutica, a 

investigação de venenos de serpentes, com ênfase na elucidação dos seus 

componentes e caracterização bioquímica e funcional têm sido cada vez mais 

frequentes nos estudos de bioprospecção, visto que são consideradas como fontes 

potenciais de substâncias farmacológicas por apresentarem a capacidade de 

interagir com enzimas, membranas celulares, proteínas de membrana, receptores e 

canais iônicos (TASOULIS; ISBISTER, 2017). Por serem uma vasta fonte de 

proteínas e peptídeos, os venenos de serpentes quando em contato com organismos, 

desencadeiam um amplo espectro de efeitos tóxicos e farmacológicos, a busca de 

compostos bioativos em venenos ofídicos, que apresentem potencial para serem 

empregados como novas alternativas no tratamento de diversas patologias, vem se 

destacando como uma promissora estratégia (MAMEDE et al., 2016).  

Os venenos de serpentes são uma mistura complexa de compostos orgânicos 

e inorgânicos, em que mais de 90% do seu peso seco é composto por 

peptídeos/proteínas (Proteases, Aminotransferases, Catalases, Fosfoesterases, 

Hialuroniases, NAD nucleosidases, Acetilcolinesterases, Fosfolipases A2 (PLA2s), L-

aminoácido oxidases dentre outras). E outros componentes como fosfolipídios, 

aminas biogênicas, nucleotídeos, aminoácidos, citrato, carboidrato e diferentes íons 

(Ca2+, Cu2+, Fe2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, Zn2+, entre outros) (FERNÁNDEZ et al., 2010; 

WARRELL, 2010).  

Os venenos Viperídeos contém compostos que exercem poderosa ação 

enzimática, e não-enzimática, tais como: Proteases, Fosfolipases A2, e Desintegrinas 

(SANTOS-FILHO et al., 2008). Diante de toda essa variedade de compostos e efeitos 

desencadeados por estas peçonhas, vem sendo empregado um considerável esforço 

nos últimos 30 anos, na análise das possíveis aplicações biotecnológicas das toxinas 
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presentes nessas peçonhas. Castillo e colaboradores (2012), descreveram as PLA2s 

purificadas do veneno da serpente Bothrops asper, as quais exibiam efeito anti-

Plasmodium, portanto demonstrando potencial para futuras aplicações terapêuticas. 

Foi demonstrado que a Fosfolipase A2 da serpente Crotalus adamanteus reduzia 

significativamente a eficiência da formação de oocistos do parasita da malária, 

bloqueando o desenvolvimento do Plasmodium falciparum (ZIELER et al., 2001). A 

BmooTX-I (Fosfolipase A2 ácida presente no veneno de Bothrops moojeni) exibiu 

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

aeruginosa e C. albicans (PAULO, 2009).  

As fosfolipases fazem parte de um grupo de enzimas hidrolíticas responsáveis 

pela clivagem de fosfolipídeos, as quais ser subdivididas em famílias de fosfolipases 

A (PLA), fosfolipases C (PLC) e fosfolipases D (PLD), as quais são identificadas pela 

posição em que estas clivam a cadeia de glicerol. As PLAs são enzimas que se 

encontram envolvidas na fusão de membrana de compartimento no citoplasma de 

células variadas, dentre elas encontra-se uma super-família de enzimas denominadas 

fosfolipases A2 (PLA2), que são responsáveis por clivar os sn-2 ésteres de 

glicerofosfolipídios, fosfolipídeos de membrana que geram dois tipos de produtos: os 

ácidos graxos livres e os lisofosfolipídeos. Além disso as PLA2s podem ser dividias a 

partir do seu peso molecular, pela dependência ou não dos íons de cálcio, pelos seus 

mecanismos hidrolíticos e a despeito daquelas com baixa massa molecular, através 

do número das pontes dissulfeto ou secreção (FERNANDES, 2010). 

As PLA2s também podem ser divididas em dois tipos principais: primeiramente 

as PLA2s secretadas (sPLA2) que possuem massa molecular considerada baixa, 

representada por 14 kDa que faz com que estas sejam dependentes de concentrações 

milimolares de íons Cálcio para que exerçam atividade enzimática, estas são 

formadas nos grânulos citoplasmáticos, onde recebem estímulos para síntese e logo 

após para serem secretadas em meio extracelular. Yedgar e colaboradores (2000),  

defendem que este grupo pode estar em direta relação com o desenvolvimento de 

alguns processos patológicos, onde estimulariam a produção de metabólitos que 

atuam no processo inflamatório, porém, outros estudos sugerem um maior potencial 

destas enzimas em eventos biológicos como metabolismo de lipoproteínas, hidrólise 

de surfactantes no pulmão e atividade antibacteriana em infecções mediadas pela 

imunidade inata, os quais não estão relacionados à produzir mediadores lipídicos 

(KINI, 2005).O segundo grupo identificado como PLA2s intracelulares é dividido em 
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mais duas famílias de enzimas, as PLA2s citosólicas (cPLA2) que são dependentes 

de íons cálcio e as (iPLA2) fosfolipases A2 independentes de íons cálcio.  

De forma geral, as funções exercidas pelas enzimas PLA2s, tangem diversos 

eventos relacionados  ao tráfego intracelular de membrana, incluindo a formação de 

túbulos a partir do Complexo de Golgi/endossomos, a fusão de membranas endo e 

exociticamente (DE FIGUEIREDO et al., 2000), a geração de ácidos graxos livres e 

lisofosfoliídeos alterando propriedades da membrana e induzindo a fissão e fusão de 

vesículas, participam dos processos de apoptose e fagocitose pela caspase-3 

(LAUBER et al, 2003; MURAKAMI; KUDO, 2004),já de maneira mais específica o 

grupo das iPLA2s conseguem restaurar os estoques de íons Cálcio intracelular, 

também no tráfego de membranas induz a produção de moléculas sinalizadoras que 

podem estimular indiretamente ou inibir uma via de transdução de sinais (BROWN, 

CHAMBERS e DOODY, 2003). Portanto, visto a importante composição bioquímica 

da fosfolipase A2, encontrada nos venenos de animais, a partir deste estudo pretende-

se contribuir para elucidação de ações ainda desconhecidas desta enzima contra o 

Plasmodium da Malária. 

O veneno de uma serpente foi escolhido para o desenvolvimento deste 

trabalho por ser um recurso natural rico em moléculas ativas (CALVETE, 2012). Em 

oposição ao consenso popular, que associa os venenos ofídicos unicamente com 

danos à saúde, esse material biológico também representa uma fonte de produtos 

terapêuticos (WAHEED; MOIN; CHOUDHARY, 2017). A utilização de venenos 

ofídicos como remédio remonta um histórico secular, com registros do uso dessas 

substâncias pela medicina Ayurveda já no século sete, para o tratamento de doenças 

gastrointestinais, artrites e para longevidade. De 1930 em diante, a medicina 

alternativa explorou os venenos ofídicos para o tratamento de asma, pólio, esclerose 

múltipla, reumatismo e dores em geral (KING, 2013). Em 1970, o desenvolvimento do 

Captopril marcou a nova era do desenvolvimento de drogas baseadas em venenos 

(KING, 2013). O sucesso comercial deste anti-hipertensivo, que foi desenvolvido a 

partir de um peptídeo potenciador de bradicinina isolado do veneno de B. jararaca 

(CUSHMAN, 1997), exaltou o potencial tecnológico contido nos venenos ofídicos. 

Além disso, o desenvolvimento da estrutura química deste fármaco a partir do modelo 

molecular de um peptídeo natural tornou-se um paradigma para o designe racional de 

fármacos (VAN DONGEN et al., 2002). 
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2. OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico e isolar 

e caracterizar bioquimicamente toxinas do veneno da serpente Bothrops jararacussu 

com potencial de ação contra Plasmodium. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 VENENO 

O veneno da espécie Bothrops jararacussu faz parte do grupo de toxinas em 

posse do Banco de Venenos Amazônicos do Centro de Estudos de Biomoléculas 

Aplicadas à Saúde, CEBio, Fiocruz Rondônia/UNIR (autorização: CGEN/CNPq 

010627/2011-1 e IBAMA 271312), e armazenado sob refrigeração (8 °C) até utilização 

mediante autorização por responsável.  

 

3.2 ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DAS PLA2S DO VENENO 

DE Bothrops jararacussu 

3.2.1 Cromatografia de troca catiônica 

Aproximadamente 30 mg do veneno de B. jararacussu foi suspenso em 1 mL 

de tampão bicarbonato de amônio (NH4HCO3 - AMBIC) 50 mM pH 8,0 e centrifugado 

à 3.000xg por 5 min para retirada do material insolúvel. O veneno foi fracionado em 

uma coluna CM-Sepharose FF® (1 x 40 cm), cuja matriz é composta de agarose e o 

grupo funcional de Carboximetil (OCH2COO-), previamente equilibrada com o 

mesmo tampão usado para solubilizar o veneno e a amostra eluída sob gradiente de 

0 a 100% de AMBIC 500 mM pH 8,0, em 5 volumes de coluna, sob fluxo de 1 mL/min, 

em sistema de cromatografia Akta Purifier (GE). A eluição foi monitorada em 280 nm 

e as frações coletadas manualmente. 

 

3.2.2 Cromatografia de fase reversa 

 A fração II e III proveniente da cromatografia de troca catiônica foi liofilizada e 

solubilizada em TFA 0,1% (solução A) e submetida a cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC) em coluna C-18 (25 mm x 4,6 mm, Supelco), previamente 

equilibrada com a solução A e eluída sob gradiente 0 a 70 % de solução B (acetonitrila 

99,9 % e TFA 0,1 %) em 5 volumes de coluna, sob fluxo de 1 mL/minuto. A eluição foi 

monitorada em 280nm.  
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3.2.3 Quantificação de proteínas 

A dosagem de proteínas foi realizada com kit para dosagem de proteínas DC 

Protein Assay (BIO-RAD). O ensaio é baseado na reação da proteína com uma 

solução de tartarato de cobre alcalino e reagente de Folin. Método foi adaptado para 

microplacas, sendo utilizados 25 µL da solução A (solução de tartarato de cobre 

alcalino), 200 µL da solução B (solução diluída do reagente Folin) e 5 µL da amostra, 

incubados a 37 ºC durante 15 minutos. Seguiu-se de leitura em espectrofotômetro 

em 750 nm. 

 

3.2.4 Análise eletroforética monodimensional 

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, foi realizado 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. 

 

3.2.5. Atividade fosfolipásica 

 O procedimento foi realizado conforme descrito por Petrovic e colaboradores 

(2001), com modificações.  A atividade fosfolipásica foi determinada utilizando como 

substrato uma solução contendo 5 mg de 4N3OBA diluído em 5,4 mL de acetonitrila 

(ACN). Alíquotas de 0,1 mL foram secas e mantidas a -20°C. Cada tubo contendo 

4N3OBA foi diluído em 1,2 mL de tampão de amostra (Tris-HCl 10 mM em pH 8,0, 

CaCl2 10 mM e NaCl 100 mM) e mantido no gelo. Para determinação da atividade 

fosfolipásica foi aplicado 190 μL de reagente 4N3OBA combinados com 10 μL de 

amostra (PLA2 e frações da cromatografia de troca aniônica) diluídas em água e, 
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imediatamente incubados a 37 °C. A absorbância foi mensurada em intervalos de 3 

min por um período de 30 minutos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 Ao iniciar o levantamento bibliográfico utilizando diferentes unitermos (“snake 

venom”) e associando com as combinações, objeto central da temática deste projeto 

de pesquisa (“snake venom AND antimicrobial” e “snake venom ANDantiparasitic”), 

observou-se os resultados encontrados na busca principal na plataforma NCBI 

(National Center for Biotechnology Information) utilizando o PubMed. Destacam-se 

mais de 20.000 artigos publicados e relacionados com “venenos de serpentes” e 

apenas cerca de 50 artigos ou menos relacionados diretamente com “venenos de 

serpentes antimalária e/ou leishmanicida” como pode ser observado na Tabela 1 

contida em anexo. 

Nas últimas décadas, a bioquímica de venenos animais tem sido explorada 

para a descoberta de novos bioativos. As serpentes, principalmente, têm contribuído 

para o desenvolvimento dessa área de pesquisa, por fornecer veneno em quantidade 

e riqueza de moléculas ideais para esse objetivo. A grande variedade de moléculas 

contidas no veneno de serpentes e os efeitos apresentados por esses bioativos, 

tornam esses materiais biológicos, alvos promissores para a busca de novos fármacos 

para o tratamento de diversas doenças (EARL et al., 2012; RODRIGUES et al., 2015). 

 Notou-se que a atividade antimicrobiana sobre vírus, bactérias, fungos, 

Leishmania sp. e Plasmodium sp. tem sido evidenciado em diversos componentes de 

veneno de serpentes (CISCOTTO et al., 2009; NUNES et al., 2011b; OKUBO et al., 

2012). Dentre as classes de toxinas de venenos de serpentes com potencial 

antimalária e/ou leishmanicida relata-se que a maioria dos estudos com potencial 

parasiticida foram realizados com fosfolipases A2 (PLA2s) e L-aminoácido oxidases 

(LAAOs). 

 

4.2 ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE PLA2s 

O primeiro passo cromatográfico do veneno de Bothrops jararacussu utilizando 

cromatografia de troca catiônica resultou em 8 frações, enumeradas de 1 à 8, 

respectivamente (Figura 1). Observa-se que as três frações iniciais (1, 2 e 3) foram 
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eluídas antes do início do gradiente de tampão B. A eluição das frações subsequentes 

decorreu-se a partir de aproximadamente 10% do gradiente de tampão B. 

 
 
Figura 1. Perfil cromatográfico do veneno de Bothrops jararacussu utilizando a 
cromatografia de troca catiônica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O veneno de B. jararacussu foi aplicado em coluna CM-Sepharose (10 x 30 cm) 
previamente equilibrada com AMBIC 50 mM pH 8,0 e as frações eluídas sob gradiente 
de 0 a 100% de AMBIC 500 mM pH 8,0 em fluxo constante de 1 mL/minuto. As frações 
de interesse equivalente as amostras ácidas são os picos 1 e 2, que posteriormente 
foram submetidos à cromatografia líquida em coluna de fase reversa C18. 
 

As amostras das frações ácidas foram submetidas à cromatografia líquida de Alta 

eficiência (CLAE) em coluna de fase reversa C18. Nessa etapa cromatográfica foram 

obtidas 6 frações denominadas: P1 a P7 (Figura 2). 

 
Figura 2. Perfil cromatográfico e eletroforético das frações ácidas do veneno de 

B. jararacussu. 

 

A 
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Perfil cromatográfico e eletroforético. (A) cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

das frações ácidas, em coluna de fase reversa C18 (4,6 x 100 mm) apresentou 7 picos. 
(B) Eletroforese monodimensional em gel de poliacrilamida 12,5% em condições 

desnaturantes redutoras. PM: padrão de massa molecular. Após a massa aparente de 
15 kDa de PLA2 ser observada na amostra PIII, esse pico foi submetida a mais uma 
cromatografia em coluna de fase reversa C18 (4,6 x 100 mm). 
 

 A fração P3 foi recromatografada no mesmo sistema anterior, demonstrando 

alto grau de pureza (Figura 3). 

Figura 3. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência da fração P3 em coluna de 
fase reversa C18. 

 

Perfil cromatográfico e eletroforético da fração P3 proveniente da cromatografia 
de fase reversa C18.  (A) A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência em coluna de 
fase reversa C18 (4,6 x 100 mm) apresentou um pico, sendo este a BthA-I-PLA2, uma 
fosfolipase ácida do veneno de B. jararacussu. (B) Eletroforese monodimensional em 
gel de poliacrilamida 12,5% em condições desnaturantes redutoras. PM: padrão de 
massa molecular. PLA2 com banda de aproximadamente 15 kDa.  
 

 

1 

 
2 

 
A 
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A fração resultante da cromatografia de fase reversa foi submetida à análise da 
atividade fosfolipásica,utilizando como substrato cromogênico 4N3OBA e o 
acoplamento de substratos fluorescentes a fosfolipídeos (NBD-PC), o que viabilizou a 
identificação de uma fosfolipase ativa, a Asp49, denominada de BthA-I-PLA2 (Figura 
4). 

 
 

Figura 4. Atividade fosfolipásica da PLA2 ácida isolada do veneno de B. 
jararacussu. 

 
10 µg de proteína foi adicionado a 190 µL de substrato 4N3OBA diluído em Tris-HCl 
20 mM pH 8,0, NaCl 100 mM, CaCl2 10 mM. A absorbância foi mensurada em 425 
nm. Como controles, utilizou-se veneno de Bothrops jararacussu. 

 

A revisão bibliográfica demonstrou que o uso de resinas trocadoras de cátions 

são métodos bastante eficientes na obtenção de PLA2s de venenos botrópicos, 

particularmente aquelas com pI alcalino. A versatilidade desta técnica pode ser 

observada no trabalho realizado previamente (ANDRIÃO-ESCARSO et al., 2000), que 

comparou o fracionamento de diversos venenos botrópicos. Nele, os venenos foram 

fracionados em coluna contendo CM-Sepharose, equilibrada com bicarbonato de 

amônia 50 mM pH 8,0 e eluídas com gradiente salino de 50 a 500 mM do mesmo 

reagente. Sob estas condições, foram co-purificadas a MjTX-I e a MjTX-II (isoformas 

de PLA2 com pIs 8,1 e 8,2 respectivamente), fosfolipases do veneno da serpente B. 

moojeni. O mesmo ocorre com o veneno de B. jararacussu, onde a BthTX-I e a BthTX-

II foram purificadas. Entretanto, o resultado mais expressivo foi observado com o 

veneno da B. pirajai, do qual 3 isoformas de miotoxinas, denominadas de PrTX-I (pI 

8,5), PrTX-II (pI 9,0) e PrTXIII (pI 9,1), foram purificadas. Nestes casos, é importante 
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observar que a eluição das proteínas ocorre sempre obedecendo a ordem crescente 

dos pIs. 

Uma importante ferramenta na prospecção de uma proteína, é conhecer a sua 

massa molecular, e a técnica de eletroforese em SDS-PAGE contribuiu com a massa 

molecular relativa dos componentes de cada fração. Nessa lógica, sabe-se que a 

massa molecular das fosfolipases A2 do veneno de serpentes, variam entre 13 e 15 

kDa (BURKE; DENNIS, 2009a; SIX; DENNIS, 2000). Além disso, é conhecido que 

PLA2s Asp49 são enzimaticamente ativas, o que torna o ensaio de atividade 

enzimática, um importante aliado nesta etapa de bioprospecção e caracterização 

bioquímica. 

As moléculas existentes na peçonha de serpentes, quando purificadas, com 

alto grau de pureza, servem a dois objetivos principais: entender a participação destes 

componentes nos processos fisiopatológicos decorrentes do envenenamento e como 

protótipos de modelos e ferramentas biotecnológicas, cujo interesse cresce à medida 

que estas moléculas são identificadas. A seleção do método adequado para 

purificação de determinada molécula deve ser dirigida com base em características 

físico-químicas ou biológicas e funcionais para obtenção de resultados satisfatórios. 

As informações pertinentes à estrutura das proteínas, tais como a homologia com 

outras já purificadas, devem ser levadas em consideração e tendem a facilitar os 

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

 

5. CONCLUSÕES 

- As biomoléculas de venenos de serpentes apresentam um amplo espectro de 

atividades biotecnológicas que podem ser utilizadas em benefício da saúde humana, 

com potencial antibacteriano, antiviral, antitumoral e antiparasitário. 

- A resina de troca catiônica e fase reversa resultaram em um isolamento eficaz da 

PLA2 ácida com elevada pureza, confirmada na eletroforese em gel de poliacrilamida. 

- A massa molecular da PLA2 isolada apresentou equivalência ao padrão para o grupo, 

ao redor de 15 kDa e também alta similaridade com as massas moleculares de PLA2s 

do veneno de outras serpentes da família Viperidae. 

- A atividade enzimática foi avaliada utilizando-se substrato cromogênico (4N3OBA), 

demonstrando que foi isolada uma isoforma de PLA2 Asp49 que possue atividade 

enzimática. 
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ANEXOS 

TABELA 1 - Levantamento bibliográfico a despeito de atividade biotecnológica de 

veneno de cobra anti-leishimania e anti-malaria, dos últimos dez anos anteriores ao 

começo da pesquisa: 

 

Nome da 
Toxina 
 

Constituiçã
o Principal 
 

Espécie 
 

Modo de 
Ação 
 

Potencial 
Terapêutico 
 

Referência 

Veneno 
de Krait 

Óxido 
nítrico (NO) 
e espécies 
reativas de 
oxigênio 
(ROS) 

Bungarus 
caeruleus 

Antileishma
nial  

Aumento 
secreção de 
Citocinas 

GOMES, A. et 
al., 2017, 
Therapeutic 
potential of 
krait venom. 

Veneno 
de 
Crotalus 

Complexo 
de 
Crotoxina 
Fosfolipase 
A2 - PLA2 
(Crotoxina 
B) 

Crotalus 
durissus 
cumanensi
s 

Antimalarial A fração 
antiparasitári
a II possui 
atividade 
contra o 
parasita P. 
falciparum, 
P. vivax 

SAMY, R. P. et 
al., 2017, 
Identification 
of natural 
peptides as a 
new class of 
antimalarial 
drugs by in 
silico 
approaches.  

Veneno 
de 
Bothrops 

Toxina 
natural 

Bothrops 
marajoensi
s 

Antimalarial Antiparasitár
io de P. 
falciparum, 
P. vivax 

SAMY, R. P. et 
al., 2017, 
Identification 
of natural 
peptides as a 
new class of 
antimalarial 
drugs by in 
silico 
approaches.  

Veneno 
de 
Bothrops 

Fosfolipase 
A2 (PLA2) 

Bothrops 
asper 

Antimalarial Antiplasmodi
al de P. 

VERIDIANA, 
M. R. et al., 
2015, 
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falciparum, 
P. vivax 

Bothrops 
Pauloensis 
Snake Venom 
Toxins: The 
Search for 
New 
Therapeutic 
Models. 

Veneno 
de 
Bothrops 

Fosfolipase 
A2 (PLA2) - 
BnSP-6 

Bothrops 
pauloensis 

Leishmanici
da 

Miotoxicidad
e 

VERIDIANA, 
M. R. et al., 
2015, 
Bothrops 
Pauloensis 
Snake Venom 
Toxins: The 
Search for 
New 
Therapeutic 
Models. 

Veneno 
de 
Bothrops 

Fosfolipase 
A2 (PLA2) - 
BnSP-7 

Bothrops 
pauloensis 

Leishmanici
da 

Miotoxicidad
e, 
Neurotoxicid
ade, 
Edematogên
ico, 
Inflamatório 
e Necrose 

VERIDIANA, 
M. R. et al., 
2015, 
Bothrops 
Pauloensis 
Snake Venom 
Toxins: The 
Search for 
New 
Therapeutic 
Models. 

Veneno 
de 
Bothrops 

L-
aminoácido 
oxidase 
(LAAO) - 
Bp-LAAO 

Bothrops 
pauloensis 

Leishmanici
da 

-----------------
----------------- 

VERIDIANA, 
M. R. et al., 
2015, 
Bothrops 
Pauloensis 
Snake Venom 
Toxins: The 
Search for 
New 
Therapeutic 
Models. 

Veneno 
de 
Bothrops 

L-
aminoácido 
oxidase 
(LAAO) - 
(BjussuLAA
O-II) 

Bothrops 
jararacuss
u 

Antiprotozoá
rio contra 
Leishmania 
amazonensi
s e 
Trypanosom
a cruzi  

Alta 
atividade 
enzimática -  
lise 
parasitária e 
efeito 
inibitório do 
parasita 

CARONE, S. 
E. I. et al., 
2017, A new L-
amino acid 
oxidase from 
Bothrops 
jararacussu 
snake venom: 
isolation, 
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partial 
characterizatio
n, and 
assessment of 
pro-apoptotic 
and 
antiprotozoal 
activities. 

Veneno 
de 
Bothrops 

fosfolipase
s A2 
(PLA2s) – 
(BmajPLA2
-II) 

Bothrops 
marajoensi
s 

Anti-
parasitário 
contra 
Trypanosom
a cruzi e 
Plasmodium 
falciparum 

Citotoxicidad
e CC50 
contra 
células 

GRABNER, A. 
N. et al., 2017, 
BmajPLA2-II, 
a basic Lys49-
phospholipase 
A2 homologue 
from Bothrops 
marajoensis 
snake venom 
with 
parasiticidal 
potential. 

Veneno 
de 
Crotalus 

Ctm 
(crotamina) 
encapsulad
o em 
micropartíc
ulas de 
PLGA 

Crotalus d. 
terrificus 

Antileishma
nial 

Otimiza o 
efeito 
antilishmani
al dentro dos 
macrófagos 
infectados, 
direcionando 
o 
Ctm para os 
amastigotas, 
diminuindo 
seu 
crescimento 
/ 
sobrevivênci
a 

MACEDO, S. 
R. et al., 2015, 
Biodegradable 
Microparticles 
Containing 
Crotamine 
Isolated from 
Crotalus 
durissus 
terrificus 
Display 
Antileishmania
l Activity in 
vitro.  

Veneno 
de 
Bothrops 

Lectinas do 
tipo C 

Bothrops 
pauloensis 

Anti-
Toxoplasma 
gondii 

Marcador de 
glicoproteina
s em células 
contaminada
s 

CASTANHEIR
A, L. et al., 
2015, Insights 
into anti-
parasitism 
induced by a 
C-type lectin 
from Bothrops 
pauloensis 
venom on 
Toxoplasma 
gondii. 
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Veneno 
de 
Crotalus 

Proteínas 
secretoras 
ricas em 
cisteína 
(CRISPs) - 
CRISP-3 

Crotalus 
atrox 
Philodryas 
patagonien
sis 

Antileishma
nia e 
Chagas 

Bloqueiam 
canais 
iônicos, e 
possuem 
mitotoxicida
de embora 
não seja 
bem definido 

ADADE, C. M. 
et al., 2014, 
Crovirin, a 
Snake Venom 
Cysteine-Rich 
Secretory 
Protein 
(CRISP) with 
Promising 
Activity 
against 
Trypanosome
s 
and Leishmani
a.  

Veneno 
de 
Taipan 

Fosfolipase 
– A2 
(PLA2) 
Taipoxina 
Paradoxina 
Cannitoxin
a 

O. s. 
scutellatus
,  
O. 
microlepid
otus  
O. s. canni 

Anti-
tripanossom
íase 

Inibe os 
efeitos da 
pré-sináptica 
neurotoxinas 

KURUPPU, S. 
et al., 2014, 
Inhibition of 
Presynaptic 
Neurotoxins in 
Taipan Venom 
by Suramin. 

Veneno 
de 
Pseudon
aja 

Fosfolipase 
– A2 
(PLA2) 
Textilotoxin
a 

Pseudonaj
a textilis 

Anti-
tripanossom
íase 

Inibe os 
efeitos da 
pré-sináptica 
neurotoxinas 

KURUPPU, S. 
et al., 2014, 
Inhibition of 
Presynaptic 
Neurotoxins in 
Taipan Venom 
by Suramin. 

Veneno 
de Krait 

Veneno de 
caeruleus 
(BCV) 

Bungarus 
Caeruleus 

Antileishma
nial -  L. 
donovani 

Carga 
parasitária 
esplênica 
reduzida 
após o 
tratamento-
citotoxicidad
e para 
amastigota e 
promastigota 

BHATTACHA, 
S. et al., 2013, 
In vivo and in 
vitro 
antileishmania
l activity of 
Bungarus 
caeruleus 
snake venom 
through 
alteration of 
immunomodul
atory activity. 
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USO DE PSICOESTIMULANTE POR ACADÊMICOS DE MEDICINA EM 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 

Orientadora: Camila Maciel de Sousa 
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RESUMO:Psicoestimulantes são substâncias comumente utilizadas por estudantes 
que visam uma melhora no desempenho acadêmico e consequente aumento da 
disposição para as atividades diárias, entretanto, essa realidade traz à tona um 
possível obstáculo relacionado ao uso indiscriminado dessas drogas. Esse cenário 
pode conferir diversos problemas que vão desde mudanças cognitivas, no 
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aprendizado, distúrbios do sono, diminuição do apetite, cefaleia até palpitação. 
Embora, haja a presença dessas alterações esse processo não é um fator que gere 
medo a ponto de impedir o uso, já que dados mostraram que a ingestão desses 
compostos é frequente e crescente com o decorrer dos períodos acadêmicos. 
Ressalta-se também que é comum o consumo entre homens e mulheres mostrando 
que o nível da busca por bons resultados relacionados ao uso de psicoativos é 
semelhante em ambos os sexos. Somado a estes fatores, há a relação do uso 
indiscriminado dessas substâncias associado a maconha, cocaína e álcool, o que 
influencia diretamente em dependência química, modificações psicológicas e 
comportamentais. O presente projeto teve como objetivo avaliar o uso de 
psicoestimulantes pelos acadêmicos de medicina. Para contemplar o objetivo 
proposto foi aplicado questionário aos estudantes. O presente estudo demonstra o 
uso de psicoestimulantes na rotina dos acadêmicos de medicina. O metilfenidato, no 
meio acadêmico sem o acompanhamento e prescrição medica, é utilizado pelos 
estudantes na busca por uma melhora do estudo e aprendizado. Concomitantemente 
com o uso do psicoestimulante eles se privam do sono principalmente no período 
avaliativo. 

 
Palavras Chave: Psicoestimulante. Estudantes. Medicina. Dependência.  
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de psicoestimulantes é uma pertinente realidade na contemporaneidade. 

Tal cenário é influenciado devido à necessidade de corresponder às exigências diárias 

que muitas vezes ultrapassam os limites corpóreos e psicológicos dos indivíduos, o 

que incita a ingestão desses compostos. Estes medicamentos atuam no sistema 

nervoso central e são divididos em categorias: como os sintéticos e orgânicos, sendo 

o primeiro grupo representado pelas anfetaminas e taurinas e o segundo pela cafeína 

e guaranina (SILVEIRA et al., 2015). 

As substâncias psicoativas causam alterações nos processos mentais e 

cognitivos dos indivíduos. As mais prevalentes entre o público são: o álcool e o tabaco 

(drogas lícitas), seguida da maconha (droga ilícita). No entanto, a permissividade 

baseada na lei não garante que o uso trará diferentes riscos à saúde dos indivíduos 

(MACHADO; MOURA; ALMEIDA, 2014). Esses compostos abrangem um grupo de 

drogas que têm ações como: aumento da atividade motora e a redução da 

necessidade de sono, sendo assim diminuem a fadiga, induzem a euforia e 

apresentam efeitos simpaticomiméticos (LAGE, 2015). 
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Devido a proporcionar tais efeitos, esses compostos passam a serem usados 

por estudantes, uma vez que o âmbito exemplificado pelo ensino superior propicia 

uma intensa rotina que culmina na utilização dessas substâncias para o aumento do 

rendimento acadêmico. Essa realidade presente no cotidiano de jovens do Brasil e do 

mundo, está cada vez mais relacionada ao uso excessivo de álcool e outras drogas 

lícitas e ilícitas, sendo considerado um problema de saúde pública, devido aos seus 

determinantes e condicionantes culturais, éticos e econômicos. (DÁZIO et al., 2016). 

Em um levantamento bibliográfico feito entre 2008 a 2013 mostrou como 

resultado que dentre os estudantes de ensino superior os acadêmicos de Medicina 

são os que mais fazem uso do álcool e segundo o autor, o consumo aumenta com o 

decorrer do curso, no entanto é mais comum entre os alunos do que entre os médicos 

já formados. (MACHADO et al., 2014). O intuito da administração dessas substâncias 

relaciona-se com a tentativa de burlar a fadiga das várias horas de estudos e 

corresponder as cobranças semestrais. Além disso, os principais motivos para o uso 

também se referem à compensação da privação do sono e ao aumento da 

concentração. A pesquisa ressalta essa incidência em diversos países e torna-se 

unânime o quadro, sendo a cafeína uma das mais utilizada (MORGAN, 2017). 

  A atuação da cafeína é a nível de sistema nervoso central e os efeitos mais 

popularmente conhecido da cafeína são à insônia, melhora da concentração, 

capacidade de formular pensamentos, redução do cansaço e uma melhora na 

capacidade de desenvolver atividades motoras. (ALMEIDA; PEREIRA; MOREIRA, 

2013). Além disso, a cafeína possui potencial de atuar sobre a concentração 

plasmática de dopamina, um neurotransmissor relacionado com o prazer. Esse fato, 

explica o desenvolvimento da dependência caracterizada pelo desconforto em cessar 

abruptamente o uso da substância. Apesar de ser mais brando, este mecanismo de 

ação é o mesmo da heroína. (ALMEIDA; PEREIRA; MOREIRA, 2013). 

Outra substância que tem uma relevância é o metilfenidato, conhecido 

popularmente como ritalina, que devido a sua ajuda na melhora do rendimento, 

passou a ser utilizado por quem busca aumentar o rendimento acadêmico e a 

concentração para realizar tarefas de forma mais produtiva. Entretanto, quando 

utilizado de forma inadequada e sem acompanhamento médico pode causar efeitos 

adversos como: nervosismo, dificuldade para conciliar o sono, diminuição do apetite, 

cefaleia, palpitação, boca seca e alterações cutâneas. (AFFONSO; LIMA; et al., 2016). 
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O uso não terapêutico da droga pode ser perigoso por predispor o uso de outras 

substâncias e por seus efeitos colaterais. Os resultados de algumas pesquisas 

apontaram para o uso abusivo e disseminado de metilfenidato nos acadêmicos de 

medicina. (LAGE, 2015). Ao analisar o perfil dos estudantes, obteve-se resultados que 

demonstraram que os picos de uso se relacionam ao segundo e sexto ano do curso 

de medicina, já entre os alunos com suspeita de serem portadores de transtornos 

mentais leves o consumo desse tipo de droga esteve presente em 20,7% dos 

acadêmicos do terceiro ano e em 11,5% dos alunos no último ano do curso. 

(ANDRADE et al., 2014). 

Quanto a comparação da utilização por gênero, a diferença entre homens e 

mulheres não apresentou uma discrepância significativa e a prevalência do uso nesse 

levantamento esteve no terceiro e quarto período, a justificativa é referente a mudança 

de perfil dos estudantes que ingressam no curso de medicina e a adaptação as 

grandes exigências (MORGAN, 2017). Comparando a apresentação de efeitos 

colaterais como: fadiga excessiva, cansaço a ponto de interferir no dia a dia e 

desmotivação a fazer tarefas que antes faziam normalmente é presente duas vezes 

mais nos indivíduos que usam psicoativos quando relacionado os que não utilizam 

droga alguma. (MENDES, 2015) 

Vale ressaltar, que a utilização dessas substâncias se acentua principalmente 

quando também estão relacionadas a problemas emocionais como ansiedade, 

depressão, medo, angustia e altos níveis de estresse. Atrelado a isto há o uso de 

drogas como maconha, cocaína e álcool, que podem acarretar em dependência 

química, alterações psicológicas e comportamentais (MENDES, 2015). 

Com base nos dados expostos, observa-se que a busca por meios de 

otimização do rendimento é uma realidade crescente na comunidade acadêmica e no 

anseio de bons resultados para poder galgar boa colocação no mercado de trabalho. 

Dessa forma, a universidade é um ambiente em que, muitas vezes, pode propiciar o 

começo da vida adulta intimamente associada ao consumo de medicamentos, drogas 

e álcool excessivamente. Esses fatores, pode refletir na redução da expectativa de 

vida, visto que, haverá maior suscetibilidade a acidentes automobilísticos, relações 

sexuais desprotegidas e consequente transmissão de DST’s, distúrbios do sono, 

ansiedade, mudanças no hábito alimentar, e estresse, além de causar prejuízos 

acadêmicos. Desse modo, é necessário que as universidades analisem os fatores que 
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influenciam os alunos a fazerem o uso indiscriminado dessas substâncias (DÁZIO et 

al., 2016). 

 

  



38  

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS INICIAIS 

2.1.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar o uso de psicoestimulantes pelos acadêmicos de medicina. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar dados demonstrando quais são as substâncias mais utilizadas, os 

motivos mais frequentes que incentivam a ingestão desses psicoativos, bem como, os 

efeitos adversos do uso; 

 Identificar como é feita a utilização dessas drogas; 

 Identificar qual período acadêmico apresenta mais suscetibilidade a 

administração dos remédios e, 

 Publicar os dados revelados. 

 

2.2. OBJETIVOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO 

 Avaliar o uso de psicoestimulantes pelos acadêmicos de medicina; 

 Levantar dados demonstrando quais são as substâncias mais utilizadas, os 

motivos mais frequentes que incentivam a ingestão desses psicoativos, bem como, os 

efeitos adversos do uso; 

 Identificar como é feita a utilização dessas drogas; 

 Identificar qual período acadêmico apresenta mais suscetibilidade a 

administração dos remédios. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. LOCAL DO ESTUDO 

Este estudo é de caráter descritivo exploratório realizado com estudantes que 

cursam do primeiro ao sexto ano do Curso de medicina no Centro Universitário São 

Lucas, localizado na Rua Alexandre Guimarães, 1927, Areal, Porto Velho, RO. 

 

3.2. PARTICIPANTES E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

O Curso de Medicina é composto por 12 turmas (semestres). Sendo que as 

turmas dos quatro primeiros períodos são compostas por cerca de 100 alunos. As 

turmas do quinto ao décimo segundo períodos por cerca de 50 alunos cada. Assim, 

temos aproximadamente 800 alunos. 

 Para o cálculo amostral foi definido um nível de confiança de 95% e uma 

margem de erro de 0,05. Com isso a amostra mínima estipulada foi de 250 

indivíduos.Os indivíduos foram selecionados de forma randomizada simples. Ao final 

do trabalho de coleta de dados foram obtidos 265 questionários completos.  

Este projeto foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ensino São Lucas, sob supervisão do Ministério da Saúde, Resolução 

466/12, CNS/MS, de 13/06/13.  

Os estudantes foram convidados a participar da pesquisa onde foi explicado 

sobre o projeto e, após a assinatura do TCEL, os acadêmicos responderam um 

questionário. 

O questionário é composto por 12 questões divididas em: gênero, idade, ano 

do curso de medicina, frequência do uso de café, se é fumante, uso de psicoativos, 

horas e qualidade do sono, se há uso de medicações para dormir, quais psicoativos 

foram usados de forma indiscriminada, em qual momento do curso aconteceu o uso, 

quais os efeitos percebidos após o uso deles e os motivos que levaram o estudante a 

fazer o uso. 

Quando o estudante terminava de responder ao questionário ele depositava o 

questionário em uma caixa lacrada confeccionada pelos pesquisadores. 

Após abertura da caixa, os dados foramtransferidos para planilhas em 

programas específicos no computador, os questionários foram destruídos em máquina 

picotadora de papel. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram aplicados 265 questionários, em um total estimado de 800 alunos, 

distribuídos uniformemente entre os acadêmicos do primeiro ao sexto ano do curso 

de Medicina do UniSL, obtendo uma taxa de resposta de 97,4%. Não houve nenhuma 

recusa. O sexo feminino representou 66,4% (n = 176) e o sexo masculino representou 

33,5% (n = 89) dos estudantes. A idade média foi de 23,3 anos, com 59,6 % (n = 158) 

dos estudantes situados na faixa de 19 a 23 anos (Tabela 1).  

Entre os alunos entrevistados, 90,5% (n = 240) relataram tomar café 

diariamente (Tabela 1). Parte significativa dos estudantes 72%, (n=191), fazem o uso 

de cafeína e guaranina, iniciaram seu consumo antes da graduação, tendo diminuído 

a quantidade de uso durante a graduação para 13% (n=35). O mesmo foi observado 

em um estudo realizado no Brasil por MORGAN(2017), onde a taxa dos estudantes 

que utilizavam cafeína diariamentefoi de 67,1% (n=51) e, relataram ter iniciado o uso 

antes de ingressar na faculdade. 

Aqueles que afirmaram fumar ou já ter fumado foram 11,3% (n = 30) (Tabela 

1), de acordo com MORGAN(2017), em seu estudo 7,5% dos estudantes assumiram 

fazer uso de cigarros. 

A média de horas de sono por dia entre os estudantes foi de 6,4 horas, sendo 

que 17,3% (n = 46) dos entrevistados dormiam menos de seis horas por dia e 18,4% 

(n = 49) utilizavam remédios para dormir. 49,8% (n = 132) dos entrevistados avaliou 

sua qualidade de sono como ruim (Tabela 1). Em estudo realizado em outra instituição 

brasileira o uso de remédio para dormir apresentou uma prevalência de 15,5% 

(MORGAN, 2017). No UniSL 18,4% (n = 49), utilizam remédio para dormir. 

45,6% (n = 121), afirmaram fazer o uso de psicoativos e, 19,6% (n = 52) 

disseram que faz o uso apenas no período de provas (Tabela 1). Em estudo realizado 

em uma Universidade do Sul de Minas Gerais, os pesquisadores tiveram o achado de 

57% fazendo uso de psicoativos (SILVEIRA et al., 2015). 
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Tabela 1. Questionário sobre Hábitos 
diários 

Variável N % 

Sexo (n = 265)   

Feminino 176 66,4 

Masculino 89 33,5 

Idade (anos)   

18 a 23 175 66 

24 a 29 70 26,4 

30 a 50 20 7,5 

Ano do curso   

1o 64 24,1 

2o 66 24,9 

3o 34 12,8 

4o 34 12,8 

5o 34 12,8 

6o 33 12,4 

Toma café diariamente?  

Sim 240 90,5 

Não 25 9,4 

Fuma ou já fumou?  

Sim 30 11,3 

Não 235 88,6 

Já utilizou algum psicoativo?  

Sim 121 45,6 

Não 92 34,7 

Apenas em período  de provas 52 19,6 

Sono (horas por dia)   

< 6 46 17,3 

≥ 6 219 82,6 

Qualidade do sono  

Boa 94 35,4 

Regular  39 14,7 

Ruim 132 49,8 

Usa remédio para dormir?  

Sim 49 18,4 

Não 216 81,5 

Fonte: questionário aplicado na pesquisa. 

 

A partir da análise da utilização de psicoativo por meio de entrevistas do 

primeiro ao sexto anos do curso de medicina foram encontrados resultados 

satisfatórios. De um total de 64 entrevistados do primeiro ano do curso, cerca de 

62,5% (n = 40) confirmaram a utilização de algum psicoativo, sendo que 80%          (n 

= 32) afirmaram  que sim, por poucas vezes e, 20% (n = 8) afirmaram que sim, apenas 
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no período de provas. Entre os 66 entrevistados do segundo ano do curso, a 

confirmação foi de aproximadamente 71,2 % (n = 47), sendo que 72,3% (n = 34) 

afirmaram que sim, por poucas vezes e, 27,7% (n = 13) afirmaram que sim, apenas 

no período de provas. Dos 34 entrevistados do terceiro ano do curso, cerca de 88,2% 

(n = 30) confirmaram a utilização de algum psicoativo, sendo que 70%           (n = 21) 

afirmaram que sim, por poucas vezes e, 30% (n = 9) afirmaram que sim, apenas no 

período de provas. A partir dos 34 entrevistados do quarto ano do curso, 

aproximadamente 82,3% (n = 28) confirmaram a utilização de algum psicoativo, e 

desses, 50% (n = 14) afirmaram que sim, por poucas vezes e, 50% (n = 14) afirmaram 

que sim, apenas no período de provas. Do total de 34 entrevistados do quinto ano do 

curso, cerca de 32,3% (n = 11) confirmaram a utilização  de algum psicoativo, sendo 

que 81,8% (n = 9) afirmaram que sim, por poucas vezes e, 18,2% (n = 2) afirmaram 

que sim, apenas no período de provas. Por fim, dos 33 entrevistados do sexto ano do 

curso, aproximadamente 3% (n = 1) negou a utilização de algum psicoativo e 51,5% 

(n = 17) confirmaram a utilização de algum psicoativo, e desses, 64,7% (n = 11) 

afirmaram que sim, por poucas vezes e, 35,3% (n = 6) afirmaram que sim, apenas no 

período de provas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Variáveis associadas ao uso de 
substancias psicoestimulantes entre os anos do 
curso de  medicina do Centro Universitário São 
Lucas (Unisl). Porto Velho RO, 2019. 

Ano de Curso 
% de alunos que fizeram uso 
de psicoestimulantes 

10 62,5% 

20 71,2% 

30 88,2% 

40 82,3% 

50 32,3% 

60 51,5% 

  
Fonte: questionário aplicado em pesquisa. 

 

Em relação ao uso de psicoestimulantes o levantamento de dados demonstrou 

que antes de iniciar a graduação o uso de cafeína foi prevalente entre 191 

participantes, sendo representado por 72%, seguido pelo uso de energético 

correspondendo a 47% (n = 125) do total. Quanto ao uso de ritalina e maconha ambos 

corresponderam a 14% (n = 38) do espaço amostral, os menores índices de ingestão 
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corresponderam a outros tipos de psicoativo com 5% (n = 12) de prevalência e ecstasy 

representando 3% (n = 9). Ao analisar o uso no primeiro ano de curso a ingestão de 

metilfenidato demonstrou-se superior aos outros psicoativos, sendo representada por 

22% (n = 57) do total, seguido pelo uso de energético com 17% (n = 45), cafeína com 

13% (n = 35), maconha com 6% (n = 16), no entanto, outros tipos de psicoativos e 

ecstasy corresponderam juntos a 3% (n = 9) do uso no primeiro ano de curso. (Tabela 

3) 

Verificando o uso no segundo ano de curso observou-se que tanto o uso de 

ritalina (n = 17) quanto o de energético (n = 15) corresponderam a 6% do total, 

seguidos pelo uso de cafeína, ecstasy, maconha e outros tipos de psicoativos que 

tiveram 2% (n = 4) de prevalência nesse ano. No terceiro ano de curso o uso de ritalina 

foi de 4% (n = 10), seguido pelo uso de cafeína e energético com 3% (n = 8) do total 

e a ingesta de ecstasy, maconha e outros psicoativos foi de 1% (n = 3). A partir da 

análise do uso no quarto ano foi possível inferir que apenas o uso de cafeína foi de 

1% (n = 2), entretanto não houve ingestão de ecstasy, ritalina, energético, maconha e 

outros tipos de psicoativos. Indo ao encontro de tais dados o quinto e sexto ano 

também apresentaram dados semelhantes, sendo incluído a cafeína na não ingestão. 

No que tange a ingestão de nenhum desses psicoativos 8% (n = 22) informaram que 

não ingerem cafeína, 91% (n = 241) ecstasy, 54%        ritalina, 27% (n = 72) energético, 

77% (n = 203) maconha e 88% (n = 234) não ingerem outros tipos de psicoativos 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Variáveis associadas ao uso de psicoestimulantes entre os alunos de 
medicina do Centro Universitário São Lucas (UniSL). Porto Velho RO, 2019. 

Fonte: questionário aplicado em pesquisa. 

 

A prevalência do consumo de metilfenidato durante a graduação foi de 

6,4%(n=17), sendo que 14% (n=35) relataram ter iniciado o uso antes da graduação. 

Já na Universidade do Extremo Sul, foram obtidos resultados semelhantes, em que o 

Ano de Curso 
Cafeína ou 
guaranina 

Ecstasy Metilfenidato 
Bebidas 
energéticas 

Maconha Outros 

Antes da 
Graduação 

72% 3% 14% 47% 14% 5% 

10 13% 3% 22% 17% 6% 5% 
20 2% 2% 6% 6% 2% 2% 
30 3% 1% 4% 3% 1% 1% 
40 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
50 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
60 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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uso de metilfenidato antes da graduação foi de 20% (n=40) e no momento da pesquisa 

foi de 5,5% (n=11) (MORGAN, 2017). 

Ao verificar os valores do uso de psicoativos entre os alunos do primeiro ano 

do curso de medicina no Centro Universitário São Lucas achou-se um valor de 62,5% 

(n = 40) e ao comparar com o estudo de MORGAN (2017), é possível observar uma 

semelhança significativa, sendo que, cerca de 69,2% dos alunos estavam fazendo uso 

de algumas dessas substâncias. Todavia, ao analisar a prevalência do uso de 

psicoativos nos outros anos do curso, percebe-se uma não significância dos valores 

quando comparado ao estudo de MORGAN (2017). Ao analisar o estudo com os 

alunos da Universidade do Sul de Minas Gerais, o qual obteve as porcentagens de 

65,78% para os estudantes do primeiro ano, 64,10% para o segundo ano e 41,02% 

para os do terceiro ano (SILVEIRA et al., 2015). Esse estudo difere significativamente 

com os dados encontrados no estudo do UniSL para o terceiro e segundo anos e 

corrobora com o estudo de MORGAN (2017).  

Os principais motivos citados para o consumo de psicoestimulantes foram, 

devido a rotina 57,7% (n = 153), aumento da capacidade cognitiva 24,1% (n = 64), 

compensar a privação do sono 21,8% (n = 58), diminuir o estresse 11,6% (n = 31), 

prescrição medica 11,3% (n = 30) , curiosidade 6,7% (n = 18), aumento da sensação 

de prazer 4,9% (n = 13), e desinibição social 2,6% (n = 7).  

Entreos efeitos percebidos com o uso dos estimulantes obteve  um resultado 

positivo ao avaliar o aumento da  concentração dos estudantes, sendo que 64,8%   (n 

= 248) relataram alguma melhora. Ao analisar a capacidade de memorização os 

resultados não foram tão satisfatórios, uma vez que 63,5% (n = 244) relatou obter o 

efeito contrario ou não notar diferença. Quando questionado sobre adquirir um 

raciocínio mais rápido 56,6% (n = 245) relataram possuir um efeito contrario ou não 

notaram diferença. Os resultados foram satisfatórios ao avaliar a diminuição do sono 

diurno, mostrando assim, que 69,7% (n = 248) obteve melhora. Porem, ao analisar a 

diminuição do estresse 79,4% (n = 243) dos estudantes destacaram um efeito 

contrario ou não notar diferença. 59,2% (n = 245) relataram efeito contrario ou 

indiferença ao questionar sobre a diminuição da fadiga, cansaço físico e mental. Além 

disso, 54,1% (n = 247) relataram uma melhora no aumento da disposição e  

bem estar (Tabela 4). 
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Tabela 4. Efeitos percebidos por alunos do Centro Universitário São Lucas 
(UniSL) que usam ou já usaram alguma substancia psicoestimulante. 
Porto Velho (RO), 2019. Valores em %. 

Efeito 
Obteve 
efeito 

contrario 

Melhorou 
pouco/razoáve

l 

Melhorou 
muito 

Aumento da concentração  
(n = 248) 

5,2 47,9 16,9 

Capacidade de 
memorização 4,5 2,9 7,3 
(n = 244) 

Raciocínio mais rápido 
4,4 34,6 8,5 

(n = 245) 

Diminuição do sono 
diurno 4,4 5 19,7 
(n = 248) 

Diminuição do estresse 
25,9 1,6 4,5 

(n = 243) 

Diminuição da fadiga, 
cansaço físico e mental 19,6 35,1 5,7 
(n = 245) 

Aumento da disposição e 
14,1 46,1 8 

bem estar (n = 247) 
Fonte: questionário aplicado em pesquisa. 

 

Os principais motivos para o consumo de psicoestimulantes mais alegados 

pelos acadêmicos de medicina neste estudo foram os mesmos observados em 

pesquisas préviasmais de 57% dos estudantes consideram o uso de 

psicoestimulantes para melhorar a rotina acadêmica, além de ajudar no aumento da 

capacidade cognitiva e compensar a privação do sono. O mesmo foi observado em 

estudo realizado no Brasil em uma Universidade do Extremo Sul que portaram valores 

47,4% (n = 54), com a justificativa de compensar a privação do sono e melhorar 

raciocínio; atenção e/ou memória 31,6% (n = 36). Isso demostra que existe um 

estimulo entre os estudantes que fazem o uso dessas substancias, com contribuição 

de fenômenos positivos, explicando a alta frequência de uso entre acadêmicos de 

medicina (MORGAN, 2017). 
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5. CONCLUSÃO  

 

O presente estudo demonstra o uso de psicoestimulantes na rotina dos 

acadêmicos de medicina. O metilfenidato, no meio acadêmico sem o 

acompanhamento e prescrição medica, é utilizado pelosestudantesna busca por uma 

melhora no aprendizado. Concomitantemente com o uso do psicoestimulante eles se 

privam do sono principalmente no período avaliativo.  
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INFORMAÇÕES EXTRACURRICULARES DA PRODUÇÃO CIENTIFICA DO 

ACADÊMICO 

 

Na segunda metade do projeto a aluna entrou no internato médico e não participou ou 

produziu algo relacionado a sua vida científica. 

 

AVALIACAO DE MÉRITO DO PROJETO/RELATÓRIO E DESEMPENHO 

ACADÊMICO/CIENTIFICO DO BOLSISTA 

 

Na primeira metade do projeto a aluna foi brilhante e contemplou todos os requisitos 

propostos pela iniciação científica. A partir do momento em que a aluna ingressou no 

internato médico as atividades propostas ficaram estagnadas. A aluna apresentou 

uma péssima discussão no relatório final. Como orientadora eu conversei com a aluna 

e chamei o grupo de trabalho para refazer a atividade para a apresentação oral e 

arguição da banca. O grupo, alunos que não estão no internato, se prontificou a 

refazer e estão produzindo o artigo que será proposto para uma revista de educação 

médica. 
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O ESTUDO DO EFEITO DE CONTRACEPTIVOS HORMONAIS SOBRE O 
PERIODONTO EM PACIENTE ATENDIDAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DE PORTO VELHO – RO 

 
Orientador: Gustav Guimarães 

Bolsista: Gladiston Willian Lobo Rodrigues 

 

RESUMO: A doença periodontal é uma doença que se caracteriza por processos 

inflamatórios, de origem bacteriana, que afeta desde a gengiva até à perda dos tecidos 

de suporte do dente. Os contraceptivos orais, que são hormônios sexuais sintéticos, 

têm sido agregados ao aumento na prevalência de doenças periodontais. O projeto 

tem como objetivo identificar os principais tipos de contraceptivos utilizados, 

composição, formas de administração e relacionar com a condição periodontal das 

pacientes. Materiais e métodos: Estudo teve parecer aprovado pelo C.E.P sob o 

número 2.702.897, é do tipo exploratório e experimental com abordagem qualitativa, 

onde foram selecionados 42 sistemicamente saudáveis, entre 18 a 40 anos de idade 

onde avaliou-se a influência de contraceptivos orais na condição periodontal. Onde foi 

separado em um grupo controle que será constituído por 21 mulheres sistemicamente 

saudáveis que não fazem o uso de contraceptivo e o grupo teste com 21 mulheres 

que relatarem fazer o uso de contraceptivos orais, foram avaliados os parâmetros 

periodontais Hiperplasia Gengival, IPV, NIC e ISG. Resultados: Via de administração 

mais prevalente foi via oral 81%; Composição mais predominante dos hormônios 

foram: 23,80%;estradiol + Gestodeno; 52,23 % das participantes fazem uso por um 

período de 3 a 4 anos; ISG grupo controle 24,03%  grupo teste 35,67%; Hiperplasia 

Gengival grupo teste 57,14%  ,grupo controle 28,57%; IPV grupo controle 54,3%, 

grupo teste 53%; NIC 1 à 2 grupo teste 71,42% grupo controle 71,42%; NIC 3 à 4 mm 

grupo teste 23,8% grupo controle 4,76%; NIC >5mm grupo teste 4,76% grupo controle 

0%. Conclui-se que a condição periodontal mostrou que para o grupo teste e controle 

os resultados foram semelhantes em relação ao índice de placa (IP) quando avaliado 

o índice de sangramento gengival (ISG), o grupo teste apresentou maior índice 

quando comparado ao grupo controle.  

Palavra-chave: Estrógeno, Doenças Periodontais,Progesterona.  
 

 

 

1. Introdução 
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Contraceptivos são hormônios sexuais sintéticos (progesterona e estrógeno), 

que consiste em uma das classes medicamentosas mais utilizadas por mulheres no 

mundo todo. Estudos sugerem que mulheres que utilizam 

contraceptivosoraisregularmentesãomaissuscetíveisàinflamaçãogengivaldo 

quemulheresquenãoutilizamofármaco.(MULLALLY,B.H.2007;PIGNANELLI M 1986; 

DOMINGUES 2012). Os hormônios sexuais têm um relevante papelno 

desenvolvimento da doença periodontal. As alterações nos níveis desses hormônios 

tornam os tecidos periodontais mais suscetíveis a alterações inflamatórias. (BOSCO 

A. F.2004). 

Os contraceptivos hormonais podem ser classificados quanto à sua 

composição, onde são divididos em progestagênio isolado e estrogênio associado ao 

progestagênio (métodos combinados). O progestagênio isolado podem ser 

administrados por via oral, injetável trimestral AMPD (acetato de medroxiprogesterona 

de depósito), SIU-LNG: (Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel), Implante 

liberador de ENG (etonogestrel). O estrogênio associado ao progestagênio pode ser 

administrado por via oral, injetável, anel 

vaginaleadesivo.Oscontraceptivoshormonaispodemserclassificadosquantoà via de 

administração, em orais e não orais.  

 Os Métodos orais são divididos em oral combinado e oral de progestagênio 

isolado. Já os métodos nãoorais são classificados em injetável trimestral AMPD( 

acetato de medroxiprogesterona de depósito) injetável mensal, anel vaginal, SIU-

LNG(Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel), implante liberador de ENG 

(etonogestrel) e adesivo. Atualmente o contraceptivo hormonal mais usado é o 

contraceptivo oral combinado (COC), que contém tanto estrogênio quanto um 

progestagênio. (GOMES DA SILVEIRA, 2008) 

Estes anticoncepcionais orais têm sido relacionados ao aumento na 

prevalência de gengivite no fluido do sulco gengiva. Se tratando da ação hormonal, 

não favorece apenas o progresso de bactérias específicas para o início da doença 

periodontal, mas também altera o metabolismo tecidual em correlação à resposta 

inflamatória e imunológica e vale ressaltar que está profundamente relacionada ao 

uso prolongado de contraceptivos. (CAVALCANTI; RODRIGUES, 2015). 
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Estudos demonstraram que os efeitos do estrógeno nos tecidos periodontais 

teriam uma diminuição da queratinização e aumento do glicogênio epitelial, que 

ocasionaria na redução da eficácia da barreira epitelial e que a progesterona causa 

um aumento dos sinais inflamatórios locais (ZUZA et al., 2010). 

Foi relatado em alguns estudos que mulheres que fazem o uso de 

contraceptivos orais obtiveram alteração no fluxo salivar, podendo haver tanto 

umaumentoquantodiminuiçãodessefluxoequealgunscomponentesdasaliva como 

hidrogênio, fucose hexosamina,ácido siálico, proteínas e eletrólitos totais também 

houve diminuição, sendo necessário a utilização de salivas artificiais. 

(FERNANDES,2010). 

Estudo realizado por HAERIAN-ARDAKANI et al, (2010) avaliou a influência 

das pílulas contraceptivas orais sobre a saúde periodontal em mulheres jovens. 

Examinou setenta mulheres entre 17 e 35 anos que utilizaram atualmente ou 

anteriormente pílulas de anticoncepcionais e analisou suas possíveis mudanças 

causadas no periodonto. Apesar de não ter notado uma diferença no índice de placa 

entre os grupos, o grupo usuário de contraceptivo teve um alto nível de sangramento 

a sondagem e inflamação gengival. 

Entretanto não houve diferença significativa em relação às profundidades médias de 

sondagem entre os dois grupos. MULLALLY, BRIAN H. et al., (2007) em contrapartida 

constatou uma mudança mais crítica entre os usuários e não usuários de 

anticoncepcionais. O grupo usuário de pílulas possuíram profundidade de sondagem 

média mais profunda e apresentaram mais sítios com sangramento na sondagem em 

relação aos não usuários. 

SANTOS, P. TAVARES et al., (2008) realizaram um estudo que foi 

considerado: a duração de uso e o tipo da droga utilizada, a concentração dos 

hormônios sexuais presentes, o grau de higiene bucal e a presença de fatores 

deriscolocaisassociados.Foramavaliadas60mulheres,entre17e47anosde 

idade.Aspéssimascondiçõesdehigienebucal,agregadoàpresençadetártaro, 

apresentaram-se de forma iguais na população estudada. O tempo de uso de 

contraceptivos hormonais não representaram grandes mudanças na condição 

periodontal das mulheres usuárias dadroga. 

TILAKARATNE et al, (2000) estudou os efeitos dos contraceptivos hormonais 

nos tecidos periodontais. Foram analisadas 32 mulheres que utilizaram por menos de 
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2 anos contraceptivos orais, 17 mulheres por 2-4 anos e um grupo de controle 

correspondente de 39 não-usuários para realização da pesquisa. Como resultado 

todos os três grupos obtiveram resultados semelhantes em relação a higiene bucal. 

Entretanto os grupos de usuários de anticoncepcionais obtiveram um nível 

significativamente maior de inflamação gengival, em comparação aos não usuários. 

As usuárias de contraceptivo orais por2-

4anosapresentaramumaperdadeaderênciaperiodontalsignificativaem relação ao 

doscontroles. 

No estudo realizado por PIGNANELLI M, DE SURY H , PIGNANELLI C . 1986) 

procurou estabelecer a relação entre contraceptivos orais e sinais gengivais, como 

sangramento e índice de placa. Foram avaliadas 51 mulheres com idade entre 15 e 

19 anos enquanto utilizavam contraceptivos orais e 36 da mesma faixa etária não 

usuárias como grupo controle. Foram excluídas mulheres que apresentaram 

desequilíbrio hormonal, diabetes mellitus ou utilizavam dentaduras. Os resultados 

indicam que o uso de contraceptivo oral e inflamação gengival podem estar 

associados após vários meses de uso. 

 Para estabelecer a possível influência de dois diferentes anticoncepcionais 

orais sobre a microflora bacteriana do sulco gengival, KLINGER G. et al. (1998) 

coletou amostras de placas subgengivais de 29 

mulheressaudáveiscomidadeentre20e32anos,analisadasantesdeiniciarem 

ousodocontraceptivoe10e20diasapósoiníciodousomedicamentoso.Entre os grupos de 

preparação verificou-se uma diferença significativa. Uma boa 

higienebucaléessencialduranteousodecontraceptivosoraisparacompensar as 

influências hormonais e prevenir agengivite. 

Com objetivo de avaliar os efeitos dos anticoncepcionais orais atuais 

(DOMINGUES et al., 2012). Analisaram 25 mulheres com idade entre 19 a 35 anos, 

que relataram fazer o uso de contraceptivos orais combinados por pelo menos um 

ano. Os parâmetros clínicos analisados incluíram profundidade de sondagem, índice 

de sangramento sulcular e índice de placa. Concluíram que o uso de contraceptivos 

orais combinados atualmente pode influenciar nas condições periodontais, 

independentemente do tempo de uso e do nível de acumulação de placa. 

MARKOU et al (2009) relatou que os hormônios sexuais femininos (estrogênio 

e progesterona) podem favorecer de forma indireta a doença periodontal, alterando 
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as respostas dos tecidos periodontais sobre a placa bacteriana, mas que apenas estes 

hormônios não são suficientes para gerar alterações gengivais. 

No estudo realizado por PUTTEN (1998) relatou que os níveis elevados de 

hormônios nos ovários de estrogênio e progesterona, tanto na gravidez 

quantonousodecontraceptivosoraispodemcausarumaumentonainflamação 

gengival.Esseshormônioslevamaumfenômenovascularfisiológico,alterando o 

microambiente das bactérias orais e promovendo mudanças em suas 

populaçõesenoseucrescimento.Agengivitepoderáserminimizadaouevitada se a 

paciente estabelecer níveis baixos de placa bacteriana no início da terapia do fármaco 

ou no início dagravidez. 

Aproximadamente há 60 anos, milhares de mulheres fazem o uso de 

contraceptivos orais, como um meio de precaução para gravidez entre outros motivos 

(SMADI; ZAKARYIA, 2018). O primeiro anticoncepcional hormonal foi fabricado em 

1960, para uso nos Estados Unidos e aprovado pela Food and Drug Administration 

(FDA). Sendo pílula Enovid®, contendo 150 µg de mestranol (estrógeno) e 9,85 mg 

de noretinodrel (progesterona). 

Os hormônios sexuais têm um relevante papel no desenvolvimento da doença 

periodontal. Estudos realizados indicam que os esses hormônios podem afetar a 

proliferação, diferenciação e crescimento nos tecidos alvo no periodonto, logo 

causando alterações nos níveis desses hormônios tornam os tecidos periodontais 

mais suscetíveis a alterações inflamatórias (BOSCO, 2004;ZACHARIASEN,47 1993) 

A periodontite é uma doença que pode causar a destruição progressiva do 

ligamento periodontal e osso alveolar podendo causar a formação de uma bolsa 

periodontal, recessão gengival, ou ambos. Mulheres usuária de contraceptivos orais 

tem demonstrado um aumento considerável na espécie de Prevotella, na microflora 

gengival. Em determinados estudos foi observado mudanças no fluxo salivar onde 

podemos constatar alterações nos componentes salivares das mulheres que utilizam 

hormônios sexuais (SAINI et al, 2010). 

 

2.  OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo identificar os principais tipos de contraceptivos 

utilizados, composição, formas de administração e relacionar com a condição 

periodontal das pacientes estudadas, permitindo assim a elaboração de um programa 

de terapia periodontal específico para este grupo de pacientes. 
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2.1 OBJETIVOS ALCANÇADOS 
No que se refere aos objetivos alcançados, consideramos que os 

resultadosforam positivos, poisfoi possível observar e identificar os principais tipos de 

contraceptivos utilizados, quanto a sua composição, formas de administração e 

relacionar com a condição periodontal das pacientes estudadas. 

 
3. Materiais e Métodos 

 

3.1 Local dePesquisa 

A pesquisa teve parecer aprovado pelo C.E.P sob o número 2.702.897. 

Realizada no Centro Odontológico da UNISL - Porto Velho- RO, localizado na cidade 

de Porto Velho- RO, com estimativa de 511. 219 

habitantes,capitalrondoniensequeselocalizanaparteoestedaregiãonortedo Brasil, na 

área abrangida pela Amazônia Ocidental no PlanaltoSul-Amazônico. 

 

3.2 Público Alvo 

Aspacientesquefaziamusodecontraceptivoshormonaisequeestavamem 

tratamento no Centro Odontológico da UNISL de Porto Velho - RO foram convidadas 

a participar do estudo após esclarecimentos dos propósitos e objetivos do mesmo. 

Após a autorização e assinatura do TCLE, os dados sobre 

acondiçãobucaleperiodontalforamcoletadosnosprontuáriosetabuladospara posterior 

análise, aprimorando assim as ações preventivas e de tratamento odontológico. 

 

3.3 Seleção da Amostra 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório e experimental com abordagem 

qualitativa, onde foram selecionados 42 pacientes qual o N de 

indivíduoscomidadeentre18e40anos.Aamostrafoidivididadeacordocom a composição 

química e quanto a forma de administração conforme a tabela 1.  
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Tabela 1: Divisão dos grupos conforme o uso dos Contraceptivos Hormonais de acordo com a composição 
química e forma de administração 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS 
GRUPOS (N:42) 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA FORMA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 

G1(N:00) Progestagênio isolado G1A(00): Oral 

 

G1B(00): Injetável 
trimestral (AMPD) 

 

 

G1C(00): SIU-LNG 

 

 

G1D(00): Implante 
liberador de ENG 

 

G2(N:21) Estrogênio associado ao 
Progestagênio (Métodos combinados) 

 

G2A(17): Oral 

 

G2B(04): Injetável Mensal  

G2C(00): Anel Vaginal  

G2D(00): Adesivo  

G3(N:21) Controle: sem uso de progestagênio e 
estrogênio) 

G3(N:21) 
Controle  

 

 

AMPD: acetato de medroxiprogesterona de depósito 

SIU-LNG: Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ENG: etonogestreL 

 

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Foram incluídos na pesquisa: 

 
A. Ser confirmado o uso de qualquer tipo de contraceptivo hormonal e ser 

paciente do Centro Odontológico da UNISL de Porto Velho –RO. 

B. Pacientes entre 18 e 40anos. 

C. Preenchimento e assinatura do termo de consentimento livree esclarecido 

pelo participante da pesquisa(TCLE). 

D. Pacientes sistemicamente saudáveis  

 
Foram excluídos da pesquisa: 

A. Não ser paciente do Centro Odontológico da UNISL de PortoVelho-RO. 
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B. Ser menor de 18 anos ou maior de 40anos 

C. Realizaram tratamento periodontal entre 0 a 6 (seis)meses 

D. Portadores de aparelhosortodônticos 

E. Gestantes elactantes 

F. Não assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo 

participante da pesquisa(TCLE). 

G. Pacientes com qualquer alteração sistêmica e que não se enquadre como 

saudável. 

 

3.5 Determinação dos Parâmetros Clínicos Periodontais 

Para avaliação periodontal foram utilizados: espelho clínico número cinco 

(Duflex®), pinça para algodão (Duflex®), explorador de ponta romba (Duflex®), e 

sonda periodontal milimetrada (PCPUNC156 Hu-Friedy, - USA). A condição 

periodontal foi determinada por um único examinador previamente treinado e 

calibrado. As informações clínicas foram anotadas em ficha própria (Figura 1) obtida 

no Centro Odontológico do Centro Universitário São Lucas da seguinte forma: 

 ÍndicedePlacaBacterianaCorada:avaliaçãoemquatropontospordente (mésio-

vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular e médio-lingual/palatina) utilizando 

os dentes presentes na cavidadebucal. 

 Profundidade de Sondagem: medida linear (mm) avaliada em seis sítios por 

dente (mésio-vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, mésio- 

lingual/palatina, médio-lingual/palatina, disto-lingual/palatina) utilizando os 

dentes presentes na cavidadebucal. 

 Nível de Inserção Clínica (NIC): medida linear (mm) avaliada em seis sítios por 

dente (mésio-vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, mésio- 

lingual/palatina, médio-lingual/palatina, disto-lingual/palatina) utilizando os 

dentes presentes na cavidadebucal. 

 Índice de Sangramento à Sondagem (ISS): medida dicotômica em que o 

sangramento da margem gengival recebe grau 1 e ausência de sangramento 

recebe grau zero. Neste registro o grau 1 é quando o sangramento após a 

sondagem até a base do sulco gengival é visível em quinze segundos após a 

sondagem (Lindhe, Papapanou 1999). 
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Figura 1: Ficha Odontológica para exame Periodontal – Centro Odontológico da 

UNISL. 

 

3.6 TerapiaPeriodontal 

 
Os grupos foram submetidos ao tratamento odontológico (periodontal) por um 

profissional (docente UNISL) e um acadêmico (UNISL). O tratamento constituiu: 

a) Instrução de higiene oral e controle deplaca 

b) Raspagem supragengival epolimento 

c) Raspagem subgengival ealisamento 

 
A raspagem supragengival foram realizadas através de instrumentos manuais 

(curetas gracey, Hu-Friedy®) e aparelhos ultra sônicos (Kondentech®) enquanto que a 

raspagem subgengival e o alisamento radicular será realizada somente com 

instrumentos manuais - as curetas gracey mini five (Hu-Friedy®), limas Dunlop 

(Golgran® São Paulo - Brasil ) e lima Hirschfeld (Golgran® São Paulo-

Brasil).Paraafiaçãodosinstrumentosseráutilizadapedradeafiargoiva 186(Golgran® São 

Paulo - Brasil). A afiação dos instrumentos manuais sempre será realizada 

previamente ao atendimento ou quando houvernecessidade. 
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3.7 Riscos eBenefícios 
 

Toda a pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco, ainda que mínimo, 

conforme Resolução 466/12 CNS/MS. O exame físico geral e o exame 

clínicoperiodontaltrarãodesconfortomínimo,poistrata-sedeexamesderotina na prática 

médica e odontológica para avaliação clínica geral e bucal. Foram respeitadas todas 

as normas de desinfecção e esterilização de materiais utilizados pelosexaminadores. 

 
3.8 Coleta e Tabulação dos Dados 

 

Durante os atendimentos odontológicos, foram coletados os 

dadossobreacondiçãosistêmica,estadofísico, uso de contraceptivo 

hormonalecondiçãoperiodontal.Osdadoscoletadosserãotabulados em planilha Excel 

para posterior análise estatística. Serão utilizados entre os grupos os Teste de Anova 

e Teste de Tukey.(p<0,05). 

 

3.9 Análise Estatística 

Os dados coletados foram tabulados em planilha Excel para posterior análise 

estatística. 

 
4 Resultados e Discussão  
 
Do total da amostra pesquisada, 50% faziam parte do grupo teste (GRUPO I), 

que representam as mulheres sistemicamente saudáveis que utilizam contraceptivos 

hormonais, os outros 50% representa o grupo controle (GRUPO II), que são mulheres 

que não fazem uso. Por meio dos dados coletados na ficha de periograma, 

demonstram algumas divergências de hábitos e sinais clínicos pertinentes à saúde 

bucal (FIG. 2). 
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Figura 
2 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DE ACORDO COM OS HÁBITOS E SINAIS CLÍNICOS RELACIONADOS À 

SAÚDE BUCAL 

  GRUPO I (21) GRUPOII(21
) 

Gengiva inchada, 

irritada ou 

dolorida 

SIM 40% 30% 

NÃO 60% 70% 

Escovação dentária 3 vezes ou 

mais/dia 

60% 50% 

Fio dental Nenhuma vez/dia 80% 80% 

Sangramento 

gengival 

Escovação 40% 30% 

 

 

Verifica-se que 52,38% das pacientes fazem uso de contraceptivos hormonais 

entre 3 à 4 anos (FIG. 3), este estudo diverge do estudo de Santos et al, (2008), em 

relação ao tempo de uso de contraceptivo hormonal, onde no estudo do autor 76,7% 

faziam uso há 1 ano. Dentre as pacientes que fazem uso de contraceptivos  81% 

fazem por meio de pílulas (contraceptivos orais),apenas 19% fazem uso do tipo 

injetável, não houve pacientes que empregasse o método contraceptivo por meio de 

adesivo ou outros, Já no estudo do autor citado 100% delas faziam uso de pílulas 

(contraceptivos orais), não continham nenhuma que utilizasse via injetável, adesivo 

ou outros. 

 
Figura 3  

DISTRIBUIÇÃO DAS MULHERES DE ACORDO COMO TEMPO DE USO DO CONTRACEPTIVO HORMONAL 
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Ao comparar o índice de sangramento gengival a sondagem o grupo controle 

apresentou 24,03% de sangramento, já o grupo teste demonstrou 35,67% (FIG.4). 

Este estudo corrobora com a pesquisa do Smadi; Zakaryia (2018), que analisaram 

139 usuárias de contraceptivos orais (Grupo A) e 142 não usuárias (Grupo B).  

Realizaram exames bucais, ao fim do estudo concluiu que o uso de contraceptivos 

orais combinados pode sim influenciar na condição periodontal das pacientes, 

podendo assim resultar no aumento do índice de sangramento gengival.  

 

 

 

 

Zachariasen (1991) relata que em usuárias de contraceptivos a inflamação 

gengival é crônica e com o tempo pode aumentar. Se já no início uso de 

anticoncepcional a mulher já estiver com gengivite, a inflamação se tornará 

progressivamente mais grave, ou seja, seu índice de sangramento aumentará e 

progressivamente a inflamação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  

ÍNDICE DE SANGRAMENTO GENGIVAL 
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Hiperplasia gengival é o aumento do número de células da gengiva, que pode 

ocorrer pelo uso de alguns medicamentos, problemas genéticos ou hormonais, além 

de má higiene bucal. Neste estudo o grupo teste apresentou 57,14% de hiperplasia 

gengival comparado ao grupo controle que teve apenas 28,57% demonstra resultados 

significativos (FIG.5). Com o uso de terapia hormonais, os tecidos gengivais podem 

ter uma resposta exagerada aos irritantes locais. A inflamação apresenta-se com 

edema moderado e eritema, até inflamação grave com hemorragia local e hiperplasia 

gengival. (SOORIYAMOORTHY; GOWER,38 1989; ZACHARIASEN,47 1993). 

Quando avaliamos o nível de inserção clínica e com suas respectivas perdas 

de inserção por milímetros aliado ao tempo de uso, o grupo teste e grupo controle não 

apresentou diferença significativa no parâmetro perda de inserção de 1mm á 2 mm 

por um período de 1 á 2 anos, pois ambos apresentaram 71,42 (FIG. 6). 

 Corroborando em partes com os estudos do pesquisador Santos et al. (2008), 

ele não percebeu nenhuma alteração no nível de inserção na faixa etária de 1 á 2 

anos de uso, porém o presente estudo discorda do autor, pois o mesmo afirma que o 

tempo de uso não tem relação com o surgimento de perda de inserção e que o mesmo 

não teve resultados significativos com o avançar dos anos de uso de contraceptivos 

hormonais, divergindo desde estudo que apresentou alterações com o avançar dos 

anos.  

Figura 5  

HIPERPLASIA GENGIVAL COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS 
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Figura 6  

 

PERDA DE INSERÇÃO CLÍNICA RELACIONADO AO TEMPO DE USO. 

 

 

 

No presente estudos observa-se o aumento da discrepância de perda de 

inserção com o avançar dos anos (FIG.6) .Este estudo também discorda dos estudos  

(KNIGHT & WADE, 1973), os quais não verificaram grandes discrepâncias entre os 

índices de sangramento gengivais e perda de inserção clínica (NIC) em mulheres que 

utilizam e não utilizam anticoncepcionais orais.  

Notou-se diferença significativa no surgimento de perda de inserção de 3 à 

4 mm no período de 3 à 4 anos, onde o grupo teste demonstrou 23,8% de perda de 

inserção quando comparado ao grupo controle esses resultados foram significativos, 

pois o grupo controle teve apenas 4,76%. Quando se analisa perdas maiores que 5 

milímetros por um período de cinco anos o grupo teste apresentou 4,76%, e o grupo 

controle não apresentou alteração. 

Contudo o estudo corrobora com Mullally et al (2007), que constatou uma 

mudança mais crítica entre os usuários e não usuários de anticoncepcionais. O grupo 

usuário de pílulas possuíram profundidade de sondagem média mais profunda 

e apresentaram mais sítios com sangramento na sondagem em relação aos não 

usuários. 
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De acordo com Saini (2010), as mulheres que tomam contraceptivas orais tem 

um aumento significativo na inflamação gengival. Com os contraceptivos orais, esse 

aumento da inflamação gengival está relacionado à duração do uso, e os resultados 

sugerem que o uso prolongado de contraceptivos orais pode afetar negativamente o 

periodonto. 

 

 

 

Observou-se que o grupo controle possui um índice de placa visível de 54,3%, 

e o grupo teste que é composto por pacientes que fazem uso de contraceptivos 

hormonais demonstrou 53% (FIG. 7), Os resultados obtidos demonstraram que não 

houve alterações significativas do índice de placa visível com uso de contraceptivos 

orais combinados, este estudo corrobora com os trabalhos de (SANTOS 2008; 

HAERIANR 2010;DOMINGUES 2012). Os anticoncepcionais não interferem no 

acumulo de placa bacteriana, sendo o principal fator a má higienização dos pacientes, 

pois o índice de placa foi semelhante em ambos os grupos. 

A composição hormonal das medicações mais predominante foram: 23,80% 

Etinil-estradiol (0,015 mg) + Gestodeno(0,060 mg); seguido de 19,04%    Etinil-

estradiol (10 mg/ml) + Algestona acetofenida (150mg/ml); 19,04%   Etinil-estradiol 

(0,03mg) + Drospirenona (3 mg);19,04%   Etinil-estradiol (0,035 mg/ml) + Acetato 

de Ciproterona (2 mg) (FIG. 8).O registro de índice de placa visível foi generalizado, 

não havendo relação entre presença de placa visível com concentração hormonal. 

 

 

Figura 7  

ÍNDICE DE PLACA VÍSIVEL. 
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Observou-se uma relação entre o índice de sangramento gengivalrelacionado 

a concentração do princípio ativo da medicação (FIG.9). A maior diferença foi 

identificada no grupo que faz uso da algestona acetofenida (150 mg/ml) onde o ISG 

foi 43% seguido da Drospirenona (3mg) 36,62% de ISG, a menor concentração de 

progesterona foi a Gestodeno (0,060 mg) que apresentou 27,5%.Embora quando 

Figura 8  

RELAÇÃO DOS CONTRACEPTIVOS ORAIS UTILIZADOS 

PELAS MULHERES 

Concentração dos hormônios presentes 

Estrógeno Progesterona Droga Nº 21 
de 
pacien
tes 

% 

Etinil-estradiol (EE) 

(0,03 mg) 

Levonorgestrel 

(LNg)(0,15 mg) 

Microvlar®
  14,28 

Levogen®
  

Ciclo 21®
 2 

Ciclofemme®
 1 

EE (0,02 mg) Gestodeno(0,075 mg) Allestra®
 0  

Tamisa 20®
 0  

EE (0,02 mg) Desogestrel(0,15 

mg) 

Minian®
 1 4,76 

EE (0,05 mg) Dl-norgestrel(0,5 mg) Anfertil® 0  

EE 
(0,035 
mg) 

Acetato de Ciproterona 
(2 mg) 

Selene® 

 

3 19,04 

Repopil® 1 

EE(0,03 mg) Drospirenona (3 

mg) 

Dalyne® 

 

2 19,04 

Diva® 1 

Yasmin® 1 

EE(0,015 mg) Gestodeno(0,060 

mg) 

Adoless®
 5 23,80 

EE 
(10mg/ml) 
 

Algestona 
acetofenida(150m

g/mlmg) 
 

Perlutan®  

Injetavel 
 

4 19,04 

- - Não soube 

referir 

0 0 
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comparado ao grupo controle o Gestodeno (0,060 mg) demonstrou uma ligeira 

diferença no índice de sangramento, porém a discrepância foi maior quando 

comparado aos princípios ativos de maior concentração. 

 

 

 

 

Um estudo em mulheres do Sri Lanka confirmou, que os níveis 

significativamente mais elevados de gengivite em usuárias de contraceptivos (0,03 mg 

de estradiol e 0,15 mg de uma progestina) do que não – usuárias, apesar dos níveis 

semelhantes de placa bacteriana. Havia também significativa destruição periodontal 

naquelas que usaram injeção de progesterona (um preparado de 150 mg de 

progesterona) (TILAKARATNE & SOORY, 1999).   

Brooks (1980) concluiu que o aumento no nível de hormônio sexual pode 

acarretar o aumento do nível de citocina inflamatória, que estão associadas à 

alteração inflamatória do tecido gengival, incluindo maior sangramento à sondagem. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  

CONCENTRAÇÕES DOS PRÍNCIPIOS ATIVOS E SEUS INDICES DE SANGRAMENTOS GENGIVAIS. 
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Conclusão   

Pode-se concluir que a via de administração mais prevalente foi via oral, e a 

composição mais predominante dos hormônios foram: Estradiol + Gestodeno. 

A condição periodontal mostrou que para o grupo teste e controle os resultados 

foram semelhantes em relação ao índice de placa (IP) quando avaliado o índice de 

sangramento gengival (ISG), o grupo teste apresentou maior índice quando 

comparado ao grupo controle.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: 
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Avaliação de Mérito do projeto/relatório e desempenho acadêmico/científico do 
bolsista 

 

O objetivo da pesquisa foi atingido, onde os principais contraceptivos 

hormonais utilizados foram identificados e a influência do uso destes sobre a saúde 

periodontal da população estudada.  Os grupos foram compostos, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão, e as avaliações foram devidamente finalizadas, 

cumprindo o cronograma proposto. 

A pesquisa obteve dados e resultados relevantes, demonstrando que as 

pacientes que fazem uso de contraceptivos hormonais apresentaram maior índice de 

sangramento gengival. Este resultado nos permite estabelecer protocolos e 

orientações específicas para este grupo de pacientes, visando o controle e 

manutenção da saúde periodontal. 

Sobre o desempenho do acadêmicoGLADISTON WILLIAN LOBO 

RODRIGUES, o mesmo cumpriu todas as atividades propostas, obedecendo o 

cronograma de trabalho do aluno. Durante os atendimentos o acadêmico realizou 

todas as orientações e instruções de higiene oral as pacientes. 

 

 
_________________________________________ 

Prof. Dr.  Guimarães Guimarães 
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PARECER DO ORIENTADOR 
 

AVALIANDO CUIDADOSAMENTE AS ATIVIDADES DO ACADÊMICO 

GLADISTON WILLIAM LOBO RODRIGUES SOB MINHA ORIENTAÇÃO 

AVALIAÇÃO OBJETIVA: 

1. DEDICAÇÃO DO ESTUDANTE 

 ( ) INSUFICIENTE ( ) REGULAR ( ) BOM (X ) EXCELENTE  

2. CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA 

 ( ) INSUFICIENTE ( ) REGULAR ( ) BOM ( X) EXCELENTE  

3. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PLANO DE 

TRABALHO  

( ) INSUFICIENTE ( ) REGULAR ( ) BOM ( X) EXCELENTE  

4. AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE  

( ) INSUFICIENTE ( ) REGULAR ( ) BOM (X ) EXCELENTE  

5. SUA EXPERIÊNCIA COMO ORIENTADOR 

 ( ) RUIM ( ) REGULAR ( ) BOM ( X ) EXCELENTE   

 

 

 

 DATA: __19___/__09____/__2019____  

 

 

 

 

 

 
______________________________________________ 

ASSINATURA DO ORIENTADOR PROF. DR. GUSTAV GUIMARÃES 
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Informações Extra-Curriculares da Produção Científica do Acadêmico 
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ANÁLISE CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA DE ATRESIA INTESTINAL EM UTI 
NEONATAL EM PORTO VELHO-RO 

 
Orientador: Horácio Tamada 

Bolsista: Iayma Silva Andrade 

 

 

 
RESUMO: As obstruções intestinais congênitas são as emergências cirúrgicas mais 

comuns encontradas em recém-nascidos.  A obstrução intestinal neonatal é causada 

por uma anormalidade anatômica que leva ao impedimento da progressão do 

conteúdo intestinal. A obstrução intestinal geralmente apresenta três sinais clínicos: 

vômito, distensão abdominal e incapacidade de eliminação de mecônio.Pode ainda 

apresentar polidrâmnio materno e desequilíbrio eletrolítico nas primeiras 24 a 48 horas 

de vida devido aos vômitos. As atresias intestinais são uma das causas mais comuns 

de obstrução intestinal no neonato, com uma incidência de 1 em 5.000 recém-

nascidos. No último século, melhorias significativas foram alcançadas no tratamento, 

principalmente com o melhor entendimento da fisiologia e do suporte clinico com o 

advento da unidade de terapia neonatal. Apesar dos avanços científicos, o achado de 

atresia intestinal está associado à morbidade e mortalidade a curto e a longo prazo, 

geralmente associados a malformações associadasO objetivo desse estudo é 

demonstrar o perfil clínico e epidemiológico de recém-nascidos diagnosticados com 

atresia intestinal (duodenal, jejuno-ileal e cólica), internados no ano de 2018, na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, no 

município de Porto Velho-RO, por meio de um estudo transversal, descritivo, 

documental e retrospectivo, com delineamento quantitativo, através de dados 

secundários coletados dos prontuários de recém-nascidos internados nesta unidade. 

Assim, identificar as variáveis clínicas e epidemiológicas relacionadas às atresias 

intestinal. 

Palavras-chave: Atresia Intestinal, obstrução intestinal neonatal, anomalias 

intestinais. 

 
1. INTRODUÇÃO 

As obstruções intestinais congênitas são as emergências cirúrgicas mais 

comuns encontradas em recém-nascidos (VINOCUR; LEE; EISENBERG, 2012).  A 
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obstrução intestinal neonatal é causada por uma anormalidade anatômica que leva ao 

impedimento da progressão do conteúdo intestinal. A obstrução intestinal geralmente 

apresenta três sinais clínicos: vômito, distensão abdominal e incapacidade de 

eliminação de mecônio (CHEN et al., 2014). A palavra “obstrução” vem do latim 

“obstruyer”, que significa ligar, apontando para um impedimento mecânico.   

A síndrome obstrutiva é caracterizada por anormalidade no fluxo 

gastrointestinal (gases, líquidos e sólidos) (VARGAS et al., 2018). Pode ser 

classificado de três maneiras: O primeiro é mecânico, que é intrínseco (atresia, 

estenose, membrana) ou extrínseco (má rotação intestinal e bandas de Ladd). O 

segundo é funcional, como a doença de Hirschsprung, íleo meconial,  enterocolite 

necrosante e sepsis. O terceiro é de acordo com o nível de obstrução, que pode ser 

alta, média ou baixa (ou seja, acima do ângulo de Treitz, entre o ângulo de Treitz e a 

válvula ileocecal, ou abaixo dela, respectivamente) (ARGÜELLES; ESTRADA, 2011). 

 A obstrução intestinal neonatal geralmente se manifesta com sinais como 

polidrâmnio materno, vômitos, distensão abdominal, incapacidade de eliminar 

mecônio e desequilíbrios eletrolíticos nas primeiras 24 a 48 horas de vida (ANATOL; 

HARIHARAN, 2009;CHEN et al., 2014).  A associação entre história materna de 

polidrâmnio e obstruçãointestinal em recém-nascidos é bem conhecida e se deve a 

diminuição de absorção do líquido amniótico pelo feto. Ocorre em cercade metade 

dos recém-nascidos com obstruçãointestinal alta, mas em menos de 20% 

nosneonatos com obstrução baixa (DAO et al., 2019). 

As atresias intestinais são uma das causas mais comuns de obstrução intestinal 

no neonato, com uma incidência de 1 em 5.000 recém-nascidos (WALKER et al., 

2008; ANATOL; HARIHARAN, 2009).No último século, melhorias significativas foram 

alcançadas no tratamento cirúrgico da atresia intestinal, incluindo a utilização de 

anastomoses e a preservação do comprimento intestinal (HILLYER et al., 2018). As 

abordagens cirúrgicas mais comuns continuam sendo a anastomose primária com ou 

sem diminuição do diâmetro intestinal proximal e criação de ostomia com anastomose 

em estadiamento ou secundária (KUMARAN et al., 2002; BURJONRAPPA; CRETE; 

BOUCHARD, 2011). Com esses avanços cirúrgicos, assim como inovações em 

anestesia infantil, cuidados intensivos neonatais e nutrição, a mortalidade infantil 
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associada à atresia intestinal diminuiu drasticamente (KUMARAN et al., 2002;PIPER 

et al., 2008). 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

As atresias intestinais são uma das causas mais comuns de obstrução intestinal 

no neonato, com uma incidência de 1 em 5.000 recém-nascidos e sem diferença entre 

sexos (WALKER et al., 2008; ANATOL; HARIHARAN, 2009).  No último século, 

melhorias significativas foram alcançadas no tratamento cirúrgico da atresia intestinal, 

incluindo a utilização de anastomoses e a preservação do comprimento intestinal 

(HILLYER et al., 2018). As abordagens cirúrgicas mais comuns continuam sendo a 

anastomose primária com ou sem diminuição do diâmetro intestinal proximal e criação 

de ostomia com anastomose em estadiamento ou secundária (KUMARAN et al., 

2002;BURJONRAPPA; CRETE; BOUCHARD, 2011). Com esses avanços cirúrgicos, 

assim como inovações em anestesia infantil, cuidados intensivos neonatais e nutrição, 

a mortalidade infantil associada à atresia intestinal diminuiu drasticamente 

(KUMARAN et al., 2002; PIPER et al., 2008). 

Apesar dos avanços científicos, o achado de atresia intestinal está associado à 

morbidade e mortalidade a curto e a longo prazo. Além de morbidades de curto prazo 

relacionadas a complicações pós-operatórias, esses pacientes apresentam maior 

risco de complicações a longo prazo e mortalidade por uma variedade de causas 

(PIPER et al., 2008; NUSINOVICH; REVENIS; TORRES, 2013). Em países 

subdesenvolvidos, a taxa de mortalidade permanece entre 5% e 10% chega a 30% 

nos países em desenvolvimento (CHIRDAN; UBA; PAM, 2004).  Embora a 

mortalidade a curto prazo em crianças com atresia intestinal tenha melhorado ao longo 

do tempo, particularmente em países desenvolvido, as taxas de morbimortalidade a 

longo prazo vêm aumentando nas últimas décadas (PIPER et al., 2008; STOLLMAN 

et al., 2009).  

A causa predominante de complicações tardias vividas por esses lactentes 

inclui a disfunção intestinal e a dependência prolongada da nutrição parenteral (NPT), 

resultando em colestase e disfunção hepática (PIPER et al., 2008; BURJONRAPPA; 

CRETE; BOUCHARD, 2009). Além disso, os pacientes dependentes de NPT têm um 

risco aumentado de sepse, que se acredita ser causada pelo uso prolongado do 

acesso venoso central e pela translocação bacteriana causada pelo supercrescimento 

bacteriano no intestino disfuncional (DURO; KAMIN; DUGGAN, 2008). Além disso, 
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acredita-se que o risco de complicações dos pacientes esteja relacionado não apenas 

à perda cirúrgica de segmento intestinal, mas também à dilatação e comprometimento 

funcional do intestino remanescente (TONGSIN; ANUNTKOSOL; NIRAMIS, 2008). 

1.1.1 Atresia duodenal 

A atresia duodenal ocorre em cerca de 1 em 10.000 nascidos vivos e representa 

até 60% das atresias intestinais (BEST et al., 2012;JUANG; SNYDER, 2012). Mais da 

metade dos pacientes tem anomalias congênitas associadas (KIMBLE; HARDING; 

KOLBE, 1997). Aproximadamente 30% dos casos ocorrem em pacientes com 

diagnóstico de trissomia do cromossomo 21  (síndrome de Down) e até 25% dos 

recém-nascidos apresentam defeitos cardíacos estruturais e outras anomalias 

gastrointestinais (KECKLER et al., 2008;ADAMS; STANTON, 2014). Anomalias 

renais, esqueléticas e do sistema nervoso central são associações menos frequentes 

(MUSTAFAWI; HASSAN, 2008). A prematuridade está presente em 45% dos 

pacientes, e muitos são pequenos para a idade gestacional (JUANG; SNYDER, 2012; 

29).  

O diagnóstico pré-natal da atresia duodenal pode ser realizado no final do 

segundo ou terceiro trimestre. Aproximadamente metade dos casos demonstra uma 

bolha dupla em fetos de mães com polidrâmnio (BITTENCOURT et al., 2004). A 

incidência de polidrâmnio varia de 32% a 81% nas obstruções completas (JUANG; 

SNYDER, 2012). Os recém-nascidos com atresia duodenal geralmente apresentam 

vômitos nas primeiras horas de vida. Em aproximadamente 80% dos neonatos 

afetados, o local da atresia duodenal é pós-ampular, de modo que o paciente pode 

apresentar vômitos biliosos (VINOCUR; LEE; EISENBERG, 2012). Os 20% restantes, 

apresentam êmese não-biliosa, pois a obstrução ocorre proximal à inserção do ducto 

biliar comum na segunda parte do duodeno (pré-ampular) (JUANG; SNYDER, 2012). 

A aspiração orogástica de mais de 20 mL a 25 mL de líquido é sugestiva de obstrução 

intestinal (o volume aspirado normal em um recém-nascido é <5 mL) (BRITTON; 

BRITTON, 1995).  

O tratamento inicial da atresia duodenal é com descompressão gástrica, 

tratamento de suporte e investigação de anomalias associadas (JUANG; SNYDER, 

2012; ADAMS; STANTON, 2014). A correção cirúrgica geralmente não é uma 

emergência. A intervenção operatória é geralmente com duodeno-duodenostomia, 

onde as alças duodenais proximal e distal são abertas e anastomosadas, efetivamente 
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contornando o segmento atrésico (ADAMS; STANTON, 2014). Este procedimento 

pode ser realizado de forma aberta ou por via laparoscópica.  

1.1.2 Atresia jejuno-ileal 

A atresia jejuno-ileal é uma causa comum de baixa obstrução intestinal em 

neonatos, com uma incidência estimada de 1 em 5.000 nascidos vivos (VINOCUR; 

LEE; EISENBERG, 2012). Não há predomínio entre os sexos e aproximadamente 1 

em cada 3 lactentes é prematuro (DALLA VECCHIA et al., 1998, ADAMS; STANTON, 

2014). Múltiplas atresias são encontradas em até 25% dos pacientes (JUANG; 

SNYDER, 2012). A presença de anormalidades extra intestinais associadas é baixa 

(<10%) devido à sua ocorrência tardia no desenvolvimento fetal (ADAMS; STANTON, 

2014). As associações comuns incluem má rotação (10% a 15%), gastrosquise (10% 

a 15% dessas crianças apresentam atresia intestinal) e fibrose cística (10%) 

(SWEENEY; SURANA; PURI, 2001; STOLLMAN; WIJNEN; DRAAISMA, 2007).  

A detecção pré-natal da atresia jejuno-ileal é relatada em aproximadamente 

metade dos casos (ADAMS; STANTON, 2014). Podem ser observadas alças dilatadas 

múltiplas, massa cística, ascite ou polidrâmnio.  A apresentação clínica da atresia 

jejuno-ileal é variável, dependendo principalmente da localização anatômica da 

obstrução (VINOCUR; LEE; EISENBERG, 2012). Uma obstrução muito proximal 

resulta em um abdome escafoide e vômitos biliosos, enquanto uma atresia ileal mais 

distal pode levar a distensão abdominal maciça e movimentos peristálticos visíveis 

(DALLA VECCHIA et al., 1998). Pode ocorrer atraso na eliminação do mecônio e a 

icterícia pode ser observada em aproximadamente um quarto dos casos. A 

apresentação pode ser similar àquela da má rotação e do volvo do intestino médio e, 

portanto, deve ser investigada como uma emergência (ADAMS; STANTON, 2014). 

Uma vez confirmado o diagnóstico, O tratamento inicial consiste em 

descompressão com sondagem orogástrica, ressuscitação fluídica e antibióticos de 

amplo espectro. O reparo cirúrgico geralmente não é emergente em casos não 

complicados (ADAMS; STANTON, 2014). O tratamento cirúrgico da atresia jejuno-ileal 

baseia-se na localização da lesão, nos achados anatômicos, nas condições 

associadas (má rotação, volvo ou múltiplas atresias) observadas na operação e no 

comprimento do intestino remanescente (JUANG; SNYDER, 2012). A ressecção do 

intestino proximal dilatado e hipertrofiado com anastomose primária termino-terminal 

é a abordagem cirúrgica mais comum (BILODEAU et al., 2004; BAGLAJ; CARACHI; 
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LAWTHER, 2008). Segmentos atrésicos múltiplos geralmente requerem várias 

anastomoses (BILODEAU et al., 2004). 

1.1.3.  Atresia de cólon 

A atresia de cólon é uma causa rara de obstrução intestinal, que compreende 

1,8% a 15% de todos intestinal atresias (OLDHAM; ARCA, 2006). A incidência 

estimada varia entre 1 em 10.000 e 1 em 66.000. O segmento afetado é mais 

comumente cólon proximal à flexura esplênica, e uma atresia tipo III (defeito 

mesentérico que separa as extremidades cegas) geralmente é a mais comum. Existe 

uma ligeira predominância o sexo masculino sobre o feminino (4:3) (ADAMS; 

STANTON, 2014). Associações genéticas e doenças maternas ainda não foram 

correlacionadas com a patologia (OLDHAM; ARCA, 2006).  Anomalias associadas são 

incomuns e o defeito geralmente é uma ocorrência isolada (JUANG; SNYDER, 2012). 

O diagnóstico pode ser suspeitado no período pré-natal, entretanto os achados 

não podem ser distinguidos de outras formas de atresia intestinal (COX et al., 2005). 

Polidrâmnio é incomum devido à natureza distal da obstrução. As características 

clínicas características da atresia de cólon são distensão abdominal, êmese biliosa e 

incapacidade de eliminação do mecônio. Radiografias abdominais demonstram uma 

obstrução intestinal distal (múltiplas alças intestinais dilatadas, presença de níveis 

hidroaéreos e ausência de ar no reto) (ADAMS; STANTON, 2014).  

Este tipo de atresia requer intervenção cirúrgica urgente pois esta anomalia tem 

um risco maior de perfuração (10% de incidência) do que observada em outras 

atresias intestinais, presumivelmente como resultado de uma obstrução de alça 

fechada e válvula ileocecal intacta (BURJONRAPPA; CRETE; BOUCHARD, 2011). O 

manejo inicial consiste em descompressão intestinal, ressuscitação fluídica e 

antibióticos de amplo espectro. O manejo cirúrgico deve ser rápido, devido ao 

aumento do risco de perfuração e volvo (PIPER et al., 2008).  

 

2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GERAL 

Demonstrar o perfil clínico e epidemiológico de recém-nascidos diagnosticados 

com atresia intestinal (duodenal, jejuno-ileal e cólica), internados no ano de 2018, na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, no 

município de Porto Velho-RO. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar os recém-nascidos, segundo a idade gestacional, gênero e  peso 

ao nascer; 

 Identificara apresentação clínica e sintomatologiados recém-nascidos 

portadores de atresia intestinal após o nascimento; 

 Analisar as taxas de diagnóstico durante pré-natal pelas ultrassonografias 

obstétricas; 

 Diferenciar o tipo e classificação da atresia intestinal; 

 Descrever malformações associadas e procedimentos realizados no 

tratamento cirúrgico; 

 Analisar o desfecho de casos com diagnósticos pré-natal com aqueles cujo 

diagnóstico foi realizado ao nascimento; 

 Analisar a mortalidade dos recém-nascidos diagnosticados com atresia 

intestinal. 

 

2.3 OBJETIVOS ALCANÇADOS 

 

 Realizada coleta de dados dos pacientes entre 01 de janeiro a 31 de dezembro 

de 2018. 

 Busca ativa da literatura para comparação e discussão dos dados coletados 

pela pesquisa. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 DELINEAMENTO, LOCAL E PERÍODO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, documental e retrospectivo, com 

delineamento quantitativo. Para isso, utilizados dados secundários coletados dos 

prontuários de pacientes diagnosticados com atresia intestinal (duodenal, jejuno-ileal, 

cólico) e internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital de 

Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), no munícipio de Porto Velho-RO, no ano de 2018. 

 

3.2 POPULAÇÃO 
Todos os prontuários de recém-nascidos que foram diagnosticados com 

algum tipo de atresia intestinal (duodenal, jejuno-ileal, cólico), internados na UTI 

Neonatal do HBAP, no munícipio de Porto Velho-RO, no ano de 2018. 
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3.3CRITÉRIOS DEINCLUSÃO 
Foram inclusos no estudo, prontuários de todos os recém-nascidos vivos, 

atendidos no ano de 2018 (janeiro a junho), na UTI neonatal, diagnosticados com 

atresia intestinal e com informações disponibilizadas pelo Núcleo de Arquivamento 

Médico e Epidemiológico (NAME) da instituição e que os pais e/ou responsáveis 

concordaram com a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
Pacientes atendidos na referida instituição não portadores de atresia intestinal 

e aqueles pacientes atendidos fora do período proposto no estudo. Também foram 

excluídos do estudo erros de registro das internações e erros de arquivamento.Assim 

como, também foram excluídos prontuários nos quais os pais e/ou responsáveis 

recusaram-se a participar da pesquisa e não assinaram o TCLE. 

 

3.5 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 
Para esta pesquisa, utilizou-se um instrumento de coleta de dados (Anexo A), 

em forma de questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas. As variáveis 

dos recém-nascidos incluem: idade gestacional, gênero, peso ao nascer, 

apresentação clínica após o nascimento, momento do diagnóstico da malformação, 

tipo e classificação da atresia intestinal, presença de malformações associadas, 

realização e procedimentos realizados no tratamento cirúrgico, complicações pós-

operatórias e evolução neonatal. As informações foram disponibilizadas pelo NAME 

da instituição. 

 

3.6 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram coletados e tabulados em planilha Excel® 2016, onde 

posteriormente foram analisados e estudados, com intuito de avaliar e determinar as 

principais características dos recém-nascidos diagnosticados com Atresia Intestinal, 

como o perfil clínico e os aspectos da doença em cada paciente, realizando uma 

análise estatística dos dados obtidos utilizando o teste qui-quadrado, admitindo-se 

erro estatístico < 5%. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 
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Foi obtida declaração de anuência do HBAP para que o projeto pudesse ser 

executado na instituição. Após a anuência institucional, o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Educação São Lucas e aprovado 

conforme parecer consubstanciado número 3.199.970. Após a leitura e anuência do 

TCLE pelos genitores, procedeu-se com a coleta dos dados no NAME da instituição. 

Foi garantida a preservação do sigilo e privacidade dos dados, em consonância com 

a Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

3.7.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi aplicado aos pais e/ou 

responsáveis dos pacientes diagnosticados com Atresia Intestinal em 2018 no HBAP, 

sendo dever dos pesquisadores a disponibilização deste termo impresso no momento 

da coleta de dados. Os dados só foram coletados após aceitação do participante, o 

qual teve direito à recusa. Os participantes foram esclarecidos sobre a natureza da 

pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o 

incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e 

respeitados em suas singularidades, como sugerido pela Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do CNS. 

3.7.2 Riscos 

Houve um risco mínimo para saúde, física, mental ou emocional, caracterizado 

pelo tempo destinado a leitura deste documento e questionário. Assim como, não 

houve contato e/ou com os pacientes portadores de atresia intestinal, apenas 

manuseio de dados disponibilizados pelo NAME da instituição.  

 

3.7.3 Benefícios 

Os benefícios dessa pesquisa incluem levantamento de dados sobre a 

incidência de atresia intestinal viabilizando a informação acerca do quadro 

epidemiológico, fatores de risco e prognóstico dos neonatos, fornecendo, assim, 

subsídios para a diagnóstico precoce e prevenção de partos em locais onde não 

possuem serviço de terapia intensiva neonatal. Também será possível alertar e 

informar serviços de saúde sobre esta patologia, para que associado a uma estrutura 

adequada, os profissionais de saúde identifiquem de forma precoce, estabeleçam 
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diagnóstico, saibam orientar a família, e trabalhem de forma multidisciplinar para 

melhorar a qualidade de vida desses neonatos, diminuindo as taxas de 

morbimortalidade. 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
 No período entre 01 de janeiro a 30 de junho de 2018, 9 (nove) recém-nascidos 

foram diagnosticados com atresia intestinal no HBAP. Destes, apenas 8 foi obtido o 

TCLE para a coleta dos dados. 

 

4.1 IDADE GESTACIONAL 

Conforme demonstrado no gráfico a seguir, apenas 25% (2) da amostra eram 

pré-termos, enquanto a maior parte encontrava-se no termo. 

 

4.2 SEXO 

Nessa amostra, houve predomínio entre os gêneros, sendo o sexo feminino 

correspondeu à 62,5% (5) da amostra.  

 

4.3 PESO AO NASCIMENTO 

Neste estudo, 37,5% (3) foram classificados como Recém-Nascido de Baixo 

Peso (1500-2500g). 12,5% dos neonatos nasceram com peso entre 2500-2999g, 

seguido de 50% com 3000-3499g. Nessa amostra não houve pacientes acima de 

4000g ao nascimento, conforme distribuição do gráfico 1. 

 

 

Grafico 1.Peso ao nascimento dos recém-nascidos diagnosticados com Atresia Intestinal na 

Unidade de Terapia Intensiva em 2018 no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho-RO 

 1500-2500g 2500-2999g 3000-3499g
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4.4 PROCEDÊNCIA 

Metade dos pacientes (50%), eram procedentes da cidade de estudo (Porto 

Velho-RO). Sendo o restante, procedentes de cidades do interior do estado, sendo 

12,5% de Guajará-Mirim, Vilhena, Ji-Paraná e Pimenta Bueno cada um.  

 

4.5 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

Cinco (62,5%) dos recém-nascidos apresentaram mais de um sintoma típico da 

doença ao nascer, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

Tabela X. Apresentação clínica dos recém-nascidos diagnosticados com Atresia Intestinal na Unidade 

de Terapia Intensiva em 2018 no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho-RO. 

 

4.6 DIAGNÓSTICO DE ATRESIA 

Apenas 25% (2) dos pacientes realizaram o diagnóstico da doença durante o 

pré-natal. Na maior parte dos casos, o diagnóstico foi realizado após o nascimento, 

conforme descrito no gráfico 2 a seguir. 

 

Gráfico 2. Paciente diagnosticados durante o pré-natal com Atresia Intestinal na Unidade de Terapia 

Intensiva em 2018 no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho-RO 

 

4.7 TIPO DE ATRESIA 

A maioria dos pacientes apresentaram atresia jejuno-ileal, correspondendo a 

62,5% (5) dos casos. A taxa de atresia duodenal correspondeu a 25% (2) e a de 

atresia cólica 12,5% (1), conforme demonstrado na tabela abaixo. 

0

2

4

6

8

Diagnóstico pré-natal

SIM NÃO

Apresentação clínica ao 
nascimento 

                              N.               % 

Ausência de mecônio 4 50% 

Vômitos biliosos 4 50% 

Distensão abdominal 5 62,5% 

Vômitos fecaloides 1 12,5% 
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Tabela X. Tipo de Atresia Intestinal dos recém-nascidos diagnosticados na Unidade de Terapia 
Intensiva em 2018 no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho-RO. 

 

4.8 CLASSIFICAÇÃO DA ATRESIA INTESTINAL 

Não foi possível determinar a classificação da atresia, pois não houve registro 

desta informação nos prontuários dos pacientes. 

 

4.9 MALFORMAÇÃO ASSOCIADA 

Apenas 25% (2) tiveram malformações associadas, sendo 1 caso de 

gastrosquise e 1 de criptorquidia. A maior parte da amostra, 75% dos casos, foram 

diagnosticados com atresia intestinal isolada. 

  

4.4.10 PROCEDIMENTOS 

Todos os pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico. Sendo 52,5% (5) 

dos casos foi realizado ressecção intestinal seguida de anastomose. Outros 25% (2) 

dos pacientes realização ressecção intestinal seguida de ostomia. Em 12,5% (1) foi 

realizado ressecção intestinal isolada. O tratamento foi optado de acordo com cada 

caso. 

 

4.4.11 COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIA 

Dois pacientes (25%) evoluíram com complicação pós-operatória e 

necessidade de reabordagem cirúrgica, sendo 1 paciente devido a bridas intestinais e 

1 paciente devido a enterocolite. A maior parte 75¨% não houve complicações pós-

operatória 

Tipo de Atresia Intestinal                               N.               % 

Atresia duodenal 2 25% 

Atresia jejuno-ileal 5 62,5% 

Atresia cólica 1 12,5% 

   

TOTAL 8 100% 

Paciente 
Complicação pós-

operatória 
Qual 

Paciente 1 NÃO - 

Paciente 2 NÃO - 

Paciente 3 NÃO - 

Paciente 4 SIM 
Intestino curto + 

Bridas 

Paciente 5 SIM Enterocolite 

Paciente 6 NÃO - 

Paciente 7 NÃO - 
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Tabela X. Complicações pós-operatória dos recém-nascidos diagnosticados com Atresia Intestinal na 

Unidade de Terapia Intensiva em 2018 no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho-RO. 

 

4.4.12 EVOLUÇÃO NEONATAL 

Nesta casuística, dois neonatos (25%) evoluiram à óbito. Na maior parte da 

amostra, 75% (5) obtiveram alta hospitalar, com acompanhamento  ambulatorial pela 

Cirurgia Pediátrica. 

 

5. DISCUSSÃO 

 
As atresias intestinais são uma das causas mais comuns de obstrução intestinal 

no neonato, com uma incidência de 1 em 5.000 recém-nascidos (WALKER et al., 

2008; ANATOL; HARIHARAN, 2009).Acredita-se que a etiologia dessa condição seja 

secundária à vacuolização incompleta do duodeno primitivo sólido e secundária a 

acidentes vasculares ou mecânicos no caso do jejuno, íleo e cólon, sendo mais 

precisamente detectados a partir do final do segundo trimestre (LOUW; BARNARD, 

1995;VARGAS et al., 2018). Isso coincide com o processo de retorno do intestino de 

volta à cavidade celômica, desde a herniação fisiológica até o celoma 

extraembrionário (10 a 12 semanas de vida intrauterina). A sequência crítica de 

eventos neste momento envolve rotação e fixação intestinal e, portanto, dá 

credibilidade à hipótese de que a associação entre má rotação e atresia pode ser 

devido a uma anormalidade neste processo fisiológico (BURJONRAPPA; CRETE; 

BOUCHARD, 2011). 

Apesar dos avanços científicos, o achado de atresia intestinal está associado à 

morbidade e mortalidade a curto e a longo prazo. Além de morbidades de curto prazo 

relacionadas a complicações pós-operatórias, esses pacientes apresentam maior 

risco de complicações a longo prazo e mortalidade por uma variedade de causas 

(PIPER et al., 2008; NUSINOVICH; REVENIS; TORRES, 2013). Em países 

subdesenvolvidos, a taxa de mortalidade permanece entre 5% e 10% chega a 30% 

nos países em desenvolvimento (CHIRDAN; UBA; PAM, 2004).  Embora a 

mortalidade a curto prazo em crianças com atresia intestinal tenha melhorado ao longo 

do tempo, particularmente em países desenvolvido, as taxas de morbimortalidade a 

Paciente 8 NÃO - 
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longo prazo vêm aumentando nas últimas décadas (PIPER et al., 2008; STOLLMAN 

et al., 2009).  

A causa predominante de complicações tardias vividas por esses lactentes 

inclui a disfunção intestinal e a dependência prolongada da nutrição parenteral (NPT), 

resultando em colestase e disfunção hepática (PIPER et al., 2008; BURJONRAPPA; 

CRETE; BOUCHARD, 2009). Além disso, os pacientes dependentes de NPT têm um 

risco aumentado de sepse, que se acredita ser causada pelo uso prolongado do 

acesso venoso central e pela translocação bacteriana causada pelo supercrescimento 

bacteriano no intestino disfuncional (DURO; KAMIN; DUGGAN, 2008). Além disso, 

acredita-se que o risco de complicações dos pacientes esteja relacionado não apenas 

à perda cirúrgica de segmento intestinal, mas também à dilatação e comprometimento 

funcional do intestino remanescente (TONGSIN; ANUNTKOSOL; NIRAMIS, 2008). 

Argüelles e Estradarealizaram um estudo com 130 pacientes diagnosticados 

com atresia intestinais, entre 1982 e 2007, com média 5,2 casos/ano, casuística 

semelhante ao encontrado neste estudo. Os registros foram analisados quanto à 

localização, dados demográficos, diagnóstico pré-natal, peso ao nascer, anomalias 

associadas, cirurgia, estabelecimento de ingestão oral, reintervenções e mortalidade.  

Houve 59 duodenais (30 masculinos), 63 jejunoileais (34 masculinos) e 8 colônicas (3 

masculinos). O diagnóstico pré-natal foi estabelecido em 27 (46%) duodenais, 26 

(41%) jejunoileal e 1 (12,5%) atresias colônicas.  A taxa de mortalidade foi de 4,6%(6), 

não ocorrendo óbitos em pacientes com atresia duodenal e cólica. Os óbitos 

ocorreram em pacientes com atresia jejuno-ileais com múltiplas malformações e 

sepse. No presente estudo, a taxa de mortalidade foi de 25%, portanto maior que o 

apresentado na literatura.  

É possível detectar a atresia intestinal durante o pré-natal através da ecografia 

obstétrica.  O diagnóstico precoce e o encaminhamento das gestantes para um centro 

terceirizado com equipe de cirurgia pediátrica revelou-se de primordial para permitir 

uma abordagem mais rápida e eficiente ao recém-nascido, levando a uma intervenção 

cirúrgica mais precoce e a uma diminuição na incidência de complicações 

hidroeletroliticas e metabólicas, melhorando, desta forma, o prognóstico (1,2). Alguns 

estudos, porém, sugerem que uma atresia com diagnóstico pré-natal está associada 

a uma maior gravidade da doença e, consequentemente, a um pior prognóstico 

(BASU; BURGE, 2004). No presente estudo, apenas 25% foram diagnosticados 
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durante o pré-natal, incidência baixa quando enunciado por outros estudos, como o 

de Alves (2012), que se verificou diagnóstico antenatal em 36,6% dos casos totais, 

sendo 72.7% dos casos de atresia duodenal, 17,6% atresia jejuno-ileal e nenhum caso 

de atresia cólica foi diagnosticado no pré-natal. 

De acordo com Argüelles e Estrada, os sinais de obstrução intestinal (duplas 

bolhas no estômago, dilatação de alças intestinais e líquido peritoneal livre) são 

detectados com maior precisão a partir do final do segundo trimestre. Isso coincide 

com o processo de retorno do intestino de volta à cavidade celômica, desde a 

herniação fisiológica até o celoma extra-embrionário (10 a 12 semanas de vida intra-

uterina). A sequência crítica de eventos neste momento envolve rotação e fixação 

intestinal e, portanto, dá credibilidade à hipótese de que a associação entre má 

rotação e atresia pode ser devida a uma anormalidade neste processo fisiológico. 

Além disso, os autores reafirmam que a obstrução intestinal proximal parece ser mais 

facilmente detectada do que a obstrução distal do trato intestinal. Isso é explicado pela 

capacidade do cólon de absorver o líquido, evitando assim a dilatação intestinal 

significativa na obstrução distal (4).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O levantamento de dados sobre a incidência de atresia intestinal viabiliza a 

informação acerca do quadro epidemiológico, fatores de risco e prognóstico dos 

neonatos, fornecendo, assim, subsídios para a prevenção e o diagnóstico precoce.  

Apesar do número parcial ser pequeno, os resultados permitem conhecer 

dados epidemiológicos acerca da incidência de atresia intestinal tanto no município 

de Porto Velho, quanto no Estado de Rondônia.  Assim, será possível alertar e 

informar serviços de saúde sobre esta principal causa de obstrução intestinal, para 

que associado a uma estrutura adequada, os profissionais de saúde identifiquem de 

forma precoce, estabeleçam diagnóstico, saibam orientar a família, e trabalhem de 

forma multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida desses neonatos, diminuindo 

as taxas de morbimortalidade.  
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ANEXO A 
 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS EM PRONTUÁRIOS 
Data: _______/_______/_________ 

A. Classificação da idade gestacional ao parto: 
(Pré-termo extremo: ≤ 30 semanas; Pré-termo moderado: 31 a 34 semanas; Pré-termo limítrofe: 35 a 
36 semanas; Termo: 37 a 39 semanas; Termo prolongado: 40 a 41 semanas; Pós-termo: ≥ 42 semanas) 

 
1.  Pré-termo extremo   2.  Pré-termo moderado    
3. Pré-termo limítrofe   4.  Termo    
5.  Termo prolongado              6.  Pós-termo 
7.  Indeterminado    

 
B. Sexo do recém-nascido: 

1.  Feminino  2.  Masculino  3.  Indeterminado 
 

C. Peso ao nascer:  

1.  Menor que 1kg          2.  1,0 a 1,499kg       
3.  1,5 a 1,999kg    4.  2,0 a 2,499kg   
5.  2,5 a 2,999kg    6.  3 a 3,499kg 
7.  3,5 a 3,999kg     8.  Igual ou maior que 4kg  
9. Ignorado 

 

 

D. Apresentação clínica ao nascimento: 

1.  Ausência de mecônio        2. Vômitos biliosos 
3.  Distensão abdominal          4. Outros 
5. Ignorado 

Qual(is)________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 

E. Momento do diagnóstico da malformação: 

1.  Pré-Natal         2.  Pós-Natal     3. Ignorado   
 

F. Tipo de atresia intestinal: 

1. Duodenal   2. Jejuno-Ileal  

3. Cólico            4. Ignorado 
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G. Classificação da atresia intestinal: 

 

1. Tipo I    2. Tipo II  

3. Tipo III           4. Tipo IV 

5. Ignorado 

 

 

H. Há malformação(es) associada(as): 

1.  Sim          2. Não 3. Ignorado   

Qual(is)________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

I. Realizado tratamento cirúrgico: 

1.  Sim    2. Não 
3. Ignorado 
 

J. Procedimentos cirúrgicos realizados: 

1.  Ostomia   2. Anastomose 
3.  Ressecção Intestinal          4. Outros 
5. Ignorado 

Qual(is)________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

K. Complicação(ões) pós-operatória: 

1.  Sim          2. Não 3. Ignorado   

Qual(is)________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

L. Evolução Neonatal: 

1.  Alta   2.  Transferência  3.  Óbito 
Motivo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

ANEXO B 
INFORMAÇÕES EXTRA-CURRÍCULARES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO 

ACADÊMICO 
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A acadêmica Iayma Silva Andrade participou presencialmente do XXXV 

Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, XXI CongressoBrasileiro de Urologia 

Pediátrica e VI Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica VídeoAssistida ocorridos 

de 05 a 09 de Novembro de 2018, para a apresentação de sete trabalhos aprovados 

neste evento, sendo eles: 

 ATRESIA DE CÓLON ASSOCIADA A PERFURAÇÃO INTESTINAL: UM 

RELATO DE CASO NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 HEPATITES VIRAIS NA FAIXA ETÁRIA DE 0-14 ANOS: UM ESTUDO DE 

INCIDÊNCIA EM ESTADO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL CASO 

 MORTALIDADE EM MENORES DE 1 ANO: UM ESTUDO DE INCIDÊNCIA NO 

ESTADO DE RONDÔNIA 

 MORTALIDADE INFANTIL POR AFECÇÕES ORIGINADAS NO PERÍODO 

PERINATAL: UM ESTUDO DE INCIDÊNCIA EM ESTADO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 MORTALIDADE INFANTIL POR MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS: UM 

ESTUDO DE INCIDÊNCIA EM ESTADO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 OBSTRUÇÃO ESOFÁGICA POR SPONDIAS MOMBIN (SEMENTE DE CAJÁ) 

EM PACIENTE COM ESOFAGOCOLOPLASTIA PRÉVIA 

 TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM IDADE PEDIÁTRICA: UM 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A SER LEMBRADO 

 

 

ANEXO C 
AVALIAÇÃO DE MÉRITO DO PROJETO/RELATÓRIO E DESEMPENHO 

ACADÊMICO/CIENTÍFICO DO BOLSISTA 
 

A discente apresenta-se dedicada à realização do projeto de pesquisa, e 

interessada em aperfeiçoar seu conhecimento científico na área, sendo ele por meio 

de referências bibliográficas atualizadas e leitura de estudos epidemiológicos durante 

o decorrer da pesquisa. 

Além disso, o projeto colabora para o aumento na segurança e preocupação 

da discente como futura médica para com seus pacientes, pois é possível acrescer na 

futura relação médico-paciente e preocupação com os mesmo. 



99  

99 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDO DA ANÁLISE CLÍNICA DOS PACIENTES COM HANSENÍASE EM 

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO TRATADOS NO HOSPITAL SANTA 
MARCELINA DE PORTO VELHO - RO 

Orientadora: Maria Rosa Felix de Sousa 
Bolsista: Rodrigo Bouchabki de Almeida Diehl 

 

RESUMO: A hanseníase é uma patologia infectocontagiosa causada por uma 
micobactéria chamada Mycobacterium leprae, que pode acometer praticamente todos 
tecidos e sistemas do corpo em que tenham macrófagos, exceto o sistema nervoso 
central. A presença da doença periodontal em pessoas com hanseníase pode 
desencadear problemas locais na cavidade bucal como halitose, sangramento 
gengival, perda do elemento dental e problemas sistêmicos, como a reação 
hansênica. Este estudo teve como objetivo avaliar e relacionar o quadro clínico das 
reações hansênicas com a condição bucal e periodontal, verificando a influência do 
tratamento odontológico na recuperação dos pacientes com hanseníase em 
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tratamento no Hospital Santa Marcelina de Porto Velho - RO, aprimorando as ações 
de prevenção e tratamento às doenças bucais. Trata-se de um estudo do tipo 
exploratório e experimental com abordagem qualitativa, onde serão selecionados 26 
indivíduos com idade entre 18 e 65 anos. A amostra foi dividida em três grupos:  Grupo 
A (12) portadores de hanseníase com alguma infecção oral, e o Grupo B (3) pacientes 
com hanseníase e sem infecção oral e um Grupo C (11) pessoas com infecção oral, 
mas sem hanseníase. Foram dosadas a concentração sérica de VHS, PCR, realizado 
o hemograma completo e a avaliação clínica antes e após o tratamento odontológico 
nos três grupos. Os resultados mostraram melhora clínica e laboratorial das reações 
hansênicas, com destaque aos pacientes do Grupo A, possivelmente por não 
apresentarem mais problema bucal após o tratamento odontológico.  
 
 
Palavras-chave: hanseníase; doença periodontal; reação hansênica; doenças 
sistêmicas. 
  
 
1 INTRODUÇÃO  
 

A hanseníase é uma patologia infectocontagiosa causada por uma 
micobactéria chamada Mycobacterium leprae, que pode acometer praticamente todos 
tecidos e sistemas do corpo em que tenham macrófagos, exceto o sistema nervoso 
central. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a hanseníase é uma 
doença que o paciente apresenta lesão (ões) de pele com alteração da sensibilidade, 
acometimento de nervo (s) com espessamento neural e/ou baciloscopia positiva para 
M. Lepreae. Esse microrganismo afeta principalmente pele e/ou nervos periféricos, 
evoluindo de forma crônica e apresentando, algumas vezes, agudização do quadro, 
sendo chamada de reação hansênica. A relação entre as doenças bucais e 
periodontal com as reações hansênicas têm sido estabelecidas, onde a má condição 
bucal aumenta a chance de quadros reacionais da hanseníase (Almeida, 2017). 

É uma doença de predominância em países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, sendo que no Brasil, em 2016, foram notificados 25.218 novos 
casos, gerando uma taxa de detecção de 12,2 casos por 100 mil habitantes, bem 
acima da média mundial, de apenas 2,9 casos/100mil hab. Por isso, o Brasil tem 
seguido as recomendações que a OMS publicou, através da Estratégia Global para 
Hanseníase 2012-2016, que está baseada na melhora do controle e da parceria com 
o governo, no combate à hanseníase e suas complicações e o enfrentamento da 
discriminação através da inclusão social. 

A presença da doença periodontal em pessoas com hanseníase pode 
desencadear problemas locais na cavidade bucal como halitose, sangramento 
gengival, perda do elemento dental e problemas sistêmicos, como a reação 
hansênica. As ações de prevenção às doenças bucais são limitadas, e pela 
informação precária do impacto que a condição periodontal tem sobre a hanseníase 
os pacientes com hanseníase desconhecem o risco da doença periodontal e da sua 
relação com a hanseníase. 

A doença periodontal é um processo inflamatório que abrange diversas 
alterações patológicas que ocorrem no periodonto, e estas estão divididas em dois 
grupos: em gengivite, caracterizada pela inflamação dos tecidos gengivais, sem perda 
óssea e a periodontite pela reabsorção de tecido ósseo que pode levar perda do 
elemento dental. Dentre os estudos que destacaram a relação entre a doença 
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periodontal e as reações hansênicas, estão os de De Almeida (2017) onde os autores 
analisaram a condição da saúde bucal de 303 pacientes com hanseníase em uma 
cidade na Amazônia brasileira. A partir da verificação desses resultados, constatou-
se que a má condição bucal aumenta a chance de quadros reacionais da hanseníase, 
e pode-se concluir que o baixo cuidado bucal pode aumentar a possibilidade de piora 
no quadro clínico de pacientes com hanseníase a partir de quadros reacionais da 
enfermidade.  

De Almeida et al., em 2017 analisaram a situação da saúde bucal dos pacientes 
diagnosticados com hanseníase residentes no município de Cacoal e registrados no 
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) durante o período de 
2001 a 2012. Esses dados do SINAN foram importantes para localizar os pacientes e, 
através de um questionário adaptado das “Condições de Saúde Bucal do Projeto 
Populacional Brasileiro” e por exames clínicos realizados por profissionais 
capacitados, foi possível coletar informações da condição bucal dessa população para 
serem analisadas. Essa avaliação sistemática sobre a condição oral desses pacientes 
é importante por ser em área endêmica e por existir evidências da relação da maior 
incidência de reações hansênicas em pacientes com saúde bucal precária. Após 
analisarem 303 pacientes com hanseníase, pode-se concluir que o baixo cuidado 
bucal pode aumentar a possibilidade de piora no quadro clínico de pacientes com 
hanseníase a partir de quadros reacionais da enfermidade. 

Taheriet al., realizaram em 2012 um estudo no Shahid Bolandian Health Center, 
em Qazin, no Irã, com 100 pacientes diagnosticados com hanseníase, com o intuito 
de avaliar a frequência do comprometimento facial e bucal dessas pessoas. Foram 
coletados os seguintes dados: sexo do paciente, idade, trabalho, local de nascimento, 
história familiar de hanseníase, tipos de hanseníase (lepromatosa, borderline e 
tuberculóide), lesões oculares e orais, deformidades faciais e neuropatia, sendo o 
tratamento prévio um critério de exclusão. Foi feita a análise dos dados pelo SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) versão 13 para Windows e a significância 
da estatística foi determinada pelo teste do qui-quadrado, sendo considerado 
significante valor de P menor que 0,05. Dos 100 pacientes, 46 tinham lesões orais, 
mas sem diferenças significativas na incidência nos tipos de hanseníase (p = 0,390). 
Já as lesões faciais foram encontradas em 57 dos 100 pacientes, sendo 39 
lepromatosos, 10 boderliners e 8 tuberculóides, com o p = 0,002. É importante 
destacar que a atrofia da espinha nasal foi observada em 15% dos casos, o 
comprometo do nervo facial em 17%, a deformidade facial em 44% e as lesões 
oculares em 22% dos pacientes. Com a análise dos dados, foi possível notar que a 
maioria dos portadores de hanseníase foi do sexo masculino (62%) e a idade média 
foi de 51,86 ± 6,1 anos, variando de 7 a 87 anos de idade. O envolvimento oral foi 
observado em 46% dos pacientes e o envolvimento facial foi de 39%. Concluiu-se 
então que o exame da região oral em pacientes com hanseníase é de suma 
importância, visto que mucosa pode ser uma fonte secundária de infecção e 
transmissão do M. Leprae. 

Raja et al., publicaram em 2016 a avaliação da condição oral e periodontal de 
pacientes com hanseníase e que residem no distrito de Dindigul, localizado no sul da 
Índia. O estudo foi feito com 62 pacientes, sendo 22 (35,5%) do sexo feminino e 40 
(64,5%) do sexo masculino. A idade média foi de 52 anos e variou de 40 a 70 anos. 
Os pacientes foram examinados sob luz natural, exceto quando apresentavam 
queixas periodontais, que foram examinados com sonda periodontal e espelho bucal. 
Das alterações bucais encontradas nos pacientes, 74,2% eram cárie dentária e pulpite 
crônica, 67,7% tinha queixas periodontais, 54,8% com atrição dental e 54,8% 
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gengivite. Os locais mais lesados na região oral das pessoas com hanseníase incluem 
palato duro, palato mole, úvula, lábios, gengivas e parte inferior da língua. Com esse 
estudo foi possível observar que a maioria dos problemas orais estão relacionados ao 
baixo grau de higiene bucal e à autonomia deficitária.  Existe uma grande relação de 
respostas imunes afetadas contra bactérias periodônticas em pessoas com 
hanseníase, influenciando negativamente no tratamento e no risco de recidivas da 
doença e o surgimento de co-infecções. Apesar de algumas limitações do trabalho, 
concluiu-se que a conscientização aos pacientes com hanseníase sobre a importância 
da saúde bucal e o reforço da higiene de toda a região oral são necessários para a 
profilaxia de outras comorbidades e agravamento do quadro de hanseníase. 

Cortela, DCB et al., em 2015 realizaram uma revisão sistemática da literatura de 
publicações em bases de dados eletrônicas feitas entre 1996 e 2013, sobre os 
principais mediadores inflamatórios em episódios reacionais na hanseníase de 
pacientes com infecções bucais. De 911 publicações selecionadas, apenas 79 foram 
analisadas, sendo separadas em 3 estágios: estágio I tinha 10 artigos com os termos 
“citocinas” e “reações hansênicas”; estágio II havia 68 publicações sobre “infecções 
dentárias” e “citocinas” e no estágio III foi verificada 1 publicação com os termos 
“reações de lepra”, “infecções dentárias” e “citocinas”. A partir desse estudo, foi 
possível observar a presença de mediadores pró e antiinflamatórios, ou citocinas, 
relacionados com as infecções dentárias e as reações hansênicas, como IL-6, TNF-
α , IL-1β, IL-17, IL-10, IL-4 e IFN-γ. No soro dos pacientes, IL-6 e TNF- α estavam em 
maiores concentrações em casos de periodontite e lesões reacionais, já IL-1β e IFN-
γ estavam mais presentes em reações do tipo 1 (T1R), reações do tipo 2 (T2R) e  
periodontite agressiva crônica (CPD). Dessa forma, foi possível perceber a 
interrelação dos mediadores inflamatórios e os quadros clínicos dos pacientes com 
hanseníase e lesões bucais, podendo ser um guia para pesquisas que ajudem no 
desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico e monitoramento de pessoas com 
hanseníase. 

Garbinet al., em 2015 publicaram uma pesquisa sobre a informação e o 
sentimento de pessoas com o diagnóstico de hanseníase confirmados, que podem 
influenciar no preconceito e no estigma da doença. Foi feito um estudo de análise 
quantitativa em um Centro de Referência do município de Cuiabá, Estado do Mato 
Grosso, Brasil, para o tratamento de pessoas com hanseníase. A coleta de dados 
ocorreu entre abril e agosto de 2014, através de um questionário de informações 
sociodemográficas, qualidade de vida, estigma, preconceito e autoestima dos 
pacientes. Com esses dados, foram feitas análises bivariadas com base no teste do 
qui-quadrado com um limite de 5% de significância. A partir dessa análise, observou-
se que, dos 94 pacientes entrevistados, 55,3% pertence ao sexo masculino, a idade 
variou de 24 a 82 anos, a minoria havia completado o ensino médio (4%) ou o ensino 
superior (1%). A maioria (41,5%) trabalhava, mas aproximadamente 25% estavam 
desempregados, sendo a renda mensal de 67% de todos os participantes entre 1 e 3 
salários mínimos. 44,7% dos pacientes queixaram dos efeitos colaterais e 28,7% da 
duração do tratamento. Estigma e preconceito foram relatados por 93,6% dos 
entrevistados, sendo que 72,3% tinha conhecimento sobre a doença. Já em relação 
ao convívio social, 45,7% definiram a qualidade de vida entre ruim e muito ruim, 69,1% 
dos pacientes referiram problemas na vida profissional após o diagnóstico da 
hanseníase e 40,4% relataram tristeza ou momentos de depressão. Com essa 
investigação, pode-se perceber que a doença não causa prejuízo apenas físico ao 
indivíduo, mas também um sofrimento psicológico e social, por conta do estigma de 
outros e até o autoestigma, apesar da pesquisa mostrar que a maioria era ciente do 
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que é a doença. Por isso, faz-se necessária a participação de profissionais de diversas 
áreas para a informar a sociedade sobre o convívio seguro com esses pacientes e a 
reintegração social deles. 

AZULAY, Rubem David e AZULAY, David Rubem, em 2017, diferencia 
clinicamente os quadros reacionais tipo 1 do tipo 2. Nas reações de tipo 1, também 
chamada de reação reversa, é possível observar as lesões cutâneas preexistentes 
mais eritematosas, edematosas, intumescidas infiltradas e bem delimitadas, podendo 
surgir novas lesões, hiperestesia ou acentuação da parestesia nas lesões cutâneas, 
chegando até à neurite, se acometer troncos nervosos. Nas reações de tipo 2, 
conhecida como eritema nodoso hansênico, encontra-se nódulos, pápulas ou placas 
eritematosas, dolorosas, principalmente em superfícies de membros e face, podendo 
evoluir para necrose central. Associa-se à manifestações sistêmicas como febre alta, 
mal estar geral, artralgia, orquite e miosite. 

MOTTA, Ana Carolina F. et al, em 2010 investigaram a associação de episódios 
reacionais da hanseníase às infecções orais crônicas e a diferença nas concentrações 
sorológicas de mediadores inflamatórios antes e após o tratamento das infecções 
orais. Foram selecionados 44 pacientes nas Clínicas de Hanseníase da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, no Brasil, mas 6 foram excluídos 
do estudo, 4 por não completarem o tratamento pré-estabelecido e 2 por terem o 
quadro agravado. As 38 pessoas restantes foram divididas em 2 grupos: o 1o grupo 
era formado por 19 portadores de hanseníase e com alguma infecção oral, e o grupo 
2 era composto por 19 pacientes com hanseníase e sem infecções orais. O grupo 
controle foi de 10 pessoas com infecções orais, mas sem hanseníase. O examinador 
usou de uma sonda periodontal, spray criogênico e radiografias para coletar os dados 
clínicos, mas não houve diferença relevante. No entanto, a comparação entre os dois 
grupos mostrou que apenas IL-1 e IL-6 estavam significativamente em quantidades 
maiores no grupo 1 e IL-10 maior no grupo 2, visto que a última é uma citocina anti-
inflamatória. Pode-se supor que esses marcadores inflamatórios sejam relevantes 
para o monitoramento de reações imunológicas em pacientes com hanseníase e que 
as infecções orais influenciam negativamente no quadro dessas pessoas, visto que 
78,9% dos indivíduos com infecções orais apresentou episódios reacionais de 
hanseníase. 

Fonseca, Adriana Barbosa de Lima et al., em 2017 publicaram uma revisão 
bibliográfica sobre as respostas imunológicas inata e adaptativa, e como elas podem 
influenciar na patogênese e no desenvolvimento clínico do paciente com hanseníase. 
Para a coleta de dados e materiais, foram utilizados bancos de dados bibliográficos 
virtuais, como “PubMed”, “Scopus” e “Portal CAPES”. A partir disso, observou-se que 
o conceito atual de que a imunidade inata tem importância no desenvolvimento inicial 
da hanseníase, e que a resposta da imunidade adaptativa depende do estágio em que 
o patógeno está no hospedeiro, faz surgir questionamentos para a produção de 
maiores pesquisas que explicitem mais os fatores que influenciam nas manifestações 
clínicas, nas complicações e nos tratamentos mais individualizados, não só na 
hanseníase, mas também de outras patologias que têm a influência de mediadores 
químicos encontrados na hanseníase. 

Filgueira et al., no ano de 2014 publicaram uma pesquisa na qual teve como 
objetivo a avaliação do estado da saúde oral de pessoas com hanseníase na região 
urbana do município de Sobral, no Ceará, e verificação da relação dos problemas 
bucais com episódios reacionais da hanseníase, nos anos de 2011 e 2012. Foram 
descartados da pesquisa pacientes que apresentaram recidiva hansênica e de 
distritos vizinhos. Foi contabilizado um total de 119 casos novos registrados no 
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SINAN, mas apenas 65 pacientes puderam ser examinados durante todo o período 
da pesquisa. O levantamento epidemiológico em saúde bucal foi feito seguindo a 
metodologia determinada pelo projeto Saúde Bucal Brasil (SB-Brasil). Foi feita uma 
entrevista e exame clínico. A predominância dos pacientes foi do sexo feminino 
(n=34), de baixa escolaridade (n=47) e sem orientação para acompanhamento 
odontológico ao serem diagnosticados com hanseníase (n=44). Houve a queixa da 
dificuldade para realizar a higiene bucal, por conta da parestesia dos membros 
superiores (n=10). Foi possível encontrar uma significativa relação apenas entre 
sangramento gengival e surtos reacionais da hanseníase (p=0,010). Os 
pesquisadores chegaram à conclusão de que a saúde bucal dos entrevistados é 
precária e o acompanhamento odontológico no município de Sobral é deficitário, 
sendo de grande importância o encaminhamento médico desses pacientes ao 
odontólogo desde o diagnóstico da doença, para evitar focos infecciosos na região 
bucal e complicações da hanseníase. 

Em 2014, Lastória e de Abreu publicaram uma revisão de aspectos 
epidemiológicos, etiopatogênicos e clínicos da hanseníase, para atualização de 
médicos, principalmente dermatologistas, com o intuito de ajudá-los no entendimento 
dos mecanismos de defesa do organismo do doente e no diagnóstico da doença. Por 
ser uma doença que se apresenta de formas variadas, o profissional da saúde tem 
que observar bem as lesões encontradas e tentar diferenciar de outras possíveis 
patologias, como pitiríase Alba, tuberculose e doenças reumatológicas, como lúpus 
eritematoso sistêmico e dermatopolimiosite. Quanto mais rápido o tratamento, menor 
a possibilidade de lesões permanentes. 

MOTTA, Ana Carolina F. et al., em 2012, analisaram dados de prontuários de 
pacientes atendidos no setor de hanseníase do Hospital das Clínicas de Ribeirão 
Preto, da Universidade de São Paulo, entre 2000 e 2010. Dos 225 pacientes, 146 
tinham a forma multibacilar da doença e 79 a forma paucibacilar. 122 pacientes 
apresentaram episódios reacionais, 63% desses 122 foi encontrado eritema nodoso 
hansênico e 36,1% tiveram reação de reversão. Do total te 225 pacientes, 88 
apresentaram coinfecções, sendo mais prevalentes as coinfecções orais (40/88). Com 
base nesses resultados, é possível perceber a importâncias do cuidado da saúde oral 
para evitar uma provável piora na hanseníase, pois essas coinfecções parecem estar 
ligadas aos quadros reacionais da hanseníase. 

Devido aos custos e a dificuldade na disponibilidade da realização de exames 
para dosagem IL-6, TNF-α, IL-1β, IL-17, IL-10, IL-4 e IFN-γ nos mais diversos lugares 
do Brasil, faz-se a análise a partir de provas inflamatórias como a Velocidade de 
Hemossedimentação (VHS) e a Proteína C-reativa (PCR), além do hemograma 
completo. Segundo a docente Maria Angela Bianconcini Trindade, em 2014, no 
hemograma normalmente encontra-se, na reação do tipo 2, leucocitose com desvio a 
esquerda, anemia normocíticanormocrômica, além do aumento de VHS e PCR.  

 
 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS INICIAIS 
O estudo teve como objetivo avaliar e relacionar o quadro clínico das reações 

hansênicas com a condição bucal e periodontal, verificando a influência do tratamento 
odontológico na recuperação dos pacientes com hanseníase em tratamento no 
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Hospital Santa Marcelina de Porto Velho - RO, e elaborar e instalar um programa de 
atendimento odontológico para este grupo de pacientes. 

 
2.2 OBJETIVOS ALCANÇADOS 
 No que se refere aos objetivos alcançados, consideramos que os resultados 
observados foram positivos.Foi possível verificar melhora nas reações hansênicas 
após o tratamento odontológico, visto que os pacientes com quadro reacional de 
hanseníase apresentaram resultados satisfatórios nos parâmetros clínicos e 
laboratoriais da doença após o tratamento odontológico.  
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Local da Pesquisa 

A pesquisa está sendo realizada no Hospital Santa Marcelina de Porto Velho - 
RO, localizado na cidade de Porto Velho- RO, com estimativa de 511. 219 habitantes, 
capital rondoniense que se localiza na parte oeste da região norte do Brasil, na área 
abrangida pela Amazônia Ocidental no Planalto Sul-Amazônico. Segundo dados do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) de 2018, o estado de 
Rondônia apresenta 38,16 casos a cada 100.000 habitantes, sendo a 6ª unidade 
federativa com maior número de casos no Brasil. 
 
3.2.Aspectos éticos e legais 

Toda a pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco, ainda que mínimo, 
conforme Resolução 466/12 CNS/MS. A pesquisa foi aprovada pelo CEP (parecer: 
3.094.859). O exame físico geral trouxe desconforto mínimo, pois trata-se de exames 
de rotina na prática médica para avaliação clínica geral dos pacientes com 
hanseníase. Foram respeitadas todas as normas de desinfecção e esterilização de 
materiais utilizados pelos examinadores.   
 
3.3. Seleção dos Pacientes 

Os pacientes com hanseníase em tratamento no Hospital Santa Marcelina de 
Porto Velho - RO foram convidados a participarem do estudo após esclarecimentos 
dos propósitos e objetivos do mesmo. Após a autorização e assinatura do TCLE, os 
dados sobre a condição bucal foram coletados nos prontuários e tabulados para 
posterior análise, aprimorando assim as ações preventivas e de tratamento 
odontológico. 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório e experimental com abordagem 
qualitativa, onde foram selecionados 26 (vinte e seis) indivíduos com idade entre 18 e 
65 anos. A amostra foi dividida em três grupos: Grupo A (A) formado por 12 portadores 
de hanseníase com alguma infecção oral, e o Grupo B (B) composto por 3 pacientes 
com hanseníase e sem infecção oral e um Grupo Controle (C) composto por 11 
pessoas com infecção oral, mas sem hanseníase. 

Foram incluídos na pesquisa: 

a) Ser diagnosticado e ser paciente com hanseníase do Hospital Santa Marcelina 

de Porto Velho – RO. 
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b) Paciente maior de 18 anos. 

c) Pacientes entre 18 e 65 anos. 

d) Preenchimento e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

pelo participante da pesquisa (TCLE). 

Foram excluídos da pesquisa: 

a) Não ser paciente do Hospital Santa Marcelina de Porto Velho-RO. 

b) Ser menor de 18 anos ou maior de 65 anos 

c) Realizaram tratamento periodontal entre 0 a 6 (seis) meses 

d) Portadores de aparelhos ortodônticos 

e) Gestantes e lactantes 

f) Não assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo 

participante da pesquisa (TCLE). 

 

3.4. Análise dos Parâmetros Clínicos 

 Como o diagnóstico da Hanseníase é predominantemente clínico, foi realizado 
e supervisionado por um médico do Hospital Santa Marcelina de Porto Velho - RO, o 
exame físico geral com avaliação da pele e palpação dos nervos periféricos dos 
pacientes selecionados (Figura 1). 

Foi avaliado, em pacientes antes, durante ou após o tratamento específico da 
doença, o aparecimento de sinais clínicos agudos da doença, podendo caracterizar-
se como reação hansênica. Como esse tipo de reação é um processo inflamatório 
agudo, é esperado encontrar calor, rubor, edema e dor na pele e nos nervos, pois são 
os lugares onde o bacilo tem mais afinidade a permanecer, fazendo o sistema imune 
atacá-los. Esses quadros reacionais são divididos em tipo 1 e tipo 2. 

Segundo o Guia Prático de Hanseníase de 2017, do MS, a determinação para 
as reações hansênicas do tipo 1, serão quando o paciente não apresentar um quadro 
de mal estado geral e tiver um dos seguintes sinais e sintomas: 

 

 As lesões hansênicas da pele ficarem mais edemaciadas e hiperemiadas; e/ou 

os nervos periféricos se tornarem mais dolorosos; e/ou 

 Agravamento do quadro da diminuição de sensibilidade (térmica, dolorosa e 

tátil) ou da força muscular; e/ou 

 Extremidades dos membros edemaciadas; e/ou 

 Aparecimento de novas lesões dermatológicas rapidamente, até 5 anos depois 

da alta medicamentosa. 

 
Ainda de acordo com guia do MS, a determinação do parâmetro clínico de 

reação tipo 2 quando o enfermo tiver: 



107  

107 
 

 Febre, artralgia, mal-estar geral; e/ou 

 Manchas ou nódulos dolorosos, quentes e ruborizados na pele; e/ou 

 Dor em nervos das mãos e dos pés; e/ou 

 Comprometimento ocular; e/ou 

 Alterações sistêmicas, como leucocitose com desvio à esquerda, anemia 

severa aguda, comprometimento de baço, fígado, rins, linfonodos, testículos e 

suprarrenais. 

 
Figura 1: Formulário para Avaliação Clínica e Diferenciação dos Tipos de Reações 

Hansênicas baseado no Guia Prático de Hanseníase 2017 do Ministério da Saúde. 
 
Como forma complementar à avaliação de sinais clínicos, os pacientes foram 

submetidos a exames laboratoriais antes de iniciar o tratamento odontológico e pelo 
menos 7 dias após a conclusão do tratamento odontológico para observar possíveis 
alterações. Dentre os exames realizados: hemograma com leucograma, Velocidade 
de Hemossedimentação (VHS) e Proteína C-Reativa (PCR), sendo esses dois últimos 
testes marcadores inflamatórios, que podem alterar na fase aguda da reação 
hansênica. 

Durante os atendimentos médicos, foram coletados os dados sobre a condição 
sistêmica, estado físico, aparecimento de novas lesões e reações hansênicas. Os 
dados coletados foram tabulados em planilha Excel para posterior análise estatística. 
Serão utilizados entre os grupos os Teste de Anova e Teste de Tukey. (p<0,05). 
 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Dentre os casos analisados, após o exame clínico com avaliação da pele e 
palpação dos nervos periféricos dos pacientes selecionados, observamos as 
seguintes lesões: 
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(figura 2): Múltiplas lesões eritematosas e difusas em tronco e membros, de início 
rápido, relacionadas a uma resposta celular exacerbada, tipicamente encontrada em 
reações hansênicas do tipo 1. 
 
 
 

 
(figura 3): Descamação de pele em membro superior direito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B A 
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(figura 4 A-B): Amiotrofia dos interósseos das mãos do paciente, mostrando 

alteração de nervos periféricos, muitas vezes relacionada com baixa força muscular 
e alteração dos nervos periféricos. 
 

Os resultados atuais demonstram que os pacientes que receberam tratamento 
odontológico paralelo ao tratamento do quadro reacional da hanseníase obtiveram 
evolução satisfatória no controle da doença. Todos os pacientes que foram 
submetidos ao tratamento odontológico receberam uma avaliação clínica médica e 
laboratorial antes de iniciar o tratamento odontológico. Os pacientes que 
apresentaram o quadro de saúde bucal insatisfatório se enquadraram no grupo A 
(pacientes com quadro de reação hansênica e com problema bucal), na qual foi 
realizado o tratamento das injúrias bucais e após o término do tratamento, realizou-se 
uma nova avaliação clínica médica e laboratorial em um intervalo de ao menos sete 
dias após o tratamento odontológico finalizado. Com relação ao tipo de quadro 
reacional verificou-se que predominantemente a mais comum foi a do tipo I. Já os 
pacientes do grupo B não obtiveram melhora significativa no quadro clínico, 
provavelmente por não terem problemas bucais, então não havia foco bucal a ser 
tratado e que estivesse influenciando negativamente na reação hansênica.  Conforme 
a tabelas e gráficos abaixo:  
 
Tabela 01 –1.1: Grupo A – Pacientes com hanseníase e com problemas bucais. 

Exames Laboratoriais VHS (mm/h) - Valor ref. (1-10); PCR(mg/L) – Valor de ref. (0-8); 
Exame clínico e manifestações das lesões e Quadro reacional. 

 
 
Tabela 2: Grupo B – Pacientes com hanseníase e sem problemas bucais. Exames 

Laboratoriais VHS (mm/h) - Valor ref. (1-10); PCR (mg/L) – Valor de ref. (0-8); Exame 
clínico e manifestações das lesões e Quadro reacional. 
 
 

Identificação VHS 
(mm/h) 
ANTES 

 

VHS 
(mm/h) 
DEPOIS 

 

PCR 
(mg/L) 
ANTES 

 

PCR 
(mg/L) 

DEPOIS 
 

Melhora 
Sinais e 

Sintomas 

Quadro 
Reacional 

Paciente A1 80 105 96 68,6 Sim Tipo 2 

Paciente A2 3 6 4,15 4,77 Sim Tipo 2 

Paciente A3 18 55 86,41 13,97 Sim Tipo 1 

Paciente A4 22 2 0,77 1,01 Sim Tipo 1 

Paciente A5 27 10 2,40 2,01 Sim Tipo 1 

Paciente A6 5 14 2,26 4 Sim Tipo 1 

Paciente A7 3 02 10,75 1,56 Sim Tipo 1 

Paciente A8 23 05 31 3,95 Sim Tipo 1 

Paciente A9 73  25  80 12,70 Sim Tipo 1 

Figura 5-A 
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Tabela 3: Grupo C – Pacientes sem hanseníase e com problemas bucais. Exames 

Laboratoriais VHS (mm/h) - Valor ref. (1-10); PCR (mg/L) – Valor de ref. (0-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 – 

Quadro 
reacional – 
Grupo A.  

 
 
 
Gráfico 2 – Quadro reacional – Grupo B.  

 
 
Através dessa pesquisa foi possível observar melhora significativa nas reações 

hansênicas nos pacientes atendidos e com o tratamento concluído, assim como 
observado no estudo de Almeida et al., em 2017, que analisaram a situação da saúde 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

QUADRO REACIONAL 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo Mista

B1 B2

QUADRO REACIONAL 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo Mista

Identificação VHS 
(mm/h) 
ANTES 

 

PCR 
(mg/L) 
ANTES 

 

Melhora 
Sinais e 

Sintomas 

Quadro 
Reacional 

Paciente B1 72 130 Não Tipo 1 

Paciente B2 5 2,05 Não Tipo 1 

Paciente B3 Evadido Evadido Evadido Tipo 1 

Identificação VHS (mm/h)  
 

PCR (mg/L)  
 

Quadro 
Reacional 

Paciente C1 02 0,56 Não se aplica 

Paciente C2 25 0,69 Não se aplica 

Paciente C3 12 4,6 Não se aplica 

Paciente C4 10 4,16 Não se aplica 

Paciente C5 03 06 Não se aplica 

Paciente C6 37 48 Não se aplica 

Paciente C7 3 6 Não se aplica 

Paciente C8 0,53 1,56 Não se aplica 

Paciente C9 05 5,37 Não se aplica 

Paciente C10 15 2,52 Não se aplica 

Paciente 11 35 20,56 Não se aplica 
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bucal dos pacientes diagnosticados com hanseníase residentes no município de 
Cacoal e registrados no SINAN de 2001 a 2012. 

No entanto, os pacientes do grupo B não tiveram melhora tão significativa 
quanto os do grupo A. Isso pode ser comparado ao que foi observado no estudo de 
Raja et al., em 2016, que através da avaliação da condição oral e periodontal de 
pacientes com hanseníase residentes no distrito de Dindigul, no sul da Índia, observou 
que 67,7% dos pacientes com hanseníase relatavam problemas periodônticos. Isso 
reforça ainda mais a afirmação de que existe relação forte das bactérias periodontais 
com as reações hansênicas e o mal prognóstico do tratamento da doença sistêmica. 
Ou seja, boa parte dos pacientes no estado reacional provavelmente terá boa 
evolução se tiver boa higiene bucal, mas os que já têm bons cuidados, talvez não 
teriam chances de evitar a reação com a boa higiene, visto que mesmo com a boa 
higiene apresentaram reação. Sendo assim, faz-se necessário o cuidado bucal para 
a profilaxia de outras com morbidades e agravamento do quadro de hanseníase.  

Estudos anteriormente realizados avaliaram condições bucais por meio de 
exames predominantemente clínicos, o que difere deste estudo, que além do exame 
clínico, realizou o tratamento odontológico dos pacientes. 
 

5 CONCLUSÃO 

A partir da análise dos dados obtidos na pesquisa realizada nos últimos 12 
meses, observou-se melhora no quadro clínico dos pacientes avaliados, com 
destaque para o grupo A, que apresentou redução de queixas álgicas, de sintomas 
observados antes do tratamento odontológico e do bom controle das reações 
hansênicas. Isso provavelmente seja justificado pela eliminação de um foco infeccioso 
que pode aumentar o potencial da reação hansênica nos pacientes. 

Os resultados obtidos através da comparação dos exames laboratoriais antes 
e após o tratamento odontológico mostram diminuição nos valores de VHS e PCR. 
Apesar de serem marcadores inflamatórios inespecíficos, diminuíram em todos os 
pacientes, o que pode evidenciar a melhora no quadro reacional já observado através 
dos sintomas. 

Outra observação importante é que 5 dos 11 pacientes do grupo C 
apresentaram ao menos uma prova inflamatória aumentada, o que condiz com a 
relação do foco bucal interferir negativamente de forma sistêmica no sistema 
imunológico do paciente. 
Este trabalho teve ainda uma motivação social importante, pois fomentou a 
necessidade, e assim, criação de um projeto odontológico que disponibiliza 
atendimento gratuito a essas pessoas muitas vezes desassistidas. 
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Avaliação de Mérito do projeto/relatório e desempenho acadêmico/científico do 
bolsista 

 
 A proposta do estudo foi alcançada, cujo o objetivo foi avaliar a influência do 

tratamento odontológico nos quadros de reação hansênica nos pacientes em 
tratamento no Hospital Santa Marcelina. Os grupos foram compostos, de acordo com 
os critérios de inclusão e exclusão, e as avaliações pré e pós tratamento odontológico 
foram devidamente finalizadas. 
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A pesquisa obteve dados e resultados relevantes, demonstrando a relação da 
condição bucal com os episódios das reações hansênicas nos pacientes estudados, 
sendo importante o acompanhamento e orientação odontológico neste grupo de 
pacientes. Além disso, no que se refere ao estabelecimento de protocolos de 
atendimento odontológico a este grupo de pacientes, foi criado um programa 
permanente de atendimento no Centro Odontológico da UniSL, com objetivo de 
manutenção e promoção de saúde bucal.  

Sobre o desempenho do acadêmico RODRIGO BOUCHABKI DE ALMEIDA 
DIEHL, cumpriu todas as atividades propostas, obedecendo o cronograma de trabalho 

do aluno. Além disso, todos os pacientes participantes e também não participantes 
(que não contemplavam os critérios de inclusão) que realizam tratamento 
odontológico, foram acompanhados pelo acadêmico através do acompanhamento 
clínico, necessidade de intervenção.   
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   ProfªDrª Maria Rosa Felix de Sousa Gomide Guimarães 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROCEFALIA ASSOCIADA À INFECÇÃO PELO ZIKA VÍRUS: UMA ANÁLISE 
CLÍNICA E MOLECULAR VIRAL DE PACIENTES ATENDIDOS EM RONDÔNIA 

 
Orientador: Michelle de Oliveira e Silva 

Bolsista: Laís Silva Sousa 

 



117  

117 
 

 

RESUMO: O Zika vírus (ZIKV) é um arbovírus do gênero Flavivirus, família 
Flaviviridae, que tem sido fortemente associado ao desenvolvimento de malformações 
congênitas, especialmente microcefalia. Essa patologia é uma condição observada 
pelas estimativas de perímetro cefálico inferior a 31,9 cm para indivíduos do sexo 
masculino e 31,5 cm para o sexo feminino, considerando idade gestacional de 
nascimento acima de 37 semanas. Este reduzido crescimento cerebral pode ser uma 
condição isolada ou combinada a outros defeitos congênitos cujas causas, para a 
maioria dos indivíduos, é ainda desconhecida. Fatores genéticos e ambientais, como 
o consumo excessivo de álcool ou outras drogas, desnutrição e infecção por 
patógenos são associados etiologicamente à microcefalia. Até o ano de 2015, 
infecções pelos agentes etiológicos de doenças incluídas no acrônimo STORCH 
(Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes simplex) eram as causas 
mais comum entre associadas à ocorrência de microcefalia no Brasil, todavia após o 
surto de infecção pelo ZIKV, a relação etiopatológica deste vírus também tem sido 
considerada dentre as manifestações da Síndrome Congênita Associada ao ZIKV 
(SCZ).  Apesar do conhecimento dessas relações causais, o risco do desenvolvimento 
dos transtornos, assim como o perfil das manifestações clínicas dos pacientes 
acometidos ainda é pouco conhecido. Neste estudo, propomos analisar a frequência 
de casos de microcefalia associados à SCZ, caracterizando a população em relação 
às manifestações clínicas notificadas no estado de Rondônia no ano de 2016. 
 

Palavras-chave: microcefalia; manifestações clínicas;síndrome congênita associada 

ao Zika vírus; Rondônia 
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1. Introdução 

O Zikavirus (ZIKV) é um arbovírus classificado no gênero Flavivirus (família 

Flaviviridae) identificado pela primeira vez em 1947 no sangue de macacos Rhesus 

em Uganda, África (Dick et al. 1952). A transmissão do ZIKV é realizada por mosquitos 

do gênero Aedes, sendoa primeira epidemia reportada em 2007 na Ilha Yap, 

Micronésia (Lanciotti et al. 2007), com 49 casos positivos, mas sem necessidade de 

hospitalização e/ou óbitos. 

De 2013 a 2015, a linhagem asiática do vírus foi identificada em epidemias na 

Nova Caledônia e Polinésia Francesa causando febre, exantema, artralgia e 

conjuntivite nos pacientes infectados (Faria et al., 2016). A partir disso, o ZIKV se 

espalhou em diversos países da Oceania, sendo introduzido nas Américas em 2014, 

provavelmente, via Ilha de Páscoa, Chile (Tognarelli et al., 2016), através da infecção 

de um indivíduo viajante do Taiti durante um festival cultural (Maguina et al. 2016). 

No Brasil, em março de 2015 foram notificados casos positivos de infecção por 

ZIKV em vários estados da região Nordeste, com destaque para Bahia, Maranhão, 

Paraíba e Rio Grande do Norte, embora o Centro de Informações Estratégicas de 

Vigilância em Saúde (CIEVS) tenha recebido notificações de todos os estados 

nordestinos (Fantinato et al., 2016).Estudos filogenéticos revelaram que a cepa 

introduzida no país possui similaridade consequências isoladas de pacientes da 

Polinésia Francesa, as quais pertencem à linhagem asiática. Diante desse panorama, 

três hipóteses foram levantadas para a possível entrada desse vírus no Brasil. A 

primeira hipótese foi que a introdução tenha ocorrido durante a Copa do Mundo de 

2014, embora não houvesse países do Pacífico nessa competição (Zanluca et al., 

2015),a segunda sugere que tenha sido durante o Campeonato Mundial de Canoagem 

ocorrido em agosto no Rio de Janeiro, no qual equipes da Polinésia Francesa, a Nova 

Caledônia, as Ilhas Cook e a Ilha de Páscoa participaram da disputa (Musso, 2015). 

A terceira hipótese é que a introdução do ZIKV tenha ocorrido durante a Copa das 

Confederações, entre os meses de julho e agosto de 2013, e que a falta da notificação 

dos casos tenha ocorrido devido à semelhança dos sintomas com outras arboviroses 

circulantes na população e/ou a ausência de sintomas ou mesmo a manifestação leve 

da doença (Faria et al., 2016). 

Em março de 2015, o Brasil notificou à OMS mais de 7 mil casos de uma 

doença caracterizada por erupções cutâneas (exantema), advindos de estados da 
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região nordeste, entre os meses de fevereiro e abril. A notificação de casos de 

infecção pelo ZIKV no Brasil e no mundo levou a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) emitiram alerta epidemiológico sobre o risco da doença em maio de 

2015, no qual abordou recomendações para detecção de possíveis infecções pelo 

ZIKV através de testes laboratoriais, com orientações sobre tratamentos, prevenção, 

controle e instruções para viajantes (PAHO e WHO, 2015). 

Até o final de 2015, 19 Unidades da Federação confirmaram laboratorialmente 

autoctonia da doença do ZIKV e em outubro deste mesmo ano o Brasil notificou um 

aumento recorde nos casos de pacientes que apresentava algum tipo de síndrome 

neurológica, sendo que de 138 casos, 58 apresentaram um histórico de infecção por 

ZIKV (Kindhauser et al, 2016). Nesse mesmo contexto, duas notificações acerca de 

um aumento de mais que 20 vezes no número de casos de microcefalia no Brasil 

foram publicadas por pesquisadores da região Nordeste e posteriormente também no 

sudeste do país (MS 2015, Schuler-Faccini 2015, Oliveira et al. 2016). 

Dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) mostraram 

em 2015, uma média de 1.608 casos de microcefalia em detrimento de 164 casos dos 

anos anteriores (Marinho et al., 2016). A partir disso, o CIEVS Nacional iniciou uma 

investigação de ocorrências semelhantes no estado de Pernambuco. Em 11 de 

novembro de 2015, o Ministério da Saúde declarou um dispositivo que funciona para 

criar medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 

à saúde pública pelo Decreto n° 7.616/2011 (Portaria MS no 1.813/2015); bem como, 

colocou em funcionamento o Centro de Operações de Emergências em Saúde 

(COES) como gestora de resposta à emergência no âmbito nacional e comunicou a 

ocorrência do surto à OMS por meio da OPAS (Garcia,2018). 

A fim de melhorar a notificação dos casos de infecção pelo ZIKV e os possíveis 

acometimentos associados à doença, o Grupo Estratégico Interministerial de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional (GEI-ESPII) 

lançou, em 5 de dezembro de 2015, o Plano Nacional de Enfrentamento à 

Microcefalia. O plano foi dividido em três eixos de ação: mobilização e combate ao 

mosquito; atendimento às pessoas; e desenvolvimento tecnológico, educação e 

pesquisa (Garcia, 2018). 

A partir da publicação Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, o 

Ministério da Saúde (2016) instituiu em fevereiro de 2016 a doença aguda pelo Zika 
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vírus como notificação compulsória e a infecção pelo Zika vírus em gestante e/ou óbito 

de neonato como notificação imediata. No estado de Rondônia, a Agência de 

Vigilância em Saúde (AGEVISA) foi o órgão responsável pelas notificações e 

acompanhamento dos pacientes. Todavia, nesse período, havia poucos estudos 

acerca dos critérios de classificação da SCZ e, ainda atualmente, sobre a diversidade 

das implicações clínicas da patologia.  

Apesar da implicação mais grave da SCZ em neonatos ser a microcefalia, esta 

patologia não é uma manifestação exclusiva desse vírus. Dessa forma, a microcefalia 

constitui um achado clínico decorrente de malformações congênitas ou de origem pós-

parto (Ribeiro et al.,2015), sendo esta patologia, na maioria das vezes, multifatorial e 

relacionada à presença de infecções, e também de fatores genéticos e ambientais 

(Robbiani, 2019).As causas mais comuns dos casos de microcefalia são associadas 

à transmissão congênita de agentes etiológicos das doenças incluídas no acrônimo 

STORCH: Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus ou Herpes simples (Ford-

Jones, 1999), além do Zika vírus e HIV. Adicionalmente, o uso de agentes 

teratogênicos, como álcool, além de radiação, diabetes materna mal controlada e 

falência renal crônica foram também reportados relacionados ao desenvolvimento de 

microcefalia, assim como fatores etiológicos pós-parto como casos de meningites e 

encefalites (MS, 2016). 

O Ministério da Saúde (MS) adotou os padrões instituídos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para o diagnóstico de microcefalia, cujas medidas do 

perímetro cefálico (PC) são estimadas através de fita métrica em torno do osso frontal 

sobre o sulco supraorbital ao redor da cabeça, no mesmo nível de cada lado, sobre a 

proeminência occipital máxima (figura 01). Estimativas menores que menos dois (-2) 

desvios-padrões abaixo da média específica para o sexo e idade gestacional para os 

recém-nascidos a termo, portanto com 37 a 42 semanas de gestação, caracteriza a 

microcefalia. Desta forma, as medidas reconhecidas para o diagnóstico desta 

patologia são iguais ou inferiores a 31,9 cm para indivíduos do sexo masculino e 31,5 

cm para o sexo feminino para microcefalia leve, sendo os casos com menos três (-3) 

desvios-padrões, perímetro cefálico menor ou igual a 30,7 cm para menino e menor 

ou igual a 30,3 para meninas, considerados como microcefalia grave (MS, 2017). 
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Figura 01. Estimativa de perímetro cefálico para o diagnóstico clínico da microcefalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrões para o diagnóstico de microcefalia, cujas medidas do perímetro cefálico (PC) são 

estimadas através de fita métrica em torno do osso frontal sobre o sulco supraorbital ao redor 

da cabeça, no mesmo nível de cada lado, sobre a proeminência occipital máxima Fonte: CDC, 

2017 

 

As estimativas de PC para recém-nascidos pré-termos são realizadas utilizando 

a idade gestacional segundo a tabela do Estudo Internacional de Crescimento Fetal e 

do Recém-Nascido: Padrões para o Século 21 (Intergrowth MS, 2016), específicos 

para meninos (figura 02) e para meninas (figura 03), na quais são baseadas em 

medições intraútero acima de 24 semanas. Esta estimativa deve ser mensurada entre 

24 horas após o nascimento até 6 dias e 23 horas para o diagnóstico da microcefalia 

o acompanhamento do desenvolvimento cefálico é recomendado até os dois primeiros 

anos de vida(MS,2016). 

 

Figura 02. Padrões internacionais de tamanho neonatal da circunferência da cabeça 

intrauterina para meninos. 
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Fonte: Intergrowth21, 2014  
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Figura 03. Padrões internacionais de tamanho neonatal da circunferência da cabeça 

intrauterina para meninas. 

Fonte: Intergrowth21, 2014 

A infecção pelo Zika vírus se manifesta, majoritariamente, de forma 

assintomática ou branda e autolimitada, passando despercebidamente em cerca de 

80% dos infectados (Musso et al., 2016).Dessa forma, os sinais e sintomas duram em 

torno de 4 a 7 dias, cujas as manifestações mais frequentes são a febre, o exantema 

maculopapular, a artralgia, a conjuntivite não purulenta, a cefaleia, a mialgia e o 

prurido (Shuaibet al., 2016).Todavia, a literatura descreve casos mais graves com 

complicações neurológicas, como síndrome de Guillain-Barré e a própria SCZ (Faluyi 

et al., 2016).Quando infectadas, independente da presença ou não da sintomatologia, 

as gestantes podem transmitir verticalmente o vírus podendo acarretar malformações 

congênitas, abortos espontâneos ou fetos natimortos (Wiwanitkitet al., 2016). 

No ano de 2017, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) lançou 

a primeira nota que caracterizou a SCZ, na qual incluiu cinco características 

predominantes, a microcefalia, dano cerebral, anomalias oculares, contraturas 

congênitas e hipertonia (CDC, 2017). Dentro desse macroespectro, há achados 

específicos para cada uma das cinco características, como calcificações difusas no 

gânglio basal, tronco cerebral e subcorticais; aumento de espaços fluidos 

(ventriculares e extra-axiais); afinamento cortical acentuado com padrões girais 

anormais (mais consistente com polimicrogiria); hipoplasia ou ausência do corpo 
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caloso, do vermis cerebelar ou cerebelar; diminuição da mielinização; calcificações 

intraoculares; manchas pigmentadas da retina; atrofia coriorretiniana; atrofia ou 

anomalias do nervo óptico; coloboma; cataratas; microftalmia; glaucoma congênito; 

subluxação da lente; lesões retinianas: hemorragia subretiniana, hipopigmentação, 

tortuosidade vascular, terminação anormal dos vasos, dilatação vascular focal; 

adelgamento da medula; redução das raízes ventrais, envolvimento de neurônios 

motores periféricos e centrais a longo prazo; sintomas de envolvimento extrapiramidal 

(MOORE et al.,2017).  

As primeiras evidências da passagem transplacentária do ZIKV, foi detectado 

na placenta e no líquido amniótico, em duas gestantes com fetos microcefálicos 

(Sarno et al. 2016; Calvet et al. 2016; Martines et al. 2015) e no sangue de recém-

nascidos com microcefalia (Calvet et al. 2016; Mlakar et al. 2016), o que evidenciou 

uma possível associação entre a infecção viral congênita e microcefalia. Esses 

resultados foram corroborados por Brasil e colaboradores (2016) que reportaram29% 

de fetos com danos neurológicos em uma coorte de 42 gestantes com diagnóstico 

positivo para infecção pelo ZIKV (Cao-Lormeau et al. 2016; Styczynskiet al. 2017). 

O diagnóstico laboratorial é realizado de acordo com a avaliação clínica-

epidemiológica, pois a história colhida determinará o tipo de amostra e o método 

diagnóstico para o exame. Entretanto, o curto espaço da janela de detecção viral 

torna-se um problema, dificultando um resultado fidedigno (FLORES et al., 2016). O 

teste de maior sensibilidade é a detecção direta do RNA viral por biologia molecular, 

por meio da reação de transcriptase reversa e seguida pela reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR), seguido da detecção de anticorpos por sorologia, através das 

imunoglobulinas classe M ou G. O teste molecular por PCR no sangue, é utilizado 

para detectar o vírus nos primeiros 7 dias e na urina até 15 dias após a infecção e 

aparecimento dos sintomas, enquanto pelo ensaio de imunoabsorção enzimática 

(ELISA), a detecção dos marcadores IgM é possível após 4 dias até 2-12 semanas do 

início dos sintomas e o IgG detectado a partir de 15 dias da sintomatologia (figura 04; 

SBPC, 2016). 
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Figura 04. Oportunidade de detecção do Zika vírus segundo as técnicas laboratoriais 

preconizadas. 

Espaço da janela de detecção viral para avaliação clínica-epidemiológica. Fonte: 
MS,2017 

 
A classificação de casos e óbitos associados à infecção pelo ZIKV sob 

investigação é feita utilizando os critérios clínicos, de imagem e sorológicos. Todavia, 

nem sempre todos esses recursos estão disponíveis para análise, seja por coleta em 

período não hábil, ausência de sinais e sintomas, não realização de exames 

laboratoriais específicos, dentre outros (Ford-jones et al., 1999). Dessa forma, 

considerando esses vieses, todos os casos notificados (criança, RN, natimorto, óbito 

fetal, feto e aborto espontâneo) que apresentem critérios clínicos ou de imagem 

comprovando anomalias congênitas, são classificados como confirmado ou caso 

provável para infecção congênita sem identificação etiológica.  

Os casos confirmados de infecção congênita pelo ZIKV têm como requisito a 

apresentação de dois ou mais sinais e sintomas característicos da SCZ no RN, além 

da presença de febre e exantema na gestante, ainda que resultados laboratoriais 

tenham sido inconclusivos. Os casos prováveis de infecção congênita pelo ZIKV são 

aqueles cujas gestantes assintomáticas tiveram RNs com dois ou mais sinais e 

sintomas característicos da SCZ, ainda que resultados laboratoriais tenham sido 

inconclusivos (quadro 01; MS, 2017). 
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Quadro 01. Critérios para classificação em casos confirmados ou prováveis de 

infecção congênita sem identificação etiológica segundo parâmetros do Ministério da 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional. Fonte: modificado de MS (2017). 

 

Em relação à notificação de casos confirmados de infecção congênita pelo Zika 

vírus, além do neonato apresentar dois ou mais sinais e sintomas, o critério de 

confirmação é predominantemente sorológico. Neste caso, haverá material biológico 

para investigação e o resultado será reagente para ZIKV para o bebê ou para a mãe 

(quadro 02). 
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Quadro 02. Critérios para classificação de casos confirmados de infecção congênita 

pelo Zika vírus segundo parâmetros do Ministério da Saúde. 

 

Orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional. Fonte: modificada de MS(2017). 

 

Quanto à notificação de monitoramento dos casos de microcefalia no Brasil, os 

dados são extraídos diretamente do Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-

Microcefalia) e validado pelas Secretarias Estaduais de Saúde. A partir disso, são 

emitidos informes epidemiológicos referentes à microcefalia e/ou alterações do SNC 

(MS, 2016). 

O informe epidemiológico nº 57, da semana epidemiológica (SE) 52/2016, foi o 

responsável por abranger o período de 2016, no qual 10.867 casos foram notificados 

no RESP-Microcefalia no país, segundo as definições do Protocolo de vigilância 

(recém-nascido, criança, natimorto, abortamento ou feto). Desses casos, 29,3% 

(3.183/10.867) permanecem em investigação enquanto dos demais 7.684 

investigados, 30,7% (2.366/7.684) tiveram resultado positivo confirmado para ZIKV, 
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0,6% (49/7.684) classificados como prováveis e 68,5% (5.269/7.684) descartados 

para a infecção viral.  

Comparando o número de casos confirmados de microcefalia e/ou alterações 

do sistema nervoso central (SNC) foi possível verificar que a região Nordeste registrou 

o maior número de casos (1804), seguido da região Norte (92) e a região Sul com o 

menor número de casos confirmados (27). Dentre a região Norte, o estado de 

Rondônia apresentou 13% (12/92) dos casos investigados e confirmados de 

microcefalia e/ou alterações do SNC, ocupando a quarta colocação de maior número 

de casos da região, atrás de Roraima com 14% (13/92), Tocantins com 21,7% (20/92) 

e Amazonas com 28,2% (26/92) dos casos publicados no Boletim epidemiológico da 

semana 52 do ano de 2016. Conforme esta orientação, os casos de microcefalia foram 

definidos com estimativas menores que 32 cm de PC para recém-nascidos com 37 ou 

mais semanas de gestação. O acesso deste documento foi realizado em 10 de março 

de 2019, não estando portanto, atualmente disponível.  

A partir de agosto de 2016 uma nova recomendação da OMS e posteriormente, 

em 2017 do MS orientaram sobre a definição de microcefalia utilizando estimativas de 

PC de 31,5 para sexo feminino e 31,9 para sexo masculino para recém-nascidos 

nascidos a termo (MS, 2017). 

Casos investigados coma presença de exames sorológicos normais ou a 

presença de microcefalia e/ou malformações congênitas confirmadas por causas não 

infecciosas ou, ainda, por não se enquadrar nas definições de casos foram 

classificados como descartados para associação com a infecção pelo ZIKV(Boletim 

epidemiológico SE 52, 2016).  

No entanto, em 2017 o CDC publicou novos parâmetros para a definição de 

SCZ (CDC, 2017) o que permitiu a reavaliação dos casos de malformações 

neurológicas no estado de RO no presente estudo realizado com anuência da 

AGEVISA a fim de avaliar a frequência e diversidade de manifestação clínica dos 

casos relacionados à SCZ durante o ano de 2016. 
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2. Objetivo principal 

Analisar a frequência e os tipos de malformações presentes nos neonatos de 

gestantes com evidência de Síndrome Congênita Associada ao ZIKV assistidos 

pelo SUS durante o período de fevereiro a outubro de 2016 no estado de Rondônia 

a partir de dados secundários disponibilizados pela AGEVISA.  

 

2.1. Objetivos específicos 

i. Realizar o levantamento do número de casos com diagnóstico de microcefalia; 

ii. Classificar os casos de microcefalia em acometimento leve e severo; 

iii. Investigar os casos de microcefalia com STORCH não reagentes; 

iv. Analisar a testagem molecular e sorológica para identificação do ZIKV dentre 

os casos de microcefalia; 

v. Identificar as sintomatologias mais frequentes das gestantes suspeitas de SCZ; 

vi. Estimar o número de casos de microcefalia utilizando os parâmetros de PC 

estabelecidos pelo CDC como orientação mais recente para o diagnóstico da 

SCZ; 

vii. Analisara presença de demais manifestações clínicas (adicionais à 

microcefalia) características da SCZ; 

viii. Descrever o número de casos suspeitos de SCZ por município em Rondônia; 

ix. Amplificar e analisar a sequência de fragmentos genômicos dos genes 

Envelope e NS5 do Zika vírus para, ao menos, dois casos de neonatos com 

microcefalia congênita associada ao Zika vírus. 

 

3. Material e métodos 
 

O presente estudo de caráter epidemiológico descritivo de base de dados 

secundários foi realizado a partir da análise da população de gestantes atendidas pelo 

SUS no estado de Rondônia no período de fevereiro a outubro do ano de 2016. Esse 

trabalho possui aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de 

Pesquisa de medicina Tropical (CEPEM) sob número CAAE 80674217.7.0000.0011 e 

possui anuência da Agência de Vigilância em Saúde (AGEVISA), a qual cedeu os 

dados para reanálise. 
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3.1. Análises do banco de dados secundário  

Os dados analisados no trabalho incluíram um total de 151 gestantes 

notificadas em Rondônia com suspeita ou confirmação de infecção por agentes 

etiológicos incluídos no acrônimo STORCH +Zika vírus. 

Utilizando o padrão de referência para classificação da microcefalia, de acordo 

com o Ministério da Saúde, para recém-nascidos (RN) a termo e a escala Intergrowth 

para pré-termo, foi possível estratificar um total de 39 neonatos microcefálicos durante 

o período vigente. A partir desse número, variáveis foram analisadas: sorologia para 

STORCH e Zika vírus, resultados das análises de imagens, classificação da 

microcefalia em leve ou severa, presença de malformações características da SCZ, 

sintomatologia gestacional, sexo do RN com suspeita de SCZ e distribuição de casos 

suspeitos de SCZ por município de Rondônia. 

Para classificação da microcefalia em leve ou grave, foram utilizados os 

parâmetros disponibilizados nas orientações integradas de vigilância e atenção à 

saúde no âmbito da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, MS 2017. 

Para análise das malformações características da SCZ, foi observada em 

neonatos a presença de múltiplas calcificações cerebrais, ventriculomegalia, agenesia 

do corpo caloso ou ventricular e disgenesiacórtico-subcortical e/ou disgenesia 

cerebelar. 

Para análise da sintomatologia nas gestantes, foi observada a presença ou não 

de febre, exantema, cefaléia, dores articulares e musculares e hiperemia conjuntival 

durante a gestação. Somado a isso, foi conflitado os dados disponibilizados no boletim 

epidemiológico N°57 – semana epidemiológica (SE) 52/2016, com os achados do 

presente estudo. 
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3.2. Processamento de biologia molecular para isolamento do RNA 
viral, amplificação e sequenciamento de DNA do Zika vírus 
 

Ao menos dois neonatos com apresentação clínica severa de acordo com a 

descrição dos dados da AGEVISA e com material de soro com resultado positivo para 

ZIKV durante a gestação serão incluídos neste estudo. A amostra do período de 

detecção viral será disponibilizada pelo Lacen, cuja parceria já se encontra 

estabelecida, assim como todos os protocolos de biologia molecular descritos a 

seguir. 

As amostras de soro disponibilizadas pelo Lacen serão submetidas à extração 

de RNAutilizando o conjunto de reagentes PureLink® Viral RNA/DNA Mini Kit 

(ThermoFisher), conforme as especificações do fabricante. 

O RNA extraído será submetido ao processo de RT compreendendo a síntese 

de RNA viral em DNA complementar (cDNA), através de dois processos, sendo o 

primeiro constituído de um tratamento para degradação de fragmentos de DNAs 

utilizando os reagentes e concentrações descritas a seguir na tabela 1. 

 

Tabela 1. Conjunto de reagentes e condições para o tratamento do RNA viral 

extraído. 

Reagentes* Concentração Volume (µL) 

RNA extraído Ng/µL 1 – 8 * 

DNase Livre de RNase 1 U/µL 1,0 

Tampão da DNase 10X 1,0 

Água livre de RNase  Ajustar 

Volume total 10,0 µL 

*DNase Livre de RNase (PromegaBiosciences, CA/USA); Tampão da 

DNase(PromegaBiosciences, CA/USA); Água livre de RNase (Invitrogen,Carlsbad, 

CA/USA); * Volume de RNA depende da concentração de RNA extraído (1µg/µL 

=1000ng). 

 

A mistura da reação será incubada nas seguintes condições térmicas: 37ºC por 

30 minutos e posteriormente ocorreu à adição de 1 µL de DNase Stop (1 U/µL) 

(Promega Biosciences, CA/USA) para inibir o funcionamento da DNase e novamente 

incubado a 65ºC por 10 minutos.O segundo processo será constituído pela síntese do 
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cDNA utilizando um iniciador Randon (Invitrogen, Carlsbad, CA/USA) com a finalidade 

de se anelar a fragmentos complementares aleatórios. Os reagentes e concentrações 

utilizados nesta etapa estão descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2. Conjunto de reagentes e condições para a etapa da síntese de cDNA. 

Reagentes* Concentração Volume (µL) 

Iniciador Randon 50µM /µL 1,0 

dNTPs 10 mM 1,0 

RNA tratado Ng/µL 10,0 

H2O Livre de RNase  Ajustar* 

Volume total 12,0 µL 

*Iniciador Randon (Invitrogen, Carlsbad, CA/USA); dNTPs (0,6 mM Tris-HCl) (pH 

7,5);(Invitrogen, Carlsbad, CA/USA); H2O Livre de RNase (Invitrogen, Carlsbad, 

CA/USA); *Volume de RNA depende da concentração de RNA extraído (1µg/µL 

=1000ng). 

 

A fim de inibir possíveis ribonuclases presentes na reação e impedir a 

degradação do RNA, uma segunda mistura de reação (tabela 3) será realizada, sendo 

o material posteriormente incubado a 37ºC durante 2 minutos.  

 

Tabela 3. Conjunto de reagentes e condições utilizadas durante a etapa de síntese 

de cDNA. 

Reagentes* Concentração Volume (µL) 

Tampão da M-MLV 5 X 4,0 

DTT 0,1 M 2,0 

RNasin 40 U/µL 1,0 

RNA tratado  12,0 

Volume total 19,0 µL 

*Tampão da Transcriptase Reversa do Vírus da Leucemia MurinaMoloney (M-MLV) 

(Invitrogen, Carlsbad, CA/USA); Ditiotreitol (DTT) (Invitrogen, Carlsbad, CA/USA); 

Inibidor de RibonucleaseRNasin Recombinante (PromegaBiosciences, CA/USA). 
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Em seguida será adicionado ao material 1,0 µL de Transcriptase Reversa do 

Vírus da Leucemia Murina Moloney (M-MLV) (Invitrogen, Carlsbad, CA/USA); (200 

U/µL), seguido de nova incubação nas seguintes condições térmicas: 25ºC por10 min, 

37º por 50 min e 70ºC por 15 min. Ao final do processo será adicionado 0,5 µL de 

RNase H (2,1 U/µL) (Promega Biosciences, CA/USA) para desnaturação de ligações 

híbridas entre RNA e cDNA, sendo o material posteriormente incubado a 37ºC por 20 

min. O cDNA será armazenado a -20ºC até o uso nas etapas de PCRs. Todas as 

reações serão realizadas em um aparelho termociclador (My Cycle Thermal Cycler). 

As amplificações dos fragmentos do genoma do ZIKV serão obtidas a partir do 

gene envelope e do gene NS5 utilizando iniciadores previamente descritos por Cabral 

e colaboradores (2018) (tabela 4). 

Tabela 4. Iniciadores s serem utilizados para as reações de amplificação por PCR e 

Nested-PCR dos fragmentos dos genes envelope e NS5 do Zika vírus neste estudo. 

Iniciadores* Sequências (5´- 3´) 

Locais 

no 

genom

a 

Tamanho 

fragmento 

(pb) 

G
e

n
e

 e
n

v
e

lo
p

e
 

Zika1E_externo_F 
AGCAGCAGCTGCCATCGCT

TG 
884-904 

1.701 

Zika2E_externo_R 
GTACCTGTCCCTCCAGGCT

TC 

2565-

2585 

Zika3ENested_inter

no_F 

GATACTGCTGATTGCCCCG

GCATA 
950-973 

1.571 
Zika4ENested_inter

no_R 

TTCTTTGAGAAGTCCACCGA

GCAC 

2498-

2521 

G
e

n
e

 N
S

5
 

Zika1N_externo_F 
TGAGAGGAGAGTGCCAGAG

T 

8998-

9017 
973 

Zika2N_externo_R 
ATAAAGGAGCTGCCACATTT

G 

9951-

9971 

Zika3NNested_inter

no_F 
TGGAAAGGCCAAGGGCAGC 

9065-

9083 
798 

Zika4NNested_inter

no_R 

GTGGCGGCAGGGAACCAC

AAT 

9843-

9863 
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*Iniciadores desenhados por Cabral e colaboradores (2018). A sequência de 

referência utilizada para localização dos iniciadores no genoma foi MF048802. 

A primeira etapa da PCR do fragmento do gene envelope será realizada 

utilizando os iniciadores Zika1E_externo_senso e Zika2E_externo_anti-senso que 

possibilita amplificar um fragmento de 1.701 pares de base (pb). Os produtos desta 

reação serão submetidos à nova amplificação utilizando a abordagem Nested-PCR 

com os iniciadores Zika3E_interno_senso e Zika4E_interno_anti-senso, resultando na 

amplificação de um fragmento de 1.571 pb (Tabela 4). Ambas as reações serão 

realizadas utilizando 12,5 µL de Go Taq Master Mix (Promega Biosciences, CA/USA), 

e 1,0 µL de cada iniciador a 10 μM, 8 μL de cDNA (na primeira etapa) e 8 μL de DNA 

amplificado (na segunda etapa) em termociclador Veriti (Applied, Biossystems). 

As condições de primeira etapa de PCRs do fragmento do gene envelope serão 

as seguintes: desnaturação inicial a 94ºC durante 5 minutos, 18 ciclos de 

desnaturação a 94ºC durante 30 segundos, anelamento a 55ºC durante 30 segundos, 

extensão a 72ºC durante 2 minutos e 30 segundos, seguidos de mais 17 ciclos 

modificando apenas a temperatura de anelamento para 60ºC durante 30 segundos, 

totalizando 35 ciclos de amplificação e uma extensão final a 72ºC durante 10 minutos. 

As condições para as reações da segunda etapa de PCRs do fragmento do gene 

envelope serão as seguintes: desnaturação inicial a 94ºC durante 3 minutos, seguidos 

de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC durante 30 segundos, anelamento a 55ºC 

durante 30 segundos, extensão a 72ºC durante 2 minutos e uma extensão final a 72ºC 

durante 10 minutos. 

A primeira etapa da PCR do fragmento do gene NS5 será realizada utilizando 

os iniciadores Zika1N_externo_senso e Zika2N_externo_anti-senso, que possibilita 

amplificar um fragmento de 973 pb. Os produtos desta reação serão submetidos à 

nova amplificação utilizando o método de Nested-PCR com os iniciadores 

Zika3NNested_interno_senso e Zika4NNested_interno_anti-senso, resultando na 

amplificação de um fragmento de 798 pb (Tabela 4). Ambas as reações serão 

realizadas utilizando 12,5 µL de Go Taq Master Mix (Promega Biosciences, CA/USA), 

e 1,0 µL de cada iniciador a 10 μM, 8 μL de cDNA (na primeira etapa) e 8 μL de DNA 

amplificado (na segunda etapa) em termociclador Veriti (Applied, Biossystems). 

As condições de primeira etapa de PCRs do fragmento do gene NS5 são: 

desnaturação inicial a 94ºC durante 5 minutos, 35 ciclos de desnaturação a 94ºC 
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durante 30 segundos, anelamento a 55ºC durante 30 segundos, extensão a 72ºC 

durante 1 min e 30 segundos e extensão final a 72ºC por 10 minutos. As condições 

para as reações da segunda etapa de PCRs do fragmento do gene NS5 são: 

desnaturação inicial a 94ºC durante 3 minutos, seguidos de 35 ciclos de desnaturação 

a 94ºC durante 30 segundos, anelamento a 58ºC durante 30 segundos, extensão a 

72ºC durante 2 minutos e uma extensão final a 72ºC durante 10 minutos. 

A visualização dos amplicons será realizada submetendo 5 µL dos produtos 

amplificados a eletroforese horizontal em gel de agarose a 2%, posteriormente 

corados com 3 µL de solução de GelRed a 1X (Biotium, EUA). Para estimativa do 

tamanho dos fragmentos serão utilizados marcadores de peso molecular de 50 pb da 

Invitrogen (Invitrogen, Carlsbad, CA/USA). As visualizações dos géis serão feitas em 

foto documentador ImageQuant LAS 4000. As amostras que revelarem a presença do 

DNA serão consideradas positivas para as reações de PCRs. 

Os produtos amplificados por Nested-PCR serão purificados utilizando o kit de 

purificação Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (PromegaBiosciences, 

CA/USA) seguindo orientações do fabricante e enviados para sequenciamento 

utilizando a Plataforma Tecnológica de Sequenciamento de DNA da Fiocruz do Rio 

de Janeiro. 

As sequências obtidas serão editadas e posteriormente alinhadas utilizando o 

softwareClustal W implementado no pacote de programas do Mega vS.7.0.26. As 

análises filogenéticas serão realizadas utilizando sequências de referência de ZIKV 

obtidas do GenBank, sendo as topologias obtidas com o método de Neighbor-Joining 

e Kimura 2-parâmetros como modelo de substituição nucleotídica (TAMURA et al., 

2013).  

 

4. Resultados e discussão 

A análise de 151 gestantes atendidas no SUS e os respectivos dados dos 

neonatos dessas pacientes com suspeitas de infecção pelo ZIKV e/ou outros agentes 

infecciosos possibilitou a identificação de 39 casos (25,8%) de microcefalia, de acordo 

com os parâmetros do Ministério da Saúde, 2017.  

Dentro desse valor encontrado de perímetro cefálico (PC) reduzido, 48,7% 

(19/39) foram de microcefalia severa, caracterizada por PC igual ou inferior a 30,3 cm 

em meninas e igual ou inferior a 30,7 cm em meninos; 46,1% (18/39) foram de 
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microcefalia, caracterizada por PC igual ou inferior a 31,5 cm em meninas e igual ou 

inferior a 31,9 cm em meninos; 5,1% (2/39) foram classificados como microcefalia, 

todavia não havia registro do PC. 

Em relação aos possíveis fatores etiológicos envolvidos nos 39 casos de 

microcefalia, foi possível observar a ausência de reatividade para STORCH em 89,7% 

(35/39) dos testes. Dois casos mostraram resultados reativos para esta investigação 

(5,1%) e outros 2 (5,1%), mostraram-se indeterminados nos exames sorológicos 

(Figura 07).  

Dentre os pacientes não reagentes para STORCH, a avaliação sorológica de 

infecção por ZIKV foi realizada para 48,5% dos indivíduos (17/35), mostrando um 

importante número de casos, 51,4% (18/35), não analisados quanto à presença do 

ZIKV.  No entanto, 27,7% (5/18) desses apresentaram outras malformações 

associadas à SCZ (Figura 07).  

Ao analisar os indivíduos testados para a presença de ZIKV dentro dos não 

reativos para STORCH, a infecção foi confirmada para 29,4% dos casos (5/17), sendo 

que 100% (5/17) apresentaram características da SCZ. 64,7%das gestantes 

analisadas (11/17) foram negativas para ZIKV. Esses dados corroboram com a 

dificuldade de diagnóstico sorológico devido à ausência de um teste confiável e 

reprodutível, visto a inviabilidade de coleta do material, a janela de detecção ou por 

causa da sintomatologia, que em grande parte é leve ou assintomática. No entanto, 

ainda foi possível notar que 63,6% (7/11) apresentaram manifestações clínicas do 

SCZ. Dessa forma, apenas um caso (5,8%) foi referenciado como inconclusiva, sendo 

esse com SCZ (Figura 07). 

Dentre os 5,1% de pacientes reagentes para STORCH (2/39), foi verificado que 

ambos pacientes foram reativos para sífilis, todavia um deles foi positivo para sífilis e 

Zika vírus, concomitantemente, sendo este adicionado aos casos de SCZ (Figura 07). 
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Figura 7. Distribuição dos casos de microcefalia de acordo com o banco de dados 

secundário disponibilizado pela AGEVISA. 

Distribuição dos casos de microcefalia em função dos testes diagnósticos realizados 

para análise etiológica das malformações congênitas em Rondônia, 2016. 

 

A microcefalia é um achado comum a doenças congênitas infecciosas, tanto 

pelos agentes incluídos no acrônimo STORCH quanto pelo Zika vírus. No entanto, 

identificamos neste estudo a presença de duas ou mais características relacionadas 

à SCZ para 48,7% (19/39) dos neonatos analisados, o que indica a classificação 

desses 19 casos como confirmados ou prováveis em relação à suspeita de SCZ, 

segundo o MS (2017).Os demais 20 casos de microcefalia não associados à infecção 

pelo ZIKV foram detalhados em relação à etiologia e manifestações clínicas no estudo 

da aluna de iniciação científica Raquel Panta Cardoso.  

Dentre os RNs identificados no presente estudo como casos confirmados de 

SCZ, 47,4% (9/19) apresentaram múltiplas calcificações cerebrais, 31,5% (6/19) 

apresentaram ventriculomegalia, 21% (4/19) agenesia do corpo caloso ou ventricular 

e 15,7% (3/19) manifestaram outras características como disgenesia córtico-

subcortical e/ou disgenesia cerebelar (figura 08).  
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Figura 08.  Caracterização das malformações características da Síndrome Congênita 

do Zika vírus dos 19 casos de microcefalia suspeitos de SCZ em Rondônia durante o 

período de fevereiro a dezembro de 2016. 

 

 

Parte das malformações aqui identificadas foi notificada previamente no boletim 

epidemiológico N°57 – SE 52/2016 (25 a 31/12/2016), publicado em 2016 pelo Centro 

de Operações de Emergências em Saúde Pública sobre Microcefalias, utilizando 

critérios diferentes dos utilizados no atual estudo, como a medida de PC para o 

diagnóstico de microcefalia, a qual foi previamente estimada em 32cm para ambos os 

sexos. Neste boletim foi reportado um total de 12 casos de microcefalia associados 

ao Zika vírus, diferente do número de casos observado no presente estudo de 19 

acometimentos. Além da diferença neste critério de definição do PC, a inclusão de 

outras manifestações clínicas contribuiu para esta diferença no número de casos entre 

os dados do boletim epidemiológico e o presente estudo. O maior número de casos 

aqui reportado é devido à utilização de critérios mais abrangentes para classificação 

da SCZ, como a presença de calcificações cerebrais e ventriculomegalias adicionais 

à microcefalia.  

A utilização desses critérios, assim como a relevância desta reavaliação dos 

casos segue as orientações estabelecidas atualmente pelo MS, de classificar os casos 

por meio de critérios clínicos, de imagem ou laboratoriais, sendo um dos requisitos 

para confirmação de infecção por ZIKV a manifestação de sinais e sintomas na 

gestação ou requisitos para investigação a ausência deles acompanhado de 

manifestações da SCZ.  
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Quanto à manifestação de sintomas durante a infecção pelo ZIKV, foi possível 

observar que das 19 gestantes mães de RNs com SCZ, 47,4% (9/19) reportaram 

sintomatologia, enquanto 31,6% (6/19) não apresentaram qualquer sinalou sintoma. 

Os demais 21% (4/19) das gestantes não foram avaliadas devido à ausência de 

registros no banco de dados. Dentre os casos sintomáticos, 77,7% (7/9) apresentaram 

exantema, 55,5% (5/9) apresentaram febre, 44,4% (4/9) dor articular e/ou dor 

muscular, 33,3% (3/9) cefaléia e 33,3% (3/9) hiperemia conjuntival. Esses dados 

sugerem que a gravidade da manifestação sintomatológica da doença e a carga viral 

materna não são preditivas de infecção congênita, sendo possível que ocorram 

anormalidades fetais mesmo após a doença assintomática (Mlakar et al. 2016).  

Em relação ao sexo dos 19 casos de RNs com SCZ identificados neste estudo 

foi observado que 47,4% (9/19)foram do sexo feminino enquanto os demais52,6 % 

(10/19) do sexo masculino, mostrando portanto, similaridade entre o número de casos 

de SCZ em relação ao sexo dos RNs.  

A distribuição geográfica dos 19 casos de SCZ identificados no presente estudo 

em 13 municípios de Rondônia foi mostrada na figura 7. O maior número de casos foi 

observado para o município de Porto Velho (8), seguido dos municípios de Alta 

Floresta, Ji-Paraná e Presidente Médici, cada um com 2 casos, e Ariquemes, Cacoal, 

Candeias do Jamari, Machadinho D’Oeste, Ministro Andreazza, cada um com 1 caso. 

 

Figura 07. Números de casos de microcefalia suspeitos de SCZ mostradas por 

município durante o ano de 2016, de acordo com os dados da AGEVISA (2016). 

Distribuição dos municípios com suspeita de microcefalia associados à SCZ. 
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A análise filogenética viral de pelo menos dois casos de SCZ cujas amostras 

de soro do momento de infecção foram referenciadas ao Lacen não foi possível de 

ser realizada devido à falta de amplificação dos fragmentos genômicos virais por RT-

PCR. Possivelmente, a baixa carga viral e o processamento do material das amostras 

interferiram na dificuldade de amplificação molecular. 

 Os dados deste estudo apontam para a necessidade de caracterizar os casos 

de SCZ com parâmetros atualizados a fim de notificar de forma sistemática a etiologia 

dos casos de microcefalia com finalidade de melhoria das estratégias e ações, através 

de políticas públicas, que amenizem os males que envolvem a patologia e as 

implicações dentro dos seus eixos familiares e biopsicossociais. Além disso, esta 

caracterização é importante para futuros estudos acerca das manifestações clínicas 

em relação à variabilidade genômica viral, uma vez estudos prévios recentes tem 

observado a presença de alterações genéticas virais associadas à infectividade e 

patogenicidade por diferentes cepas de ZIKV (Caires-junior, 2018; Robbiani, 2019). O 

aprofundamento desses dados poderá prover estimativas de risco para SCZ ainda 

não disponível para a população de Rondônia, propiciando a promoção de medidas 

preventivas, terapêuticas e de reabilitação contra a microcefalia.  

 

 

 

5. Conclusão  

O presente estudo caracterizou pela primeira vez as manifestações clínicas da 

síndrome congênita associada ao Zika vírus no estado de Rondônia, notificando um 

maior número de casos do que àquele reportado no boletim epidemiológico da SE 52 

do ano 2016. A utilização de parâmetros atualizados, como aqui realizado, contribui 

para a melhoria operacional do registro de notificações e futuras medidas de atenção 

integral às crianças acometidas. 
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AVALIAÇÃO DOS TRANSTORNOS ATÍPICOS DA SÍNDROME CONGÊNITA 
ASSOCIADA AO ZIKA VÍRUS EM RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA 

 
Orientador: Michelle de Oliveira e Silva 

Bolsista: Raquel Panta Cardoso 

 

RESUMO: A infecção pelo Zika vírus (ZIKV), transmitido principalmente pela 

picada do mosquito Aedes aegypti, foi a causa de um surto de transtornos 

neurológicos que levou à declaração de situação de emergência no Brasil e no 

mundo em 2016. Devido às características e manifestações clínicas variadas 

identificadas nos casos de infecções congênitas pelo ZIKV, o Centro de Controle 

e Prevenção de Doenças (CDC) classificou as malformações como Síndrome 

Congênita Associada ao Zika vírus (SCZ), as quais são caracterizadas em cinco 

alterações isoladas ou concomitantes: hipertonia, contraturas congênitas, dano 

ocular e alterações encefálicas e microcefalia. Essas últimas malformações 

cerebrais são as de maior facilidade no diagnóstico devido ao profundo 

comprometimento motor e cognitivo das crianças afetadas. Entretanto, outros 

fatores etiológicos podem estar implicados em malformações congênitas, como 

infecções virais incluídas no acrônimo STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus e herpes simples). O entendimento dos fatores etiológicos 

associados para cada caso é fundamental para estabelecer estratégias de 

prevenção e terapêutica. Adicionalmente aos casos de microcefalia, casos 

atípicos, ou seja,com presença de outras manifestações clínicas incluídas na 

SCZ, devem ser caracterizados visto a possibilidade de comprometimento 

neurológico e/ou motor nos pacientes afetados. Este projeto tem como objetivo 

identificar os fatores etiológicos envolvidos nos casos de microcefalia notificados 

no estado de Rondônia no período de fevereiro a outubro de 2016, 

caracterizando especialmente os casos atípicos e não relacionados à SCZ 

apresentados por neonatos e crianças assistidas pelo SUS no estado de 

Rondônia. 
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Síndrome Congênita Associada ao Zika vírus 
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1 INTRODUÇÃO 

O Zika vírus (ZIKV) é uma arbovirose da família Flaviridae, descoberto 

durante a década de 40, na Uganda, onde foi visto pela primeira vez em macacos 

rhesus sentinela. Posteriormente, na década subsequente, foi relatado o 

primeiro caso dessa infecção viral em humanos por meio da sorologia (JAVED, 

2018; DICK, KITCHEN E HADDOW, 1952). Em seguida, na Indonésia, foi 

observado sete pacientes que apresentavam sintomas clínico: mal-estar, 

tontura, anorexia, dor de estômago e febre (DUFFY, 2009; OLSON E KSIAZEK, 

1981). No entanto, o evento marcante como primeiro surto de ZIKV relatado foi 

na ilha de Yap, em 2007, na Micronésia, o qual foi detectado a infecção por Zika 

vírus em cerca de 75% da população. 

No Brasil, a introdução do ZIKV não é muito bem definida, mas estima-

se que foi em meados de 2015, resultando no ano seguinte um aumento do 

número de casos de microcefalia, principalmente na região Nordeste, levanto o 

Ministério da Saúde (MS) declarar situação de emergência nacional de saúde 

pública. Devido ao aumento de casos de infecção do Zika vírus e das 

complicações neurológicas, como microcefalia, e a disseminação dos surtos, a 

OMS declarou o país sob estado de emergência de saúde pública global (BAUD, 

2017; PETERSEN, 2016). A distribuição geográfica mundial dos surtos de ZIKV 

no mundo pode ser observado na Figura 1 (modificada de JAVED, 2018). 

O principal vetor do Zika vírus é o Aede aegypti, amplamente distribuído 

pelas regiões tropicais do mundo, o que tem sido uma das causas da ampla 

disseminação devido a extensa disseminação da doença (WIKAN, 2016). Além 

da transmissão vertical, foram relatadas também a transmissão de pessoa a 

pessoa, via sexual ou placentária, pela amamentação e ainda por transfusão 

sanguínea (SONG, 2017). 
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Figura 1: Distribuição geográfica dos casos notificados pelo Zika vírus de acordo com o ano de 
ocorrência. 

 
Os países que foram notificados como infectados pelo ZIKV corresponde aos locais 
marcados com um círculo vermelho. 

Fonte: modificada de JAVED, 2018. 

 

A infecção pelo ZIKV pode ser assintomática ou pode levar à 

apresentação de sintomas leves e similares à outras arboviroses, dificultando o 

diagnóstico. Dentre os principais sinais e sintomas reportados estão febre, 

erupção maculopapular, prurido, fadiga, astenia, artralgia e mialgia (MUSSO, 

DIDIER E DUANE, 2016).A resolução da infecção do ZIKV tem se mostrado 

variante temporalmente e conforme a localização geográfica dos pacientes, de 

forma que as primeiras notificações reportaram sintomas autolimitados em 

Uganda (SIMPSON, 1964), em contrapartida das manifestações clínica 

identificadas posteriormente, através da notificação de casos com sintomas mais 

graves, como a Síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalite e mielites na 

Polinésia Francesa (?) (OEHLER,2014). Estudos posteriores evidenciaram o 

poder teratogênico do ZIKV associado ao aumento do número de casos de 

microcefalia no Brasil (OPAS E OMS, 2015; OLIVEIRA MELO, 2016). Esta 

variabilidade clínica observada entre indivíduos acometidos se deve à 

diversidade de cepas do Zika vírus, a carga viral e ainda à susceptibilidade 

genética dos indivíduos (BARONTI, 2014). Em relação à diversidade genética 
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viral, atualmente três linhagens são reconhecidas através de análises 

filogenéticas, sendo estas as linhagens asiática, africana e americana (ENFISSI, 

2016; JUN, 2017). 

O diagnóstico sorológico do ZIKV é realizado através do teste de ELISA, 

o qual se resume em um teste de imunofluorescência para pesquisa de 

imunoglobulinas M (IgM) e imunoglobulina G (IgG), com possibilidade falha na 

detecção dos antígenos e/ou de resultados falso-positivos por motivo de 

similaridade das propriedades antigênicas com outros flavivírus (LANCIOTTI, 

2008). Além dos artefatos citados para esta técnica, a coleta do material 

biológico pode ser comprometida caso ocorra fora da janela de detecção, a qual 

é de 4 a 5 dias após o início dos sintomas (GRANGER, 2017; RABE, 2016). No 

entanto, o método recomendado no Brasil para a comprovação diagnóstica da 

infecção por ZIKV, através dos laboratórios de referência encontrados no 

Sistema Único de Saúde (SUS), é o RT-PCR (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Este método consiste da realização da reação da transcriptase reversa seguida 

pela reação de cadeia polimerase (RT-PCR), para identificação da presença do 

RNA viral de forma qualitativa, dentre os 7 primeiros dias de infecção. Este teste 

possui alta sensibilidade, especialmente quando realizado em amostra de saliva 

e urina – a primeira utilizada no início e a segunda nos estágios finais da infecção 

sendo este período maior que 10 dias (MAHARAJAN, 2016; GRANGER, 2017; 

RABE, 2016). 

A OMS recomenda que a metodologia utilizada para a detecção dos 

testes diagnósticos da infecção do ZIKV seja escolhida de acordo com os 

recursos disponíveis e o fluxo de trabalho dos laboratórios envolvidos. Para 

tanto, conforme orientações, é incentivada a coleta de outras amostras para 

diagnóstico da infecção ou quando existe a suspeita de acometimento 

neurológico e cefálico nos fetos. Concomitantemente, reconhecida a limitação 

para testagem de amostra nos períodos de surto, foi orientado a criação de 

critérios a fim de priorizar grupos de risco (OMS, 2016). O que foi preconizado 

no Brasil foi a realização do RT-PCR para a confirmação da infecção do Zika 

vírus, o que não inviabiliza a utilização da sorologia como método diagnóstico 

conforme as condições supracitadas (Ministério da Saúde, 2016). Na ocorrência 

de gestantes assintomáticas, o que se é recomendado pela Sociedade Brasileira 

de Patologia Clínica (2016) é a utilização do teste sorológico, o qual seu 
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resultado negativo descarta a ocorrência da infecção do ZIKV (Sociedade 

Brasileira de Patologia Clínica, 2016). 

Os materiais coletados são enviados ao Laboratório Central de Saúde 

Pública (LACEN) e os laboratórios associados para a realização dos testes 

sorológicos e/ou moleculares para detecção indireta e/ou direta do vírus. Os 

resultados armazenados em bancos de dados eletrônicos nacionais são 

compilados e analisados utilizado um sistema de gerenciamento ambulatorial por 

profissionais treinados da Secretaria de Vigilância em Saúde e o Ministério da 

Saúde (Figura 2) (Ministério da Saúde, 2016). 

Figura 2: Fluxograma mostrando o processo de investigação e notificação dos casos 
suspeitos de infecção pelo Zika vírus. 

 

1. As amostras de soro devem ser submetidas às análises para Dengue, Chikungunya 
e STORCH; 2. As amostras de urina devem ser coletadas apenas em gestantes para 
realização de diagnóstico por RT-PCR; 3. Lacen que não realizar RT-PCR para ZIKV 
encaminha ao Laboratório Sentinela de sua área. Nos casos de aborto ou natimorto, 
recomenda-se a coleta de 1cm3 de cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço para 
realização de RT-PCR e testes imuno-histoquímico. 
Fonte: Ministério da Saúde, 2016. 

 

A identificação específica dos agentes etiológicos é fundamental para a 

predição de possíveis efeitos das infecções congênitas, especialmente pelo Zika 

vírus. Dentre as patologias congênitas associadas ao ZIKV, a microcefalia é a 

mais severa, no entanto, uma vez estudos prévios identificaram neurotropismo 

viral, outras patologias podem ocorrer causando malformações reconhecidas 

atualmente como Síndrome Congênita Associada ao ZIKV (SCZ).  

A SCZ é caracterizada pela presença isolada ou concomitante da 

microcefalia, alterações encefálicas (ventriculomegalia, hipoplasia cerebelar, 

calcificações), artrogriposes, lesões oculares e hipertonia (CDC, 2017). Segundo 
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King, Teixeira e Mahalingam (2017), as alterações da infecção fetal pelo ZIKV 

podem variar ainda conforme a idade gestacional, equivalente ao 

desenvolvimento do SNC, em que, quanto mais tardia a infecção do Zika vírus 

maior a sutileza dos danos neurológicos que poderão ser apresentados, como o 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.  

A ausência de protocolos para diagnóstico dessas alterações aumenta o 

risco de subnotificação dessas patologias mostrando assim a necessidade de 

melhoria da qualidade dos testes diagnósticos e treinamento especializados para 

a identificação dos casos e diferenciação das alterações causadas por outras 

etiologias. Dentre os principais fatores etiológicos associados à acomentimentos 

neurológicos, estão aqueles incluídos no acrônimo STORCH, o qual se refere 

aos patógenos da Sífilis, Toxoplasmose, Rubeola, Citomegalovirus e Herpes. 

Para que as malformações fetais sejam de suspeita infecciosa e indicativas da 

infecção pelo ZIKV, é preciso antes descartar a possibilidade de ser proveniente 

do STORCH (DUARTE, 2017). 

Na sífilis congênita, as alterações encontradas na prole podem ser 

caracterizadas como precoce (até o segundo ano de vida) e tardia (após o 

segundo ano de vida), além das situações de aborto e natimorto. Na sífilis 

congênita precoce, pode ser observado: prematuridade, baixo peso ao 

nascimento, hepatomegalia, esplenomegalia, lesões cutâneas, periostite ou 

osteíte, pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório com ou sem 

pneumonia, fissura peribucal, entre outras. Já na sífilis tardia, a manifestação 

mais comum devido a assintomatologia ao nascimento em quase metade das 

crianças, é conhecida como tíbia em “Lâmina de Sabre”, fronte “olímpica, 

rágades periorais, surdez neurológica, dificuldade de aprendizado, entre outros 

(MS, 2006). 

Estima-se que cerca de 70% das crianças infectadas congenitalmente 

pelo Toxoplasma gondii, sejam crianças assintomáticas para a toxoplasmose ao 

nascimento e, quando sintomáticas, apresentam manifestações clínicas como 

corioretinite, hidrocefalia/microcefalia, calcificações intracranianas, microftalmia, 

retardo psicomotor, hipertonia muscular, entre outras alterações (MOREIRA, 

2012). 

A síndrome congênita da rubéola, por sua vez, pode ser caracterizada 

por manifestações clínicas transitórias, permanente e tardia, além da morte fetal 
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ou natimorto e o aborto. Dentre as principais alterações relativas à esta infecção 

estão alterações visuais (microftalmia, retinopatia, glaucoma, catarata), 

cardiopatias congênitas, surdez, microcefalia e retardo mental. Adicionalmente 

à estas apresentações, o recém-nascido pode ainda apresentar prematuridade 

e baixo peso ao nascer (MS, 2005). 

Seguindo Palhares e Xavier (2011), quando falamos de citomegalovirose 

neonatal, a ocorrência de assintomatologia é alta, sendo que somente 10 a 15% 

apresentam-se com manifestações clínicas. Como formas clínicas mais 

frequentes, estão as petéquias e a icterícia acompanhadas de hepatomegalia, 

seguida por alterações neurológicas como microcefalia, calcificações cerebrais 

periventriculares e displasia cortical, entre outros. 

A infecção pelo vírus da herpes quando adquirida intraútero, se ocorrer 

na primeira metade da gestação, apesar de menos frequente, o acometimento 

fetal é mais severo, podendo levar ao óbito fetal. Se a infecção pelo vírus da 

herpes for adquirida na segunda metade da gestação, o acometimento clínico 

pode ser mais leve, sendo esta a situação mais recorrente. Algumas dessas 

alterações podem se incluir microftalmia, microcefalia, displasia de retina, 

corioretinite e alterações no desenvolvimento. A ocorrência de aborto, morte 

intraútero e prematuridade foi previamente repostada, especialmente na 

ocorrência da infecção viral dentre os primeiros meses de gravidez (MUSSI-

PINHATA, YAMOTO, 1999; MORONI, TRISTÃO, URBANETZ, 2011). 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) e o Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês, Center for Disease Control and 

Prevention), o diagnóstico de microcefalia é reconhecido através da estimativa 

da circunferência cefálica (occiptofrontal) medida entre 24 horas após o 

nascimento e seis dias e 23 horas de vida. Valores menores ou igual a 31,5 cm 

para meninas e 31,9 cm para meninos, equivalente no score Z como menor que 

dois desvios padrão (-2DP), caracteriza a microcefalia. A microcefalia severa, no 

entanto, é apresentada como perímetro cefálico menor ou igual a 30,3 cm para 

meninas e 30,7 cm para meninos, equivalente no score Z como menor que 3 

desvios padrão (-3DP).  

Em casos de crianças nascidas pré-termo, os parâmetros utilizados para 

o diagnóstico de microcefalia são baseados nas estimativas do Intergrowth 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016) conforme orientação da OMS 
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(Organização Mundial de Saúde) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Uma 

calculadora com disponibilidade gratuita na internet, baseada nos critérios do 

Intergrowth de avaliação das medidas do perímetro cefálico, está disponível para 

estimativas de comprimento e peso, conforme o sexo e a idade gestacional. 

 Devido ao aumento do número de casos de microcefalia em fevereiro de 

2016, a notificação destas alterações no Brasil se tornou compulsória (MS, 2017) 

através do Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP). Esse banco de dados 

deve ser alimentado por todas as secretarias estaduais de saúde, com o objetivo 

de registrar os casos suspeitos de microcefalia e/ou alterações no SNC para 

análise epidemiológica como forma de auxiliar as medidas cabíveis que devem 

ser tomadas (SINAN, 2018). 

 Adicionalmente, manifestações atípicas possivelmente relacionadas à 

SCZ têm sido negligenciadas tanto na notificação quanto no acompanhamento 

das crianças acometidas. Poucos estudos reportaram a ocorrência destes casos, 

VAN DER LINDEN e colaboradores (2016), nos estados de Pernambuco e 

Ceará, queidentificaram 13 casos de recém-nascidos com perímetro cefálico 

dentro dos padrões de normalidades ao nascimento, porém com alterações 

características da SCZ. Desses casos, 11 bebês foram de nascimento a termo 

(entre 37 e 42 semanas de gestação) e 2 prematuros (menor ou igual que 36 

semanas de gestação).A análise dos casos por uma equipe multiprofissional de 

dois centros de referências localizados em Recife/PE e Fortaleza/CE, observou 

que as principais alterações cerebrais nos exames de neuroimagem (tomografia 

computadorizada e ressonância magnética) foram: malformação do 

desenvolvimento cortical e calcificações, diminuição do volume cerebral, 

ventriculomegalias, aumento do espaço extra-axial no LCR e hipoplasia encéfalo 

e do corpo caloso. Como característica clínica, foi identificado ainda que essas 

crianças apresentaram graus variados de hipertonia, artrogripose e movimentos 

distônicos por acometimento intra e extrapiramidal, dentre outros sintomas 

menos frequentes. Adicionalmente, foi observado ainda que 11 das 13 crianças 

desenvolveram a microcefalia de forma tardia, detectado aos 5 meses de vida, 

quando foram reavaliadas, reforçando a importância do acompanhamento 

médico referente ao desenvolvimento das crianças suspeitas de SCZ. 

Em outro estudo, Martins et al. (2018) caracterizaram os casos 

notificados no Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) como suspeitos 
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da SCZ e outras etiologias no período de outubro de 2015 a outubro de 2017 no 

estado de São Paulo. Este estudo reportou um total de 1151 notificações, sendo 

230 associados a síndromes congênitas de etiologia infecciosa, das quais 55 

foram casos confirmados de SCZ, 32 foram confirmados com infecção por algum 

patógeno do acrônimo do STORCH, 59 foram confirmados para infecção 

congênita sem a etiologia identificada, 76 são casos prováveis de infecção 

congênita e 8 são casos inconclusivos. Os autores identificaram ainda que, de 

23 recém-nascidos com confirmação da infecção do ZIKV, 6 dessas crianças 

possuíam alterações no exame de imagem e ausência da microcefalia. No 

entanto, este estudo não detalhou as malformações encontradas. 

Em vista do reduzido número de estudos caracterizando o relevante 

aumento no número de casos de malformações congênitas desde o surto de 

infecção pelo ZIKV, o presente estudo tem como objetivo a análise etiológica das 

malformações congênitas identificadas em recém-nascidos do estado de 

Rondônia em 2016, especialmente na identificação de possíveis casos atípicos 

da SCZ e os demais etiologias. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar etiologicamente e clinicamente os casos de malformações 

congênitas atípicos da SCZ e os não relacionados à infecção pelo ZIKV em 

neonatos e crianças assistidos pelo SUS durante o período de fevereiro a 

dezembro de 2016 no estado de Rondônia. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analisar a presença de alterações neurológicas clínicas e por exames de 

imagem nos casos de nascidos vivos ou natimortos analisados no período 

fevereiro a outubro de 2016; 

2. Estimar o número de casos notificados como suspeitos e casos 

confirmados da SCZ; 

3. Avaliar o número de casos com confirmação sorológica de infecção ou 

suspeita de infecção através de dados clínicos por agentes etiológicos do 

acrônimo STORCH; 

4. Caracterizar as malformações congênitas identificadas dentre os casos 

não relacionados à SCZ; 

5. Verificar a distribuição do número de casos de microcefalia de acordo com 

o sexo para os casos não relacionados à SCZ; 

6. Estimar o número de casos classificados como microcefalia leve e 

microcefalia severa não relacionados à SCZ; 

7. Verificar a distribuição do número de casos de microcefalia leve e severa 

de acordo com o sexo e não relacionados à SCZ; 
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2.3 Considerações sobre os aspectos éticos 

Este estudo possui aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Centro de Pesquisas em Medicina Tropical (CEPEM) sob o número de 

registro CAAE 80674217.7.0000.0011 (Anexo 1). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo de caráter epidemiológico descritivo com base em 

dados secundários foi realizado com anuência da AGEVISA-RO. Todos os 

dados foram cedidos de forma anônima para preservar o sigilo dos dados e a 

integridade dos sujeitos da pesquisa. 

O banco de dados aqui analisado incluiu um total de 151 casos de 

gestantes notificadas em Rondônia entre o período de fevereiro e outubro de 

2016 com suspeita e/ou confirmação de infecção pelo ZIKV e os agentes 

etiológicos incluídos no acrônimo STORCH. Concomitantemente, foi utilizado o 

banco de dados TABNET/DATASUS com dados do estado de Rondônia para a 

obtenção da informação dos nascidos vivos no mesmo período que os dados 

cedidos pela AGEVISA. 

As variáveis analisadas foram sexo dos RNs; idade da gestante; 

estimativas de perímetro cefálico dos RNs para classificação ou não de 

microcefalia; fatores etiológicos associados aos casos com acometimento 

neurológico; dentre os casos com microcefalia, classificação de leve e severa; e 

casos atípicos. A atipia dos casos foi considerada para a presença de 

malformações neurológicas clínicas ou por imagem sem diagnóstico 

concomitante de microcefalia. 

O teste qui-quadrado foi utilizado para verificar diferenças de proporção 

entre as variáveis: 1. Presença/ ausência de microcefalia em função do sexo; 2. 

Presença/ ausência de microcefalia severa em função do sexo. O grau de 

significância utilizado no presente estudo foi p< 0,05.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total dos 151 recém-nascidos de gestantes notificadas sob suspeitas 

de infecção por Zika vírus e/ou agentes causadores de doenças incluídas no 

acrônimo STORCH, 74,1% dos recém-nascidos (112/151) apresentaram 

perímetro cefálico normal em quanto 25,8% bebês (39/151) apresentaram 

microcefalia. Dentre os 39 casos de microcefalia, 48,7% (19/39) se mostraram 

relacionados à SCZ. A caracterização das manifestações clínicas apresentadas 

pelos indivíduos acometidos estão sendo realizada pela aluna de iniciação 

científica Laís Silva Sousa. 

Dentre os casos 20 com suspeita de outra etiologia que não a infecção 

pelo ZIKV, 20% (4/20) apresentaram sintomas característica de infecções por 

arbovírus durante a gestação. Duas gestantes apresentaram exantema, sendo 

que o caso 1 apresentou a lesão exantemática no primeiro semestre de gestação 

e a sorologia para sífilis e toxoplasmose deu não reagente, não realizando testes 

para ZIKV, e o caso 2 reportou somente a apresentação clínica no segundo 

trimestre de gestação, não sendo registrado a realização dos exames 

sorológicos para outras arboviroses. O caso 3 foi relatado a manifestação de 

quadro febril sem registro da idade gestacional e sorologia negativa para sífilis e 

ZIKV (este último foi testado tanto na mãe quanto no RN). O caso 4, por final, 

apresentou prurido, dor em articulação, hiperemia conjuntival (conjuntivite não 

purulenta), dor muscular, edema em articulações, cefaleia, hipertrofia ganglionar 

e acometimento neurológico. Foi realizado exame sorológico para toxoplasmose, 

obtendo resultado negativo, e não foi registrado a sorologia para outras 

arboviroses, como o ZIKV e os demais do acrônimo STORCH. Portanto, é 

necessário a realização de uma avaliação mais detalhada dos RNs para que se 

possa investigar a etiologia da microcefalia encontrada nesses casos, podendo 

existir a possibilidade do aumento dos casos de SCZ.  

Dos demais 16 casos sem manifestação clínica característica de 

infecções por arboviroses, 70% (14/20) não reportaram nenhuma sintomatologia 

durante a gestação, enquanto para os demais 10% (2/20) estavam sem registro 

de acerca de sinais e sintomas no banco de dados. 

A infecção pelo ZIKV pode variar de assintomáticos para manifestações 

severas, como a síndrome de Guillain-Barré (SGB), apresentando também 



160  

 
 

semelhança de sintomas com outras doenças como dengue e chikungunya, 

implicando assim, em dificuldade na identificação do caso. 

Apesar da recomendação da realização do RT-PCR para identificação 

molecular do ZIKV desses casos (PINTO JUNIOR, 2015), a sensibilidade e 

especificidade dos mesmos pode ter sido comprometida caso as amostras 

biológicas não tivessem sido coletadas dentro do período de viremia (no caso da 

identificação direta do parasita, na qual o RNA viral pode ser detectado no 

sangue até 7 dias e na urina até 15 dias após a infecção), ou fora da janela 

imunológica, cuja análise indireta da infecção pela presença dos anticorpos IgM 

ocorre no período de 4 dias a 12 semanas após o início dos sintomas (SBPC, 

2016). Além desses fatores, outros problemas como o armazenamento e 

processamento inadequado das amostras, podem levar à subnotificação dos 

casos de infecção pelo ZIKV. 

Entre as 16 gestantes testadas sorologicamente para a presença de 

infecção pelos agentes causadores de STORCH, 12,5% (2/16) foram testadas 

para toxoplasmose, 18,75% (3/16) para sífilis, 50% (8/16) para sífilis-

toxoplasmose, 6,25% (1/16) para toxoplasmose-rubéola e 12,5% (2/16) para 

sífilis-toxoplasmose-rubéola, conforme mostrado na Tabela 1. Somente um caso 

mostrou resultado positivo, sendo este para sífilis, enquanto outro caso mostrou 

resultado indeterminado para toxoplasmose. Não houve registro para a 

realização da sorologia para citomegalovírus e/ou herpes simples. 

Em seu estudo, Corman (2016) concluiu sobre a necessidade de testes 

diagnósticos mais sensíveis para a detecção da presença viral nos casos de 

infecção do ZIKV devido a possibilidade falsos-negativos por pacientes com 

baixas cargas virais. Essa informação levanta a hipótese da possibilidade do 

aumento do número de casos de infecção pelos Zika vírus, os quais não foram 

detectados pelos testes utilizados para a detecção molecular devido à baixa 

carga viral. 
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Tabela 1: Relação dos testes sorológicos realizados para identificação indireta dos 
patógenos causadores de STORCH com os respectivos resultados. 

 

 

Dentre os 20 casos cuja etiologia da microcefalia não foi associada à 

infecção pelo ZIKV, 65% (13/20) foram do sexo feminino, 30% (6/20) do sexo 

masculino (30%) e um caso sem registro. A fim de testar a distribuição do número 

de casos de microcefalia em relação ao sexo dos RNs, visto que, em valores 

brutos, houve diferença grande do número de acometidos entre os gêneros, 

levantamos junto à plataforma TABNET/DATASUS-RO, o registro de 20.234 

crianças nascidas vivas de fevereiro e outubro de 2016, sendo 9.951 do sexo 

feminino e 10.281 do sexo masculino. Utilizando os dados obtidos neste estudo 

foi possível observar que 9938 RNs do sexo feminino e 10275 do sexo masculino 

não apresentam microcefalia. A disposição desses dados pode ser vista na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Distribuição do número absoluto de nascidos vivos com e sem microcefalia mostrados 
por sexo dos indivíduos. 

 Com 
microcefalia 

Sem 
microcefalia 

Ignorado Total 

     
Feminino 13 9.938  9951 

Masculino 6 10.275  10281 

Total 19 20213 2 20234 
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O valor de qui-quadrado de 2,816 foi observado com p = 0,0933, 

mostrando assim que não houve diferença significativa na proporção dos casos 

de microcefalia entre RNs dos sexos feminino e masculino. Apesar do estudo de 

Marinho e colaboradores (2016) ter inicialmente notificado a existência de uma 

maior frequência de microcefalia para o sexo feminino no período de 2000 a 2014 

em todo o território brasileiro, esses mesmos autores reportaram que a 

atualização dos dados antropométricos com as novas definições da OMS e 

Intergrowth implicou na ausência desta relação, tendo posteriormente 

constatado que a frequência de microcefalia entre os sexos não foi 

significativamente diferente. 

A estimativa de perímetro cefálico dentre os 20 RNs aqui analisados 

mostrou a existência de microcefalia severa para 8 casos estudados, enquanto 

os casos de microcefalia leve foram identificados em 12 casos. Dentre os casos 

de microcefalia severa, foram encontrados 3 casos em RNs do sexo masculino 

e 5 do sexo feminino. Já na microcefalia leve, foram encontrados 7 RNs do sexo 

masculino, 4 do sexo feminino e um caso o qual o sexo não foi determinado.  

A graduação dos perímetros cefálicos encontrados nos 20 casos 

analisados foram 31,5 cm, 31 cm, 30 cm, 30,5 cm, 29,5 cm, 29 cm, 28,5 cm, 25 

cm e 21 cm. Além disso, a distribuição entre os gêneros mostrou que a divisão 

foi quase igualitária tanto para o sexo feminino, 9/20 (45%), quanto para o 

masculino, 10/20 (50%), sendo que um caso não foi informado o sexo da criança. 

A distribuição dos dados acerca do sexo dos pacientes com microcefalia pode 

ser observada na Tabela 3. 

Com o objetivo de testar a distribuição dos casos de microcefalia severa 

em relação ao sexo dos RNs, ciente de que os valores brutos são pequenos, 

mas que houve discrepância entre o número de acometidos entre os gêneros, 

foi constatado que o valor de qui-quadrado de 1.269 foi observado com p = 

0,2599, mostrando assim que não houve diferença significativa na proporção de 

casos da microcefalia severa entre RNs do sexo feminino e masculinos. 
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Tabela 3: Distribuição do perímetro cefálico entre recém-nascidos avaliados no estudo, mostrado 
por sexo. 

 
 

Adicionalmente, a análise deste estudo permitiu a identificação de um 

caso atípico, possivelmente relacionado à SCZ. A gestante LSR reportou, 

durante a gestação, episódio de prurido, dor muscular, cefaleia, febre e 

exantema. Com a clínica presente, a gestante foi encaminhada para análise dos 

marcadores sorológicos, para os quais o único vírus não testado dentre os 

agentes de STORCH foi o herpes simples, obtendo para todos resultados 

negativos. Após o parto, o RN a termo do sexo feminino, apresentou perímetro 

cefálico de 32 cm ao nascimento e disgenesia do corpo caloso na sua porção 

posterior, visto por tomografia computadorizada (TC). 

O caso apresentado foi inicialmente notificado como microcefalia, 

conforme o parâmetro inicial utilizado pelo Ministério da Saúde. Posteriormente, 

em março de 2016, a OMS estabeleceu como padrão internacional os 

parâmetros utilizados pelo Intergrowth, o que reclassificou o RN como 

normocefálico. Entretanto, a manifestação clínica de infecção pelo ZIKV e a 

malformação cerebral encontrada no RN, compatíveis com as alterações 

definidas como SCZ, sugere este caso como suspeita de SCZ. 

Conforme o estudo de Besnard (2016), logo após a epidemia do ZIKV 

na Polinésia Francesa, foi encontrado 6 casos de RNs normocefálico que 

apresentaram anormalidades compatíveis com a SCZ, como alterações no corpo 
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caloso, assim como foi encontrado no presente estudo. Além disso, as gestantes 

foram submetidas à testes virais (PCR e/ou fluido amniótico), resultando em dois 

testes negativos e 4 não disponíveis, e duas das gestantes apresentaram 

sintomas clínicos compatíveis com o que é relatado na infecção por ZIKV. 

Assim como o caso atípico possivelmente associado à SCZ relatado no 

presente estudo, demais casos de malformações congênitas podem estar 

distribuídos na população, indicando a necessidade de protocolos que facilitem 

o diagnóstico e manejo dos pacientes acometidos.   

 

6 CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu a identificação de, pelo menos, um caso atípico 

possivelmente relacionado à SCZ e ainda um elevado número de casos 

inclusivos em relação à etiologia, evidenciando a necessidade de atenção aos 

critérios de notificação e avaliação dos pacientes com malformações congênitas 

desde o surto de infecção pelo ZIKV. A melhoria dos protocolos de notificação e 

monitoramento dos casos de malformações congênitas permitirão o 

aprimoramento de medidas de assistência integral às crianças acometidas. 
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Orientador: Vera Lanino Rocha Tavares 

Bolsista: Rui Rafael Durlacher 

 
 

RESUMO:A Síndrome de Burnout foi descrita por H.J. Freudenberger, para 

definir um sentimento de fracasso e exaustão causado pelo excessivo desgaste 

de energia, força e recursos. Os indivíduos que trabalham diretamente com 

pessoas, principalmente as expostas ao estresse crônico, são altamente 

susceptíveis a essa síndrome, como os profissionais da saúde, os quais têm sido 

alvo de pesquisas e estudos, pois no exercício de sua atividade encontram-se 

presentes diversos estressores psicossociais, relacionados à natureza de suas 

funções ou ao contexto em que são exercidas. Este trabalho visa avaliar e 

comparar a ocorrência da Síndrome de Burnout em duas unidades de saúde no 

município de Porto Velho, Rondônia. A pesquisa possuiu caráter observacional 

e estudo transversal e quantitativo. Foi utilizado um questionário avaliando as 

três dimensões do Burnout segundo Maslach & Jackson, que são: exaustão 

emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal no trabalho. 

Observamos que, na UBS Hamilton Gondin, 2 profissionais (20%) estão 

passíveis de desenvolver a síndrome de Burnout, 5 (50%) se encontram na fase 

inicial e 2 (20%) já estão na fase considerável da Síndrome de Burnout. Já na 

segunda unidade de saúde pesquisada, a UBS Osvaldo Piana, constatamos que 

4 profissionais (26%) têm a possibilidade de desenvolver a síndrome, 6 (40%) 

estão no estágio inicial, 2 profissionais (13%) já apresentam a síndrome de 

Burnout. Evidencia-se a importância do diagnóstico precoce para medidas 

preventivas, e, quando necessário, terapêutica individualizada. Além disso, 

ressalta-se a escassez de pesquisas que tragam luz ao assunto, bem como 

formas de terapia e prevenção direcionadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Burnout. Profissionais de Saúde. Unidade Básica de 

Saúde. 
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1. Introdução 

A síndrome de Burnout (síndrome da estafa profissional) é um distúrbio 

psíquico descrito pela primeira vez pelo psicólogo H.J. Freudenberger, no ano 

de 1974, para descrever um sentimento de fracasso e exaustão causado por um 

excessivo desgaste de energia, força e recursos. O Burnout é uma reação à 

tensão emocional crônica por lidar excessivamente com pessoas. Maslach, 

Schaufeli e Leiter (2001), assim definem as três dimensões da síndrome: 

exaustão emocional, caracterizada por uma falta ou carência de energia, 

entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos; despersonalização 

ou desumanização, que se caracteriza por tratar os clientes, colegas e a 

organização como objetos; e diminuição da realização pessoal no trabalho, 

tendência do trabalhador a se auto avaliar de forma negativa. As pessoas 

sentem-se infelizes consigo próprias e insatisfeitas com seu desenvolvimento 

profissional. 

Embora não seja um transtorno psiquiátrico reconhecido oficialmente, a 

síndrome do esgotamento profissional integra a Lista de Doenças Profissionais 

e Relacionadas ao Trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA nº 

1339/1999). A Síndrome de Burnout foi oficializada recentemente pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma síndrome crônica. Enquanto 

um “fenômeno ligado ao trabalho”, a OMS incluiu o Burnout na nova 

Classificação Internacional de Doenças (CID-11), que deve entrar em vigor em 

1º de janeiro de 2022. É descrita no capítulo “Fatores que influenciam o estado 

de saúde ou o contato com os serviços de saúde”, que inclui razões pelas quais 

as pessoas entram em contato com serviços de saúde, mas que não são 

classificadas como doenças ou condições de saúde. 

A definição da síndrome no CID-11 é: “Burnout é uma síndrome 

conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não 

foi gerenciado com sucesso. É caracterizada por três dimensões: sentimentos 

de exaustão ou esgotamento de energia; aumento do distanciamento mental do 

próprio trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao 

próprio trabalho; e redução da eficácia profissional”. Se refere especificamente 

a fenômenos no contexto ocupacional e não deve ser aplicada para descrever 
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experiências em outras áreas da vida. Essa síndrome também foi incluída na 

CID-10, na mesma categoria da CID-11, mas a definição é agora mais detalhada.  

Ainda, tem sido tema amplo de discussão entre os diversos profissionais 

de saúde. Entre os médicos, o debate tem ganhado ampla atenção devido ao 

impacto no rendimento em prática médica e piora na qualidade de vida do 

profissional, sendo ocasionado por diversos estressores. Estes estressores, se 

persistentes, podem levar à Síndrome de Burnout, considerada por Harrison 

(1999), como um tipo de estresse de caráter persistente vinculado a situações 

de trabalho, resultante da constante e repetitiva pressão emocional associada 

com intenso envolvimento com pessoas por longos períodos de tempo, 

caracterizando o tipo de relação entre profissionais e pacientes em unidades 

básicas de saúde. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, 

a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de 

Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as pessoas moram, trabalham, 

estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na garantia de 

acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade. Na UBS, é possível 

receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica 

Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos são 

consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames 

laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e 

fornecimento de medicação básica. 

Para Barros (2002), enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem fazem 

parte de uma profissão caracterizada por ter, em sua essência, o cuidado e o 

contato direto com pacientes e familiares. Entre os diferentes fatores que podem 

comprometer a saúde do trabalhador, o ambiente de trabalho é apontado como 

gerador de conflito quando o indivíduo percebe o hiato existente entre o 

compromisso com a profissão e o sistema em que estão inseridos. Em relação 

à organização do ambiente de trabalho, destacam-se a indefinição do papel do 

profissional, a sobrecarga de trabalho e a falta de autonomia, que geram um 

estado de estresse crônico, predispondo à síndrome de Burnout. 

Embora seja de componentes multifatoriais, o Burnout sofre uma 

amplificação de intensidade de sintomas quando no contexto em que ocorre a 
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sobrecarga profissional também não existam estratégias eficientes de gestão de 

tempo. Segundo um estudo publicado em 2018 na Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional, as especialidades médicas identificadas com maior prevalência de 

casos foram, em ordem decrescente: Medicina de Unidade de Terapia Intensiva, 

Medicina de Família, Medicina de Emergência, Medicina Interna e Ortopedia. 

Muñoz et al. (2003) comparam a prevalência entre médicos da Atenção 

Primária e aqueles que atuavam em hospitais e verificaram maior nível de 

Burnout entre médicos da Atenção Primária. Os autores associaram os 

resultados obtidos na hipótese que a consulta na APS demanda maior 

relacionamento emocional com o paciente já que presta um serviço de cuidado 

continuado e integral. 

Muitos estudos têm se preocupado em identificar as causas do Burnout, 

Farber (1991), parte do pressuposto de que suas causas são uma combinação 

de fatores individuais, organizacionais e sociais, sendo que esta interação 

produziria uma percepção de baixa valorização profissional, tendo como 

resultado a síndrome de Burnout. Outros estudos concluem que profissionais 

que trabalham diretamente com pessoas, assistindo-as ou sendo responsáveis 

pelo seu desenvolvimento e bem-estar, são mais suscetíveis ao 

desenvolvimento da síndrome de Burnout, devido a fatores como a obrigação de 

exteriorizar ou não emoções no trabalho, vínculo com o outro, ou a exigência de 

estabelecer uma relação empática (PEREIRA, 2002; ZAPF, SEIFERT, 

SCHMUTTE e MERTINI, 2008).  

Ainda, segundo Freudenberger (1974), a explicação para este fenômeno 

pode passar essencialmente pelo fato de estes profissionais terem de lidar com 

as suas próprias necessidades e com as daqueles que os procuram, prestando 

cuidados a indivíduos com carências afetivas, ou a necessitarem de cuidados 

extremos, e muitas vezes por um longo período. Com o decorrer do tempo estes 

profissionais sentem que não podem contribuir emocionalmente para os outros, 

sendo a sobrecarga de trabalho, um dos fatores mais vezes referidos (Burke e 

Greenglass, 2001). 

O sintoma típico da síndrome de Burnout é a sensação de esgotamento 

físico e emocional que se reflete em atitudes negativas, como ausências no 

trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, 

dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, 
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pessimismo e baixa autoestima. Além disso, podem estar associados sintomas 

físicos como palpitações, cefaleia, insônia e distúrbios gastrintestinais. 

É típica a história pessoal de grande envolvimento no trabalho, visto como 

prioridade de vida ou uma missão. Entretanto, os fatores relacionados à 

organização do trabalho (divisão do trabalho, tempos, ritmos e duração das 

jornadas, remuneração e estrutura hierárquica) são considerados 

preponderantes na determinação do aparecimento da síndrome. É importante 

ressaltar, também, que a síndrome de Burnout difere do estresse puro, sendo a 

síndrome uma resposta ao estado crônico e prolongado do estresse, que não 

necessariamente ocorrerá em todos os indivíduos.  

Segundo Freudenberger, o "estado depressivo" presente no Burnout é 

temporário e voltado à uma situação precisa, assim, afetaria somente o campo 

profissional, enquanto que a depressão atingiria todas as áreas da vida do 

indivíduo. Comparados a indivíduos deprimidos, Brenninkmeyer constatou que 

os que têm Burnout aparentam mais vitalidade e são mais capazes de obter 

prazer nas atividades; raramente apresentam perda de peso ou ideação suicida; 

têm sentimento de culpa mais realistas, se os têm; atribuem sua indecisão e 

inatividade à fadiga e não à própria doença; e apresentam mais frequentemente 

insônia inicial, em vez de terminal como na depressão. 

O tratamento da síndrome de Burnout inclui o uso de antidepressivos e 

psicoterapia. Atividade física regular e exercícios de relaxamento também 

ajudam a controlar os sintomas (CARLOTTO, 2006). Outro aspecto relevante 

que se pode concluir é o impacto em relação ao desequilíbrio entre o esforço 

desprendido no trabalho e baixa recompensa recebida, isto é, o desequilíbrio-

esforço-recompensa que foi observado. Agrega-se a isso outros fatores, como a 

desvalorização econômica do profissional, a frustração com as funções 

exercidas, a fragilidade do vínculo com a Estratégia Saúde da Família que é 

dependente de interesses políticos e à desvalorização do médico frente à 

sociedade. 

Diante disso, a American Association of Family Physicians elaborou um 

manual com três recomendações simples para maior eficiência na gestão do 

tempo e com isso melhorar a performance do profissional de saúde a partir da 

redução da sobrecarga de trabalho. A recomendação se baseia em três 
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questionamentos-chave: Essa atividade precisa mesmo ser executada? Essa 

atividade precisa ser executada agora? Se precisar ser executada agora, precisa 

ser executada por mim? 

2. Objetivo 

2.1. Inicial 

Avaliar a prevalência da síndrome de Burnout em uma amostra de 

profissionais de duas unidades básicas de saúde no estado de Rondônia, bem 

como avaliar suas causas e contribuir para o conhecimento dos próprios 

profissionais de saúde sobre síndrome. 

2.2. Alcançados 

Avaliou-se a prevalência da síndrome de Burnout nas unidades de saúde, 

podendo classifica-los dentro do espectro diagnóstico da síndrome. Além disso, 

conseguimos levar informação aos profissionais de saúde sobre o que significa 

a síndrome de estafa profissional, bem como explicar como criar mecanismos de 

evitar a sua ocorrência. 

3. Metodologia 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CNPq em 03 de agosto de 2018. 

Os dados foram coletados primeiramente na UBS Hamilton Gondin, e em 

seguida na UBS Osvaldo Piana, abordando os profissionais de saúde e 

explicando-os sobre a pesquisa, sua finalidade, importância e garantia de sigilo. 

Após, assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em Pesquisa 

(TCLE), respondendo o questionário, elaborado e adaptado por Chafic Jbeili, 

inspirado no Maslach Burnout Inventory – MBI.  

Esta pesquisa é um estudo de campo, de abordagem quantitativa, 

exploratória e transversal, avaliando a ocorrência de síndrome de Burnout em 

duas unidades básicas de saúde. O instrumento utilizado na pesquisa é 

o Maslach Burnout Inventory (MBI). Possui três versões aplicáveis a categorias 

profissionais específicas: MBI-HSS (Human Services Survey), para as áreas de 

saúde/cuidadores ou serviços humanos/sociais; MBI-ES (Educator's Survey), 

para educadores; e MBI-GS (General Survey), para profissionais que não 

estejam necessariamente em contato direto com o público-alvo do serviço. É 

autoaplicável e avalia as três dimensões do Burnout (EE, DE e RP).  
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Avaliou-se no questionário as três vertentes da síndrome de 

Burnout:Exaustão Emocional (EE - caracterizada por falta de energia, 

entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos) com 9 questões 

referentes (1, 2, 3, 6, 10, 11, 14, 19 e 20), Despersonalização (DE - caracterizada 

pelo tratamento de clientes, colegas e organização como objetos) com 4 

questões referentes (5, 12, 15 e 18) e Reduzida Realização Profissional (RRP - 

fenômeno comportamental evidenciado por uma tendência do trabalhador de se 

auto avaliar de forma negativa) com 7 questões referentes (4, 7, 8, 9, 13, 16 e 

17) 12. Ao final, se obtém uma pontuação e classificação determinada pelo score 

de subescala das vertentes. Assim, classificando-se em alto, médio e baixo risco 

de desenvolver a síndrome.  

A exaustão emocional (EE) é classificada como baixa de 0-16 pontos, 

moderada entre 17-26 e alta em maiores de 27 pontos. A escala de 

despersonalização (DE) é avaliada como baixa entre 0-6, moderada em 7-12 

pontos e alta em maiores que 13 pontos. A realização profissional (RRP) é 

classificada como baixa quando a pontuação for maior que 39, moderada entre 

32-38 pontos e alta em um score de 0-31. 

O score do questionário estabelece a pontuação de 0 a 100. Em que:  0 a 

20 pontos: Nenhum indício de Burnout(fase 0). De 21 a 40 pontos (fase 1): 

Possibilidade de desenvolver Burnout, recomendando-se realizar a prevenção 

da síndrome. De 41 a 60 pontos (fase 2): Fase inicial do Burnout, aconselhando-

se procurar ajuda profissional para debelar os sintomas e garantir, assim, a 

qualidade de desempenho profissional e qualidade de vida. De 61 a 80 pontos 

(fase 3): Instalação inicial da síndrome, sendo recomendado procurar ajuda 

profissional para prevenir o agravamento dos sintomas. De 81 a 100 pontos (fase 

3): Estágio considerável da síndrome de Burnout, no entanto, completamente 

reversível com a terapêutica adequada. 

Para o presente estudo, foram entrevistados 25 profissionais de saúde, 

no total. Todos aceitaram participar da pesquisa, no entanto, deste total, 5 

questionários foram considerados inválidos por motivos de erros no 

preenchimento, rasuras e informações incompletas, inviabilizando, assim, a 

análise completa nos casos citados.  Os profissionais de saúde entrevistados 

incluem médicos, odontólogos, agentes comunitários de saúde, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem.  
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4. Resultados  

Do total de 25 profissionais abordados, 18 são mulheres (72%) e 7 são 

homens (28%). Desses, tem-se, ao total: 2 médicos, 2 cirurgiões-dentistas, 2 

enfermeiros, 2 técnicos em saúde bucal, 3 técnicos em enfermagem e 10 

agentes comunitários de saúde. Foi excluído 1 questionário da UBS Hamilton 

Gondin, e 3 questionários de UBS Osvaldo Piana, por motivos de 

incorretopreenchimento da pesquisa, impossibilitando a análise correta. 

 

Gráfico 1: Incidência das fases da Síndrome de Burnout em profissionais de saúde da UBS 

Hamilton Gondim, 2018. 
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Gráfico 2: Incidência das fases da Síndrome de Burnout em profissionais de saúde da 

UBS Osvaldo Piana, 2018 

 

Os gráficos 1 e 2 apresentam a porcentagem de profissionais de saúde 

classificados em cada fase da síndrome de Burnout, baseado no score avaliado 

no questionário. No gráfico 3, podemos observar que nenhum profissional ficou 

entre 0-20 pontos, a fase em que não há indício da Síndrome de Burnout. Já 6 

profissionais encontram-se entre 21-40 pontos, estando em risco de desenvolver 

a síndrome de Burnout. Na fase inicial do Burnout, com 41-60 pontos, estão 11 

profissionais de saúde. Tem-se 4 profissionais na fase instalada de Burnout, 

estando entre 61-80 pontos, e nenhum profissional de saúde em fase 

considerável da síndrome, entre 81 a 100 pontos. 
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Gráfico 3: Comparação entre as fases de Burnout nas duas unidades de saúde, 2018. 

Os gráficos 1 e 2 mostram a pontuação obtida na análise dos dados em 

cada dimensão (Exaustão Emocional, Despersonalização e Reduzida 

Realização Profissional), baseados no escore para cada subescala do Burnout 

em cada uma das unidades básicas de saúde abordadas.  

De um total de 25 entrevistados, evidenciou-se que a dimensão EE foi 

classificada como baixa em 6 profissionais de saúde, moderado em 11 

profissionais e alto em 6. Adespersonalização foi classificada como baixa em 7 

profissionais, moderada em 9 e alta em 5 profissionais. Por fim, a RRP foi 

considerada alta em todos os profissionais de saúde entrevistados e com 

questionários válidos, como mostra a tabela 3. 

Classificação da Escala de Burnout, de acordo com questionários Jbeli 

aplicados a profissionais da UBS Hamilton Gondim, Porto Velho, 2018: 

 Baixa Moderada Alta 

Exaustão 

Emocional 

1 5 3 

Despersonalização 2 4 3 

Reduzida 

Realização 

Profissional 

- - 9 

Tabela 1: Questionários semiestruturados aplicados no estudo 
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Classificação da Escala de Burnout, de acordo com questionários Jbeli 

aplicados a profissionais da UBS Osvaldo Piana, Porto Velho, 2018: 

 Baixa Moderada Alta 

Exaustão 

Emocional 

5 4 3 

Despersonalização 5 5 2 

Reduzida 

Realização 

Profissonal 

- - 12 

Tabela 2: Questionários semiestruturados aplicados no estudo. 

 

Classificação da Escala de Burnout, de acordo com questionários Jbeli 

aplicados a profissionais das UBS Hamilton Gondim e Osvaldo Piana, Porto 

Velho, 2018: 

 Baixa Moderada Alta 

Exaustão 

Emocional 

6 9 6 

Despersonalização 7 9 5 

Reduzida 

Realização 

Profissional 

- - 21 

Tabela 3: Questionários semiestruturados aplicados no estudo. 

 

Outro dado coletado foi a quantidade de profissionais que além de 

trabalharem na unidade básica de saúde, possuem dupla jornada de trabalho. 

Do total de 21 entrevistados com questionários não descartados, 8 possuem um 

segundo vínculo empregatício.  

5. Discussão 

Os resultados indicam que não há uma presença de risco alto para a 

Síndrome de Burnout nos dois grupos pesquisados. No entanto, ao analisar as 

subescalas do questionário, observa-se a presença de altos níveis de exaustão 

emocional nos entrevistados, podendo classifica-los nas fases iniciais da 

síndrome, em que se não forem realizadas intervenções efetivas, podem evoluir 

para as fases mais avançadas. Ainda que haja grande prevalência de exaustão 

e risco para a síndrome de Burnout, 100% dos entrevistados se encontram 

dentro de elevada categoria de Redução da Realização Profissional (RRP), 
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mostrando que mesmo os profissionais com índices importantes de ocorrência 

da síndrome podem estar com alta sensação de realização profissional.  

Nas duas unidades básicas de saúde pesquisadas, houve prevalência das 

fases iniciais 1 e 2, em que os profissionais estão, ainda, com baixa 

vulnerabilidade de desenvolver a síndrome, mas que apresentam indícios de 

esgotamento profissional, sendo necessária a adoção de medidas de prevenção 

de sua progressão. Porém, ainda há uma escassez de estudos que abordem as 

estratégias de intervenções efetivas, ou que possam utilizar uma ampla amostra 

de entrevistados para que, caso os resultados sejam significativos, possam ser 

adotadas ações de prevenção.  

Seriam indicativos de alto risco, se o grupo apresentasse médias elevadas 

de exaustão emocional (EE) e despersonalização (DE) e baixa em realização 

profissional (RP). 

Vale observar que a síndrome de Burnout não apenas possui impactos 

negativos ao indivíduo, mas também ao coletivo contexto de trabalho ao qual a 

pessoa se insere. A estafa profissional provoca diminuição da capacidade 

laboral, piora na relação com o paciente, aumento na incidência de erros 

médicos, bem como aumento nos casos de suicídios entre profissionais da área 

da saúde, em especial da área médica. 

Como a síndrome de Burnout ainda é um tema desconhecido, pouco 

falado e não exige notificação compulsória ao seu diagnóstico, o Ministério da 

Saúde não consegue quantificar os casos reais da doença, propondo assim uma 

estratégia efetiva de manejo. Segundo o Ministério da Previdência Social, em 

2007, foram afastados do trabalho 4,2 milhões de indivíduos, sendo que em 

3.852 foram diagnosticados com Burnout, mas os dados são referentes à todas 

as profissões, e não apenas aos profissionais de saúde. No entanto, a 

Organização Mundial da Saúde está prestes a iniciar o desenvolvimento de 

diretrizes baseadas em evidências sobre o bem-estar mental no local de 

trabalho, após um número crescente de pesquisas apontando a maior incidência 

da síndrome. 
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6. Considerações Finais  

Este estudo demonstrou que profissionais de saúde de duas unidades 

básicas de saúde de Porto Velho, Rondônia, Amazônia Ocidental, apresentam 

níveis preocupantes de risco de desenvolvimento de Síndrome de Burnout. 

A síndrome de tem se tornado um grave problema de saúde pública, pela 

ocorrência cada vez mais frequente em profissionais de saúde, bem como sua 

característica de esgotamento físico e mental. Além disso, ao passo que há cada 

vez mais estudos e pesquisas acerca desta síndrome, ainda não se observa 

estratégias efetivas de reconhecimento de sua gravidade ou de meios de 

prevenção e enfrentamento de sua ocorrência.  

Evidencia-se a importância do diagnóstico precoce para medidas 

preventivas, e, quando necessário, terapêutica individualizada. Quando 

detectada cedo, a exaustão profissional pode ser combatida com estratégias de 

organização do ambiente de trabalho, bem como das funções realizadas, 

diminuição da sobrecarga laboral e outras formas de enfrentamento. Quando 

essas estratégias não surtem o efeito esperado, pode-se partir para uma 

terapêutica individualizada, perpassando psicoterapia individual ou em grupo e 

estratégias farmacológicas.  

Portanto, este estudo tem como perspectiva auxiliar estratégias de saúde 

pública que envolvam o estresse em profissionais da estratégia saúde da família, 

utilização destapesquisa como referencial teórico em novos estudos na área de 

Burnout, tanto em profissionais de saúde, como no meio laboral em geral; e 

trazer luz ao aumento do risco da síndrome em profissionais de saúde na 

atenção básica. 
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RESUMO:As patologias bacterianas possuem atenção redobrada por conta da 
alta capacidade de resistência aos fármacos disponíveis da maioria das 
bactérias, além da possibilidade de aquisição de novos genes por mecanismos 
variados, o que pode proporcionar consequentemente, alterações no perfil de 
susceptibilidade aos antibióticos, gerando sérias complicações e dificuldades no 
tratamento proposto. Dentre as bactérias de interesse médico, podemos citar 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e 
Klebsiella pneumoniae, alvos deste estudo e que se destacam por serem 
patógenos de alta virulência, que ao longo dos anos vêm demonstrando 
uma ampla capacidade de resistência aos fármacos de referência. Neste 
quesito, as toxinas de serpentes com suas diversas funções biológicas 
proporcionam a possibilidade da descoberta de novos bioativos, com 
potencial atividade antimicrobiana, baixa toxicidade e baixo custo. Tendo 
em vista o impasse atual, o presente projeto tem por objetivo purificar e 
avaliar in vitro o potencial antibacteriano das frações do veneno da 
serpente Bothrops moojeni.  O veneno foi adquirido do banco de venenos do 

Centro de Estudos em Biomoléculas aplicadas à Saúde/Fiocruz/RO. Resinas 
cromatográficas foram adquiridas da GE lifescience e para a obtenção das 
frações, o veneno foi fracionado em cromatografia de troca catiônica e as frações 
obtidas foram submetidas à dosagem de proteínas e eletroforese em gel de 
poliacrilamida. As frações obtidas foram posteriormente testadas contra as 
bactérias de interesse no presente estudo e não apresentaram ação bactericida 
sobre as cepas testadas.  
 
Palavras-Chave: veneno de serpente, antibiograma, toxinas, resistência 
bacteriana.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Patologias bacterianas 
Desde os primórdios da medicina o estudo de microrganismos é de extrema 

importância, visto a necessidade de buscar novas formas para sanar impasses 
provocados por tais seres vivos. Neste quesito, as bactérias possuem atenção 
especifica dado a sua capacidade de causar doenças, tanto em animais de interesse 
agropecuário quanto principalmente em humanos.  

Ao longo dos estudos para desenvolvimento de novos fármacos é necessário 
compreender o comportamento bacteriano. As bactérias ocupam inúmeros nichos 
ecológicos na terra, possuindo uma história evolutiva amplamente baseada em 
exposição a diversos ambientes, assim desenvolvendo-se como um organismo 
complexo, podendo detectar e responder estímulos, químicos, térmicos e mecânicos. 
A caracterização do comportamento bacteriano em um espectro realista, possibilita o 
entendimento para progredir na promoção ou restrição do crescimento bacteriano em 
áreas médicas, industriais e agrícolas (PERSAT et al., 2015).  

Passados 75 anos do uso clínico da penicilina, é notável seu impacto profundo 
no mundo. Assim como todos os potenciais antibióticos, a penicilina foi revelada por 
inibir o crescimento de uma bactéria, no caso, Treponema pallidum. Porém, levou-se 
mais que uma década para sua devida purificação, prospecção e primeiro uso clínico. 
Descoberta por Alexander Fleming, a penicilina possuía efeitos antibacterianos em 
estafilococos e outros patógenos gram-positivos (GAYNES, 2017).  

Acreditava-se que com a descoberta dos antibióticos os impasses causados 
por bactérias seriam devidamente solucionados, porem as mesmas passaram a 
desenvolver resistência e prevalecem a causar mortes em todo o mundo (KAPOOR 
et al., 2017). O mecanismo molecular de resistência tem sido estudado intensivamente 
e obteve-se como resultados, aspectos bioquímicos e genéticos das funções 
bacterianas, levando assim ao melhor entendimento sobre a estrutura da resistência 
nesses microrganismos (DAVIES; DAVIES, 2010).  

De fato, a resistência antimicrobiana tornou-se um problema de saúde pública 
mundial. Estudos estatísticos recentes da Independent Review on AMR (resistência 
antimicrobiana), presidida por Lord O’Neill prevê que tal impasse irá causar por 
volta de 10 milhões de mortes por ano e uma perda de 10 trilhões de dólares no 
PIB global. Porém, é improvável que isso seja resolvido por apenas uma 
potência; são necessárias pesquisas em todo o mundo para a obtenção de 
novos bioativos e controle da resistência. O passo inicial é o uso consciente do 
antibióticos tanto em saúde humana quanto animal (SUGDEN; KELLY; DAVIES, 
2016). 

Das bactérias de interesse médico, algumas específicas se destacam, 
como por exemplo Staphylococcus aureus, que apresenta vários mecanismos 
para resistir e escapar da morte na corrente sanguínea do hospedeiro, podendo 
causar abscessos no paciente (THOMER et al., 2016) e Escherichia coli, uma 
bactéria amplamente estudada e geralmente relacionada com infecções na 
corrente sanguínea ou trato urinário e gastrointestinal (VILA et al., 2016). Ainda 
nesse contexto, Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista com 
ampla capacidade de gerar inúmeras infecções de grau agudo e até crônico, 
geralmente afetando pacientes imunodeprimidos; vem sendo intrinsecamente 
resistente a vários antibióticos de referência (MORADALI; GHODS; REHM, 2017). 
Por outro lado, Klebsiella pneumoniae  é a causadora mais comum de infecções 
nosocomiais, possuindo várias cepas prevalentes e resistentes; é reconhecida 
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pela notoriedade de infecção sem tratamento eficaz e tem gerado preocupação 
por adquirir características genéticas adicionais e ser hipervirulenta (DORMAN; 
SHORT, 2017; PACZOSA; MECSAS, 2016). 

Recentemente estudos foram realizados estudos e descobriu-se que 
existe a disseminação ‘silenciosa’ de cepas de E. coli carregando e proliferando 
genes resistentes à antibióticos como Colistina, conhecido por ser um fármaco 
potente. Tais pesquisas apenas enfatizam a importância da procura por novos 
potenciais antibacterianos e a busca por estratégias para controlar a resistência 
em eminencia (FERNANDES et al., 2016). 
 
1.2 Venenos de serpentes como potenciais farmacológicos  

Qual é de fato a importância nos estudos de toxinas de animais? Ao longo da 
evolução, pressões naturais e condições ecológicas (temperatura, presas, 
predadores, barreiras geográficas) tiveram um papel crucial na seleção natural de 
moléculas presentes em venenos de animais. Tal evolução demanda um alto custo 
metabólico que acarreta na otimização das toxinas para que haja adaptação de presas 
e predadores em diferentes situações ecológicas. O resultado dessa constante e 
complexa evolução é demonstrado através de estudos recentes que relatam a 
existência de vários componentes de venenos com alta atividades antimicrobiana 
(ZHANG, 2015). 

Com relação aos venenos de serpentes, as pesquisas conquistaram uma 
proporção de alto impacto, com a obtenção até mesmo de fármacos já utilizados na 
modernidade, como é o caso do anti-hipertensivo Captopril, desenvolvido em 1970 
baseado em um peptídeo potenciador de bradicinina oriundo do veneno da serpente 
brasileira jararaca, pertencentes ao gênero Bothrops. Diversos medicamentos 
derivados de peptídeos ou proteínas de veneno têm sido aprovados (Quadro 1), 
algumas moléculas passam atualmente por ensaios clínicos (CUSHMAN; ONDETTI, 
1991; ZHANG, 2015).  

Quadro 1: Medicamentos oriundos de toxinas de venenos 

Captopril Reduz a pressão 
sanguínea inibindo a 
produção de 
angiotensina II, que atua 
em um caminho que leva 
à vasoconstrição que 
aumenta a pressão 
sanguínea  

Slagboom J, Kool J, 
Harrison RA, Casewell 
NR (June 2017). 
"Haemotoxic snake 
venoms: their functional 
activity, impact on 
snakebite victims and 
pharmaceutical 
promise" 

Ziconotida Usado para tratar dores 
intensas e é 
administrada como uma 
infusão no liquido 
cefalorraquidiano 
usando sistema de 
bomba intratecal  

McGivern JG (February 
2007). "Ziconotide: a 
review of its 
pharmacology and use 
in the treatment of pain" 

Eptifibatida Usado em terapias de 
anticoagulação, com o 
objetivo de reduzir o 

Saab F, Ionescu C, 
Schweiger MJ (March 
2012). "Bleeding risk 
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risco de ataques 
cardíacos  

and safety profile related 
to the use of eptifibatide: 
a current review" 

Exenatida Usado para tratar 
diabetes tipo II como um 
complemento à insulina  

Raufman, JP (16 
January 1996). 
"Bioactive peptides from 
lizard venoms". 
Regulatory peptides. 

Batroxobina Droga usada para parar 
o sangramento ou para 
“quebrar” coágulos 
sanguíneos  

Serrano, SM (February 
2013). "The long road of 
research on snake 
venom serine 
proteinases" 

 

Inicialmente as pesquisas com venenos de serpentes se concentravam na 
compreensão dos acidentes ofídicos, porém, com o passar dos anos os testes se 
tornaram mais abrangentes, e atualmente tais venenos se tornaram fontes de estudos 
científicos com o objetivo de encontrar moléculas para o tratamento de várias 
patologias, como por exemplo doenças cardiovasculares, dor, doenças 
degenerativas, câncer, e também no tratamento terapêutico em substituição das 
atuais quimioterapias (DE SOUZA et al., 2018). 

O veneno é composto por um coquetel de diversas toxinas com funções 
específicas, tal especificidade destas moléculas pode contribuir para a inibição de 
alvos tumorais. Entretanto, como perspectivas são necessários estudos detalhados, 
apesar dos resultados positivos demonstrando que algumas toxinas são antitumorais, 
o impasse atual é a discriminação entre as células saudáveis e células cancerígenas 
(LI; HUANG; LIN, 2018). 

Com a popularização no meio cientifico por parte do estudo de venenos de 
serpentes, o próximo passo foi acerca de uma nova estratégia, ao longo dos anos os 
estudos haviam sido mais amplos e generalistas, a partir da modernidade e com os 
testes antitumorais se tornou evidente a necessidade de pesquisar não apenas a 
identificação e caracterização dessas moléculas, mas também vossos mecanismos 
de ação que ocorriam para que houvesse a redução de células cancerígenas. A busca 
por medicamentos anticâncer a partir da biodiversidade é algo realizado no mundo 
todo, logo os estudos de venenos de serpentes não servem mais apenas para o 
controle de acidentes ofídicos ou sua compreensão, atualmente serve também para 
contribuir de forma direta no possível tratamento de outras patologias (CALDERON et 
al., 2014). 

No Brasil as serpentes do gênero Bothrops são responsáveis por 70% dos 
acidentes ofídicos reportados. O veneno é uma mistura complexa de moléculas, 
dentre elas as proteínas, responsáveis pelas funções principais ao se falar de 
acidentes, isso se deve ao fato de cada uma destas proteínas possuir uma ação 
específica, há bastante variação ao relatar as enzimas presentes nos venenos de 
Bothrops, pesquisas cujo objetivo foi demonstrar a diferença enzimática destas 
serpentes relatam que a Bothrops moojeni mostra a maior atividade enzimática 
quando comparada a outras serpentes do mesmo gênero, em sequência a ela estão 
B. neuwiedi, B.jararacussu, B. jararaca e B. alternatus (CAMPOS et al., 2013). 

Com relação ao testes biológicos e descobertas relacionadas ao gênero 
Bothrops, inúmeras pesquisas podem ser devidamente citadas. Uma nova lectina foi 
isolada do veneno de Bothrops leucurus, nomeada BlL a mesma demonstrou atividade 
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antibacteriana contra gram-positivas patogênicas humanas (NUNES et al., 2011). 
Retratando a mesma espécie, o veneno bruto de B. leucurus possui atividade inibitória 
contra o crescimento de Staphylococcus aureus com concentração mínima de 25 
μg/mL que corresponde ao valor letal mínimo, além de inibir o crescimento de 
Leishmaniachagasi e amazonensis, porém a L-aminoacido oxidase deste veneno não 
apresenta atividade contra tais microrganismos (TORRES et al., 2010).  

No nordeste da Argentina a Bothrops alternatus é a principal responsável por 
acidentes ofídicos, apesar disso, até 2005 haviam poucos estudos relatando as 
propriedades deste veneno especifico da região, porém pesquisas demonstraram 
posteriormente que o veneno de B. alternatus possui alta atividade contra Escherichia 
coli e Staphylococcusaureus em comparação com Pseudomonas aeruginosa, 
entretanto Enterococcus faecalis se demonstrou resistente a ação do veneno 
(BUSTILLO et al., 2008). 

Os venenos de serpentes vêm sendo estudados também como modelo para 
potencial terapêutico contra a malária, nesse viés foram testados por exemplo 
fosfolipases A2 e fosfolipases homólogas do veneno da serpente Bothrops asper, 
obtendo assim atividade plasmodicida em culturas de Plasmodium falciparum, tanto 
com o veneno total como também com as proteínas isoladas. Tais pesquisas tornam 
abrangentes a busca por novos potenciais antimaláricos em especifico com o uso de 
venenos oriundos do gênero Bothrops (CASTILLO et al., 2012). 

Na busca por potencias leishmanicidas e antitumorais, pesquisadores 
purificaram e caracterizaram três novas fosfolipases A2 nomeadas: BmatTX-I (Lys49 
PLA2-like), BmatTX-II (Lys49 PLA2-like), e BmatTX-III (Asp49 PLA2), tais proteínas 
exerceram atividade citotóxica contra linhas celulares JURKAT (leucemia T) e SK-BR-
3 (adenocarcinoma de mama) além de ação leishmanicida sobre formas 
promastigotas de Leishmania amazonensis. São necessários demais estudos 
estruturais e funcionais do veneno em si e de suas proteínas isoladas, tais estudos 
podem contribuir para a compreensão destes componentes e melhorar a busca pela 
possível aplicação farmacológica e terapêutica dos mesmos (MOURA et al., 2014).  

Há até mesmo moléculas que induzem células cancerígenas a apoptose, como 
é o caso da BthTX-l, oriunda do veneno de Bothrops jararacussu, a proteína em 
questão foi capaz de aumentar a expressão dos receptores CD24 que media a morte 
celular, dados deste estudo revelam a citotoxicidade notável destas proteínas sobre 
as linhas celulares de câncer de mama, além induzir a morte celular também diminuem 
o número de MDAMB231 CSC associados à resistência quimioterápica. Moléculas 
como a BthTX-I são fortes candidatos na terapia anticâncer, tendo assim a 
possibilidade de futuramente serem submetidos a testes in vivo (BEZERRA et al., 
2019). 

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 230 
cm de comprimento, porém a maioria não atinge mais de 160 cm (NOGUEIRA; 
SAWAYA; MARTINS, 2003). Como demonstrando anteriormente, o veneno da 
serpente Bothrops moojeni (alvo do presente estudo) possui uma alta atividade 
enzimática se comparado aos venenos de outras serpentes deste gênero, 
possivelmente explicado pela presença de duas fosfolipases ácidas: BM-PLA2 e 
BmooTX-I, que potencializam a ação do veneno (CAMPOS et al., 2013).  

Ao longo dos anos os estudos acerca do veneno de B. moojeni se concentram 
não apenas em sua devida descrição como caracterização e purificação de vossas 
moléculas, mas também em testes biológicos com a perspectiva em aplicação 
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biotecnológica deste veneno como potencial terapêutico para as diversas patologias 
humanas, possivelmente pela potência expressa pela atividade deste veneno. O 
veneno total desta serpente possui ação in vitro contra formas promastigotas de 
Leishmania sp. mas não contra formas amastigotas, ao que tudo indica tal atividade 
foi possível pelo peróxido de hidrogênio gerado pela L-amino acid oxidase presente 
no veneno (TEMPONE et al., 2001).  

Com relação a ação antibacteriana o veneno de B. moojeni também demonstra 
atividade significativa, como realizado em 2010, onde uma lectina tipo C foi purificada 
e seu galactosídeo demonstrou secreção de insulina, agregação plaquetária e 
diminuiu a taxa de crescimento bacteriano em cerca de 15% contra Xanthomonas 
axonopodis pv passiflorae(BARBOSA et al., 2010). Entretanto demais pesquisas 
devem ser realizadas para e obtenção de mais informações sobre o veneno em 
questão e elucidação sobre seu potencial antibacteriano.  

Após o fracionamento do veneno de B. moojeni em cromatografia de troca 
iônica em coluna DEAE Sephacel, pesquisadores obtiveram cinco frações das quais 
a fração cinco demonstrou reduzir a viabilidade e produção de óxido nítrico de 
Leishmania amazonensis(CASTILHOS et al., 2011). Dados como este e os demais 
citados reforçam o potencial enzimático do veneno desta serpente, corroborando 
assim para o incentivo em futuros estudos com este veneno e suas devidas moléculas, 
os resultados obtidos por pesquisadores ao longo dos anos tornam notável a 
viabilidade do trabalho com venenos do gênero Bothrops, em especifico a B. moojeni 
que claramente tem mostrado bons resultados sobre os testes in vitro acarretando 
assim em avanços promissores para testes in vivo e com outros microrganismos 
causadores de patologias em humanos.  

 

1.3 Bothrops moojeni 

A serpente Bothrops moojeni (HOGE, 1966) (Figura 1), mais conhecida como 
caiçaca ou caiçara, pertence à família dos viperídeos e possui uma ampla distribuição 
na América do Sul, sendo o Brasil, o país onde se encontra o maior número de 
exemplares (LELLOP, 1984). Pode alcançar 230cm de comprimento, porém sua 
maioria não atinge mais de 160 cm (CAMPBELL & LAMAR, 2004).  

Figura 1: Exemplar de Bothrops moojeni 

 
Foto: Pedro H. Martins  
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Essas serpentes habitam as áreas de cerrado (Figura 2), estando normalmente 
relacionada às matas de galeria e ocasionalmente, às áreas secas de savanas Inter 
fluviais (LELLOP, 1984; NOGUEIRA et al., 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). 

Figura 2: Distribuição geográfica 

 
(MELGAREJO, 2003. Adaptado) 

 

A escolha de Bothrops moojeni como modelo experimental para o presente 
trabalho, deveu-se por conta de resultados plausíveis descritos na literatura de suas 
toxinas em testes antimicrobianos contra diversas doenças (CASTILHOS et al., 2011; 
TEMPONE et al., 2001).  

 
2. JUSTIFICATIVA 

As potencialidades da biodiversidade amazônica para o desenvolvimento de 
novos medicamentos podem ser consideradas 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.  

As toxinas de animais apresentam uma versatilidade de funções bioquímicas e 
farmacológicas, o que as tornam interessantes alvos para o desenvolvimento de 
fármacos para o tratamento de diversas doenças. Desta forma, pretende-se com a 
execução deste projeto lançar novos agentes potenciais isolados do veneno da 
serpente Bothrops moojeni para o possível tratamento de patologias bacterianas. 
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.  
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Propõe-se a utilização de toxinas isoladas do veneno da serpente Bothrops 

moojeni como protótipos para terapias contra patologias bacterianas, a serem 

produzidos no Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas a Saúde - CEBio da 

Fiocruz Rondônia que possui em um de seus objetivos o desenvolvimento em 

biotecnologia aplicada ao controle ou possível cura de doenças endêmicas, 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 bioativos para o desenvolvimento de novos fármacos e/ou insumos 

para a saúde humana.  

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 
 Purificação e avaliação in vitro do potencial antibacteriano das toxinas isoladas 

da serpente Bothrops moojeni.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar o fracionamento e purificação do veneno de B. moojeni; (Proposto e 

alcançado) 

 Realizar a caracterização bioquímica das toxinas isoladas do veneno; 

(Proposto e alcançado) 

 Avaliar a atividade antibacteriana das frações do veneno de B. moojeni contra 

cepas padrões de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa e Klebsiella pneumoniae; (Proposto e alcançado) 

 Avaliar a atividade antibacteriana das toxinas isoladas das potenciais frações 

inibitórias;   

 Avaliar a citotoxicidade dos compostos com atividade antibacteriana. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Material: O veneno foi adquirido do banco de venenos do Centro de Estudos em 

Biomoléculas aplicadas à Saúde/Fiocruz/RO, mantido sob refrigeração até o momento 

do uso. Resinas cromatográficas foram adquiridas da GE lifescience e todos os 



8  

 
 

demais reagentes usados tiveram grau analítico. Atendimento a Requisitos Éticos e 

Legais: O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa no Uso de Animais 

e já possui aprovação junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Autorização do IBAMA, licença número 27131-2), e Conselho 

de Gestão do Patrimônio Genético (Autorização do CGEN de acesso e de remessa 

de amostra de componente do patrimônio genético, Nº 010627/2011-1). 

4.2 Cromatografia de troca catiônica:Aproximadamente 40 mg 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 10 minutos, à 

temperatura ambiente para retirada do material insolúvel. O veneno foi então 

fracionado em 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 FPLC Akta Purifier (GE). A eluição foi 

monitorada em 280 nm e as frações coletadas manualmente. 

 

4.3 Dosagem de proteína:Foi realizada através do método de Lowry modificado 

utilizando reagente DC Protein, conforme instruções do fabricante, e utilizando-se 

solução de soro albumina bovina 2 mg/mL (BSA) como padrão de concentração 

proteica.  

4.4 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 será 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 do gel foi obtida com uso de equipamento Image scanner® (GE Healthcare 

Lifesc.). 



9  

 
 

4.5 Determinação da concentração mínima inibitória (MIC):As atividades 
antibacterianas foram determinadas pela Concentração Inibitória Mínima do 
crescimento bacteriano, segundo a metodologia da microdiluição em caldo, proposta 
pelo National Committee for Clinical Laboratory Standard – NCCLS (2003). Na 
primeira etapa, foram utilizadas para cada teste microplaca em fundo "U" de 96 poços 
contendo cepas bacterianas ATCC de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa a uma concentração 1,5x108 em 
meio de cultura BHI. Em seguida, foram administrados junto a cultura bacterianas as 
frações F1 BMOO, F2 BMOO, F3 BMOO, F4 BMOO, F5 BMOO, F6 BMOO, F8 BMOO 
e F9 BMOO como tratamento em diluições seriadas de 100 a 0,78 μg/mL. No controle 
de crescimento (CN), foram utilizados apenas bactérias em concentração 1,5x108 sem 
tratamento. No controle de morte (CP), foi utilizado antibiótico Imipenem em diluições 
seriadas de 100 a 0,78 μg/mL para verificar unicamente a absorbância sem influência 
das bactérias multirresistentes. Após 24 horas de incubação em estufa bacteriológica 
por 37 oC as placas foram levadas ao leitor de microplacas e lidas no comprimento de 
ondas de 630nm. Neste ensaio, foram realizadas três réplicas biológicas em duas 
repetições técnicas para cada. Os resultados foram analisados e apresentados em 
percentual de inibição. 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para a escolha do método de purificação devem ser levadas em consideração 
as características físico-químicas ou biológicas e funcionais das toxinas presentes no 
veneno, 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 fracionar o veneno de B. mooa escolha da coluna 
CM-Sepharose 10x30 deveu-se por conta de suas características e especificidade 
sobre cargas iônicas e dos inúmeros trabalhos descritos na literatura que conseguiram 
isolar fracionar devidamente os 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 F1 BMOO, F2 BMOO, F3 BMOO, F4 BMOO, F5 BMOO, F6 BMOO, F7 
BMOO, F8 BMOO e F9 BMOO (Figura 3). 
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Figura 3: Perfil cromatográfico de troca catiônica de veneno de Bothrops 

moojeni 

 
Fonte: Próprio autor. 
Nota: Perfil cromatográfico do veneno de Bothrops moojeni (40 mg) utilizando a 
cromatografia de troca catiônica em coluna CM-Sepharose 1 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 cromatografia de troca iônica foi introduzida em 1930 (WIXOM, 2001) e 
ainda é considerada uma das principais técnicas utilizadas para 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). 

Após a realização do fracionamento de um veneno, é necessário obter a 
informação acerca da concentração proteica (Tabela 1) presente em cada fração 
obtida durante a cromatografia, através da dosagem de proteínas se estabelecem 
parâmetros para posteriores experimentos, como a realização e eletroforese 
monodimensional e até mesmo para os testes biológicos (no caso do presente projeto, 
os testes antibacterianos). Diversos métodos são descritos para a realização de 
dosagem de proteínas, o escolhido foi o método de Lowry, adaptado, originalmente 
proposto em 1922 sendo a metodologia mais utilizada na determinação de proteínas, 
sua principal vantagem é um alto teor de sensibilidade (ZAIA; ZAIA; LICHTIG, 1998). 
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Tabela 1: Dosagem de proteínas pelo método de Lowry modificado 

Frações: Concentração (mg/mL)  
F1 BMOO 1,22 
F2 BMOO 1,41 
F3 BMOO 1,20 
F4 BMOO 1,27 
F5 BMOO 1,36 
F6 BMOO 1,20 
F7 BMOO 0,38 
F8 BMOO 1,20 
F9 BMOO 1,32 

  

Fonte: Próprio autor. 
Nota: Das frações dosadas, se faz necessário diluir e dosar novamente as frações F1, 
F2, F3, F4 e F5, levando em consideração os parâmetros da curda padrão. A leitura 
foi realizada em onda de 750 nm. 

As frações obtidas da cromatografia de troca catiônica foram liofilizadas e 
posteriormente à dosagem de proteínas submetidas à eletroforese monodimensional 
em gel de poliacrilamida 12.5%, onde foi possível observar o perfil eletroforético do 
veneno de B. moojeni e o peso molecular relativo das moléculas, tornando possível a 
determinação da presença de proteínas como por exemplo fosfolipases ácidas (F1 e 
F2), metaloproteinase (F4) e fosfolipases básicas (F8 e F9), valor compatível com as 
proteínas de serpentes (Figura 4).  

 
Figura 4: Perfil eletroforético do veneno de Bothrops moojeni 

 
Fonte: Próprio autor. 
Nota: 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. MM = 
padrão de massa molecular; F = fração. 
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Após a obtenção da dosagem de proteínas e do perfil eletroforético as frações 
foram submetidas ao teste de concentração mínima inibitória (MIC), exceto a fração 7 
(F7 BMOO) que demonstrou concentração proteica de apenas 0,38 mg/mL, tornando 
inviável a realização do teste antibacteriano para esta fração. As demais frações foram 
submetidas ao MIC contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa e Klebsiella pneumoniae, levando em consideração que cada fração 
apresentou por volta de 1 mg/mL de concentração de proteínas, aplicou-se até 100 
µg (Tabela 2).  
 
Tabela 2: Atividade de inibição de crescimento das frações extraídas do veneno 

da espécie Bothrops moojeni frente a bactérias gram negativas e gram positiva 

Fonte: Próprio autor. 
Nota: As análises das frações foram realizadas em triplicatas e suas réplicas estão 
em análise para confirmação dos resultados. (ATCC) American Type Culture 
Collection. (DP) Desvio Padrão. 
 

Dentre as frações testadas, utilizou-se no máximo 100 µg, entretanto, nenhuma 
das frações demonstrou ação bactericida sobre as cepas testadas. Em contrapartida 
esse resultado possivelmente se deve ao fato do valor aplicado ser uma concentração 
baixa, há a possibilidade de que acima de 100 µg estas frações apresentem ação, 
além de que provavelmente se obtenha atividade ao se trabalhar com proteínas 
isoladas dessas frações. Em pesquisas cujo objetivo foi testar o potencial 
antibacteriano do veneno de serpentes como a Bothrops moojeni, ao realizar o teste 
de concentração mínima inibitória os pesquisadores utilizaram por volta de 1,024 
µg/mL, corroborando para a hipótese da possível atividade se aplicado concentrações 
maiores das frações, sendo necessário a realização de fracionamento do veneno 
bruto com a utilização de mais miligramas (foram utilizados 40 mg no presente estudo) 
(CANHAS et al., 2017). 

 

6. CONCLUSÃO  

Portanto, foi possível fracionar e caracterizar devidamente as frações oriundas 
do veneno da serpente Bothrops moojeni, porém ao serem submetidas aos testes 
contra as bactérias de interesse, nenhuma fração oriunda de um fracionamento de 40 
mg de veneno bruto foi capaz de inibir as cepas bacterianas.  
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Figura 6: Publicação de artigo oriundo do treinamento 
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RESUMO: A Lei 13. 467/2017 trouxe significativos impactos ao acesso à Justiça do 

Trabalho (JT). Inicialmente, pode-se perceber alterações no regime econômico  do 
processo.  A gratuidade da justiça passa a ser mais rigorosa e passa a haver a 
imposição de honorários de sucumbência. As custas do Reclamante que faltar à 
audiência passam a ser pagas ainda que a gratuidade da justiça seja deferida; o 
mesmo passa a acontecer com relação aos honorários periciais. Diante disso, o 
presente estudo teve como objetivo geral analisar os impactos da Reforma Trabalhista 
(Lei 13.467/2018) sobre o acesso à JT. Os específicos foram compreender os 
impactos da Reforma Trabalhista sobre o regime econômico do processo do trabalho; 
avaliar a percepção de advogados trabalhistas acerca dos riscos da demanda 
trabalhista numa comparação entre o período pré e pós-Reforma Trabalhista, 
destacando os fatores que impedem o ajuizamento de ações trabalhistas e/ou redução 
do número e valores dos pedidos; analisar a percepção de empregados residentes no 
município de Porto Velho – RO sobre os riscos de uma Reclamação Trabalhista, 
analisando especialmente os empecilhos notados pelos trabalhadores. A pesquisa se 
desenvolveu em uma etapa qualitativa, coletando dados em grupo focal com 
advogados trabalhistas. Após, utilizou-se a Análise de Conteúdo para tratamento dos 
dados. As categorias obtidas foram: medo de ajuizar ações trabalhistas; 
criminalização dos Advogados na JT; enfraquecimento judicial; empatia judicial; 
caráter social da JT; e extinção da JT. Posteriormente, partindo de premissas teóricas 
e dos dados qualitativos obtidos em grupo focal, elaborou-se um questionário para 
coletar a percepção dos trabalhadores acerca dos impactos da reforma trabalhista. O 
estudo definitivo aponta para conclusões como o desconhecimento acerca da lei e da 
função exercida pelo Ministério Público do Trabalho, descrédito com as entidades 
sindicais e elucidou as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores para que possam 
exigir seus direitos. Pôde-se notar, também, que a frequência de violação a direitos 
trabalhistas é bastante elevada, no entanto a busca pela prestação jurisdicional é 
baixa, somente 21,3 % dos trabalhadores já acionaram a Justiça Trabalhista em busca 
de seus direitos. Isto se dá em sua maioria pelo medo de perder o emprego que atinge 
os trabalhadores, principalmente pela sua condição de hipossuficiência. Assim, 
conclui-se que com a alteração legislativa, a Justiça do Trabalho não se tornou mais 
eficiente, e apenas afastou o trabalhador do judiciário, influenciando negativamente 
no combate às más condições de trabalho no Brasil. 
 
Palavras-Chaves: acesso à Justiça; Justiça do Trabalho; Reforma Trabalhista; 

Pesquisa Empírica em Direito. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 



21  

 
 

Historicamente, desde o ano de 1215, com a assinatura da Magna Carta por 

João Sem Terra, ficou definido que a sociedade tomaria novos rumos no que tange à 

eficácia de direitos e garantias aos cidadãos que vivem em determinado regime de 

organização social, onde há uma hierarquia entre os governantes. Nesse sentido 

definiu o Professor Pinto Ferreira(1948, p.42) que: “a magna carta encerra uma época 

histórica e reabre uma outra, devendo ser entendida como a crisálida ou o modelo 

imperfeito das constituições posteriores.” 

A constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra direitos 

fundamentais de amplo acesso à jurisdição (art. 5º XXXV e LXXIV), resguardando a 

qualquer pessoa o acesso à justiça para postular tutela jurisdicional preventiva ou 

reparatória relativa a um direito por meio da inafastabilidade do controle jurisdicional 

e da assistência judiciária integral aos necessitados. Esses princípios, assim como 

todos os princípios fundamentais, são indispensáveis à dignidade da pessoa humana, 

a fim de assegurar uma existência digna, livre e igual como concretização do princípio 

estruturante do Estado de direito. 

O ser humano é um ser social e necessita de regras para a pacificação da vida 

em sociedade, daí a expressão ubi societas ibu jus do entendimento de que não existe 

sociedade sem direitos. Como forma de efetivar os direitos que lhes são garantidos 

as pessoas valem-se dos órgãos estatais, porém a desigualdade e os elevados níveis 

de pobreza faz com que os indivíduos não usufruam de tal acesso. Contudo, não basta 

apenas amplo acesso ao judiciário, faz-se necessário que a processualística 

procedimental seja justa que seja efetiva em produzir resultados, como adverte 

A garantia constitucional do acesso à justiça não significa que o 
processo deva ser gratuito. No entanto, se a taxa judiciária for 
excessiva de modo que crie obstáculo ao acesso à justiça, tem-
se entendido ser ela inconstitucional por ofender o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição. (NERY, 2018, p. 138). 
 [...] Só tem acesso à ordem jurídica justa quem recebe justiça. 
E receber justiça significa ser admitido em juízo, poder participar, 
contar com a participação adequada do juiz e, ao fim, receber 
um provimento jurisdicional consentâneo com os valores da 
sociedade. Tais são os contornos do processo justo, ou 
processo équo, que é composto pela efetividade de um mínimo 
de garantias de meios e de resultado. (DINAMARCO, 2018, p. 
115). 

Com o propósito de regulamentar a Justiça do Trabalho existe a denominada 

proteção social do trabalho, que são normas regulamentadoras que asseguram aos 

trabalhadores acesso à jurisdição trabalhista. A Consolidação das Leis do Trabalho 
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(CLT) foi criada em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas ainda no Estado Novo. 

Ela surgiu de uma necessidade constitucional de unificar a legislação trabalhista do 

Brasil, e é um resultado que vem desde as primeiras organizações operárias no país 

no século XIX. 

No direito comum, há uma busca incessante à igualdade entre as partes, 

contudo o mesmo não ocorre no direito do trabalho onde a desigualdade econômica 

é notória, especialmente porque o empregador possui o poder de dirigir o empregado, 

logo as partes não poderiam ter um tratamento igualitário uma vez que são 

flagrantemente desiguais. 

 Na clássica obra de Mauro Cappelletti E Bryant Garth (1988) o ponto central 

para a denegação da garantia de acesso efetivo é a possibilidade das partes quanto 

às vantagens e desvantagens que possuem tais como recursos financeiros ou mesmo 

a aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação ou sua defesa. Embora o 

acesso à justiça fosse algo crescente, encontrou uma barreira à completa igualdade 

de armas, barrada pelo próprio ordenamento jurídico em razão da promulgação da Lei 

13.467/2017, denominada como Reforma Trabalhista que inseriu 96 disposições na 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em sua grande maioria reduzindo direitos 

materiais dos trabalhadores. 

A triste constatação é que, tanto em países de common law, 
como em países de sistema continental europeu, as instituições 
governamentais que, em virtude de sua tradição, deveriam 
proteger o interesse público, são por sua própria natureza 
incapazes de fazê-lo. [...] Eles são amiúde sujeitos a pressão 
política- uma grande fraqueza, se considerarmos que os 
interesses difusos, frequentemente, devem ser afirmados contra 
entidades governamentais (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 
51). 
 

A alteração que a Lei 13.467/2017 trouxe inviabilizou ao trabalhador 

hipossuficiente a possibilidade de assumir os riscos da demanda trabalhista, porque 

o crédito de natureza alimentar resultante do processo será utilizado para pagamento 

de custas e despesas processuais de sucumbência, causando prejuízos ao próprio 

sustento do trabalhador bem como ao de sua família causando um desequilíbrio entre 

os litigantes trabalhistas. Em face do intenso obstáculo aos direitos fundamentais que 

tal alteração legislativa causou, a Procuradoria-Geral da República propôs a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766, alegando uma inconstitucionalidade material 

pela violação do acesso à justiça 
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[...] Os dispositivos apontados apresentam inconstitucionalidade 
material, por impor restrições inconstitucionais á garantia de 
gratuidade judiciária aos que comprovem insuficiência de 
recursos, na Justiça do Trabalho, em violação aos arts. 1º, 
incisos III e IV; 3º incs. I e III; 5º, caput, incs. XXXV e LXXIV e 
§2º, e 7º a 9º da Constituição da República. 
 

A Lei 1.060/1950 constituía a principal base normativa para a concessão do 

benefício da justiça gratuita até a edição do Código de Processo Civil de 2015, que 

derrogou a referida lei, e por se tratar de um diploma legal infraconstitucional deve ser 

aplicado não apenas ao processo civil, mas também aos processos penal, 

administrativo e trabalhista (art. 15, CPC), porém o §3º do art. 790 da CLT trouxe um 

novo parâmetro, sendo deferido o benefício a aquele que perceber até 40% do valor 

do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 

Outra regra que atenta contra presunção da miserabilidade é a necessidade de 

comprovação da insuficiência de recursos que o §4º do art. 790 da CLT dispõe. Volia 

Bomfim Cassar (2018, pg.138) entende que “o desempregado não necessita 

comprovar que percebe menos de 40% do teto, pois nada recebe. Assim, para este 

haverá presunção de miserabilidade, dispensando a prova”. 

O acesso à jurisdição, portanto é uma importante garantia de eficácia dos 

direitos fundamentais, todavia a Lei 13.467/2017 alterou o regime de concessão de 

gratuidade da Justiça no âmbito da Justiça do Trabalho, uma vez que a parte, ainda 

que beneficiária da justiça gratuita arcará com os honorários periciais quando for 

sucumbente na pretensão do objeto da perícia (CLT, art. 790-B). O custo processual 

impede a “ordem jurídica justa”, conforme expressão de Kazuo Watanabe. 

Também o custo do processo é, nesse sentido, um obstáculo 
sério, que cotidianamente impede o acesso à ordem jurídica, na 
medida em que segrega aqueles que não têm recursos 
financeiros suficientes para arcar com os custos de um processo 
judicial, tampouco têm como contratar profissional habilitado a 
postular em juízo, em seu nome (DIDIER, 2016, p. 20). 
 

Dessa forma, para promover o equilíbrio concreto no processo faz-se 

necessário o fornecimento de meios mínimos para ingresso na justiça, sem embargo 

de uma posterior necessidade de recursos e armas técnicas, tornando-se essencial 

ao acesso à jurisdição, pois a falta de recursos financeiros não deve ser um obstáculo 

intransponível. A gratuidade da justiça possui um caráter de direito subjetivo de 

natureza pública, pois visa a satisfação de verbas alimentares. Sem essa garantia 
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mínima, haverá a violação ao mínimo existencial, e também à isonomia. 

Para a concessão da justiça gratuita é considerado a condição de insuficiência 

de recursos financeiros, e o §4º do art. 790-B da CLT não observa essa situação ao 

atribuir ao beneficiário o pagamento de honorários periciais de sucumbência sempre 

que “obtiver créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em 

outro processo”. 

O perito é remunerado pela parte no âmbito do Processo do Trabalho, e os 

honorários periciais no âmbito devem ser pagos pela parte sucumbente no objeto da 

pretensão que gerou a perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Essa era a 

redação trazida pela Lei 10.537/2002 ao artigo 790-B, caput da CLT. Nesse mesmo 

sentido a súmula nº 457 do TST in verbis: 

HONORARIOS PERICIAIS, BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO 
PAGAMENTO. RESOLUÇÃO N. 66/2010 DO 
CSTJ.OBSERVÂNCIA(conversão da Orientação Jurisprudencial 
n.397 da SBDI-I com nova redação)- Res. N. 194/2014, DJET 
divulgado em 21, 22 e 23.5.2014. 
A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito 
quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária 
da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento 
disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.66/2010 do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho- CSJT. 

Contudo, a nova redação legislativa que a Reforma Trabalhista trouxe passou 

a exigir os honorários periciais de sucumbência mesmo dos beneficiários da justiça 

gratuita, tendo atualmente a seguinte redação: 

Art. 790-B.  A responsabilidade pelo pagamento dos honorários 
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, 
ainda que beneficiária da justiça gratuita. (Redação dada pela 
Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 1o  Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá 
respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 2o  O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários 
periciais. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 3o  O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para 
realização de perícias. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 4o  Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita 
não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a 
despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a 
União responderá pelo encargo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

O perito é figura essencial nas demandas trabalhistas, sendo indispensável nas 
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ações que decorrem de doenças laborais ou de acidentes. A atividade pericial visa, 

ainda, a apurar fatos concernentes à saúde do trabalhador, principalmente para 

configuração de atividade insalubre e perigosa (art. 195 da CLT). A verba indenizatória 

decorrente de tais pedidos se revestirá de caráter indispensável à subsistência do 

trabalhador e o de sua família. 

A grande problemática envolvida neste tema é que, havendo riscos financeiros, 

é possível que muitos empregados deixem de fazer pedidos que dependam de perícia, 

uma vez que esse tipo de prova é extremamente arriscado. Isso porque o exame 

pericial envolve complexa e subjetiva análise do expert e não raras vezes a conclusão 

do perito é diversa da realidade percebida pelas partes. Apesar de não ser a única 

fonte probatória e mesmo não sendo o juiz obrigado a acolher a conclusão do 

profissional, a prova técnica ainda é extremamente respeitada e em sua quase 

totalidade é seguida pelo juiz. 

Assim sendo, considerando o risco de perder o objeto da perícia e ainda custear 

os honorários do perito, acredita-se que muitos trabalhadores deixem de pleitear os 

supostos direitos aos adicionais de periculosidade e insalubridade, além das 

indenizações decorrentes de acidente de trabalho. Somente com a oitiva metódica 

dos empregados e seus advogados será possível confirmar ou refutar essa hipótese. 

A justificativa no relatório da comissão especial destinada a proferir ao projeto 

de lei 6.787, de 2016, da Câmara dos Deputados (PLC) o qual deu origem ao art. 790-

B, §4º, aponta que “a imputação do pagamento de honorários periciais sucumbenciais 

ao beneficiário da justiça gratuita teria por objetivo restringir os pedidos de perícia sem 

fundamentação”, pois isso contribuirá para a redução das despesas do Poder 

judiciário. A comissão especial da Câmara dos deputados preferiu o seguinte parecer 

no PL 6.787/2016 

O fato é que, hoje, a União custeia, a título de honorários 
periciais, valores entre dez e vinte milhões de reais por ano, para 
cada um dos vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho, 
somente em relação a demandas julgadas improcedentes, ou 
seja, demandas em que se pleiteou o que não era devido. Na 
medida em que a parte tenha conhecimento de que terá que 
arcar com os custos da perícia, é de se esperar que a utilização 
sem critério desse instituto diminua sensivelmente. Cabe 
ressaltar que o objetivo dessa alteração é o de restringir os 
pedidos de perícia sem fundamentação, uma vez que, quando o 
pedido formulado é acolhido, é a parte sucumbente que arca 
com a despesa, normalmente, o empregador. [...] Além de 
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contribuir para a diminuição no número de ações 
trabalhistas, a medida representará uma redução nas 
despesas do Poder Judiciário, que não mais terá que arcar 
com os honorários periciais (2017, p. 68-69, grifo nosso) 

Portanto, mesmo que tal mudança possua o objetivo de inibir demandas 

infundadas, ela acaba por inibir o demandante pobre por receio de ter seus créditos 

alimentares essenciais à subsistência bloqueada para pagar honorários periciais e 

advocatícios de sucumbência. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766, o 

Procurador-Geral da República defendeu que 

As medidas são inadequadas, pois não se prestam a inibir 
custos judiciários com demandas trabalhistas infundadas. Para 
esse fim, dispõe o sistema processual de meios de sanção à 
litigância de má fé, caracterizada por pretensão ou defesa 
judicial contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (CLT, 
art. 793-B, I) e pela alteração em juízo da verdade dos fatos (art. 
793-B, II). 
Em vez de inibir demanda infundada, a cobrança de custas e 
despesas processuais ao beneficiário de justiça gratuita enseja 
intimidação econômica ao demandante pobre, por temor de 
bloqueio de créditos alimentares essenciais à subsistência, 
auferidos no processo, para honorários periciais e advocatícios 
de sucumbência (arts. 790-B e 791-A da CLT) (2017, p. 62). 
 

Com efeito, a Justiça do Trabalho (e todos os outros ramos do Poder Judiciário) 

sempre teve à sua disposição a multa litigância de má-fé e multa por ato atentatório à 

dignidade da Justiça como métodos repressivos do abuso do direito de ação. A 

alteração proposta pela Reforma Trabalhista, portanto, tem o intuito nítido de dificultar 

o acesso à Justiça do Trabalho, o que fere de morte o direito fundamental de amplo 

acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), além de ferir o valor social do trabalho 

(fundamento da República Federativa do Brasil – CF, art. 1º, IV).  

 

1.1 Honorários sucumbenciais recíprocos contra beneficiário da justiça gratuita 

 

A alteração legislativa de maior impacto que a Lei 13.467/2017 causou ao 

acesso à jurisdição trabalhista foi a previsão de sucumbência recíproca que atinge um 

dos pilares do processo trabalhista que é o protecionismo processual, além de 

funcionar como um fator que inibirá a parte economicamente mais fraca de acessar a 

justiça (SCHIAVI, 2017). Mesmo o beneficiário da justiça gratuita terá que despender 

parte de seu crédito de natureza salarial para pagamento de honorários 
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sucumbenciais. Os honorários advocatícios sucumbenciais que serão fixados entre o 

mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo 15% (quinze por cento) (art. 971-A da 

CLT) não se confundem com os honorários contratuais, sendo que a alteração da lei 

trabalhista passou a aceitar os honorários sucumbenciais que antes não eram aceitos 

em virtude da regra do jus postulandi. O beneficiário da justiça gratuita, que já terá 

que arcar com os honorários advocatícios contratuais, terá que arcar com os 

sucumbenciais sendo debitado do crédito que auferir no processo trabalhista que terá 

natureza salarial, ou em algum outro processo. 

A assistência gratuita e o jus postulandi são facilitadores do acesso à justiça e 

pressupostos da justiça do trabalho. A sucumbência recíproca impõe custos a quem 

não possui condições de arcar, desnaturalizando o reconhecimento da gratuidade da 

justiça como princípio do acesso à justiça tornando-se antítese da razão de existência 

de um processo do trabalho.  A obrigação só será extinta caso o crédito a receber não 

for suficiente para pagar o advogado ad adverso, e o credor não conseguir provar que, 

após dois anos a situação de hipossuficiência deixou de existir, nesse contexto a 

exigibilidade dos honorários ficará suspensa. 

Cumpre ressaltar que o acesso à justiça pressupõe liberdade positiva e, com 

efeito, capacidade e oportunidade de realização de um direito. Nessa perspectiva, ao 

Estado cabe não só proteger o cidadão, mas promover a efetividade dos seus direitos 

fundamentais. A questão do acesso à justiça guarda estreita relação com os direitos 

humanos, assim considerados, em primeiro lugar, os direitos civis, políticos e sociais, 

incluindo-se nestes últimos os direitos difusos e coletivos. Logo, ele não se realiza 

pela mera liberdade negativa. (MELHADO, Reginaldo, 2004) 

Neste diapasão, assevera Alvarez  (2000, p. 162)  “que num país onde temos 

como regra a pobreza de sua população, poderíamos afirmar que a assistência 

jurídica gratuita, em sua real acepção, é por certo tão importante como a liberdade de 

expressão, vez que do que adiantaria termos assegurada tal liberdade, se caso 

violada, o lesado, sendo hipossuficiente, nada pudesse fazer para rechaçá-la. Frisar, 

assim, que a assistência jurídica gratuita é verdadeiro sustentáculo do Estado Social 

Democrático de Direito, como veremos mais a frente, é de forma alguma exagero ou 

supervalorização.” 
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Nesse sentido, é inegável que a assistência judiciária gratuita é um 

instrumento de suma importância no que tange a efetivação do direito fundamental do 

acesso à justiça, como se vê a seguir: 

Pois bem, o acesso à justiça é um direito fundamental da 
cidadania, que tem sede constitucional e nas declarações 
internacionais de Direitos Humanos, assim, a Lei nº 13.467/17 
não pode impedi-lo.  
As alterações nas regras processuais, propostas pela Lei nº 
13.467/17, precisam ser compreendidas e aplicadas à luz da 
atual noção do direito de acesso à justiça como um direito 
fundamental, que é condição de possibilidade do próprio 
exercício dos direitos sociais. Esse é o referencial teórico que 
permitirá, também no âmbito processual, o uso das regras dessa 
legislação “contra ela mesma”, construindo racionalidade que 
preserve as peculiaridades do processo do trabalho e a proteção 
que o justifica. ( MAIOR, SEVERO, 2017, p. 60) 
 

Na esfera do processo civil não há sucumbência recíproca ao se tratar do 

aspecto de quantificação do pedido. Caso o juiz fixe um patamar de pedido de danos 

morais, deferindo-o em valor menor que o pretendido, o pedido terá sido julgado 

procedente, logo não terá que ser reconhecido a sucumbência recíproca.  

 

1.2 A Justiça do Trabalho como homologadora de lides trabalhistas 

 

Em decorrência da alteração da alínea f do art. 652 da CLT causada pela 

Reforma Trabalhista, os juízes trabalhistas de primeira instância passam a ser 

competentes para “decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matér ia 

de competência da Justiça do Trabalho”. O Juiz do Trabalho necessita tomar elevada 

cautela ao decidir sobre a homologação de acordo extrajudicial, pois pode acabar 

desestruturando a proteção jurídica dos direitos humanos dos trabalhadores 

brasileiros, pois um acordo extrajudicial pode revestir uma renúncia de direitos 

trabalhistas, além de reduzir os tribunais trabalhistas à expressão de “juiz bouches de 

le loi” (LEIE, 2017). 

O Poder Judiciário Trabalhista é um órgão de extrema importância na 

sociedade brasileira. A Reforma Trabalhista aumenta as teses para a extinção desse 

órgão do Poder Judiciário, uma vez que a alteração causou uma drástica redução de 

ações trabalhistas conforme dados da Revista Veja, em publicação datada de 04 de 

fevereiro de 2018, a qual afirma “de um total mensal que costumava passar de 
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200.000 mil processos recebidos em primeira instância despencaram para 84,2 mil 

em dezembro”. 

Assim, resta claro que tais alterações legislativas levam crer que a Justiça do 

Trabalho pode estar caminhando a passos largos para sua extinção, pois dentre os 

diversos aspectos nefastos da reforma, importante destacar aqueles que conduzem 

ao desmonte não apenas dos direitos sociais, mas ao desmonte da própria estrutura 

estatal responsável pela proteção destes direitos lesados ou ameaçados de lesão. 

Neste desiderato, o projeto de lei atua em três planos. Primeiro, ao desconfigurar o 

direito do trabalho como direito protetor e promotor de avanços sociais aos 

trabalhadores, privilegiando o encontro “livre” de vontades “iguais”, em verdadeiro 

retrocesso ao século XIX. Como mencionado antes, a Justiça do Trabalho não tem 

razão para continuar existindo se o próprio Direito do Trabalho que lhe competia 

concretizar foi dilacerado. Em outros dois planos, o ataque à Justiça do Trabalho pelo 

projeto de lei é direto e atinge suas bases, suas estruturas, por um lado, criando 

obstáculos ao acesso à Justiça, e por outro, limitando e impondo amarras à atuação 

dos juízes e tribunais do trabalho 

Segundo o Documento que encerrou o 19º Conamat, aprovando a “Carta de 

Belo Horizonte (MG)”, aclamou a independência da Magistratura e a Existência da 

Justiça do Trabalho como elemento essencial ao funcionamento da Justiça 

[...] Alertam que a Reforma Trabalhista trouxe visível 
precarização das relações de trabalho, conforme índices já 
divulgados, referentes ao aumento de desemprego e da 
informalidade, sendo que a queda do número de ações 
trabalhistas trouxe consigo a diminuição da arrecadação de 
custas e contribuições previdenciárias pela Justiça Laboral, o 
que adensa as teses de extinção desse ramo especializado do 
Poder Judiciário [...] (2018). 
 

Não é possível permitir a livre negociação individual entre empregado e 

empregador, pois são partes economicamente desiguais, logo haveria a opressão da 

parte mais fraca. Dessa forma, a lei precisa prever situações a fim de evitar que os 

empregados se sujeitem as delimitações impostas pelo empregador, e para isso eis a 

figura do sindicato como participante nas negociações coletivas com o intuito de evitar 

a pressão feita pelo empregador ao empregado. 

Ainda nesse sentido, entendem Valdete Souto Severo e Jorge Luiz Souto Maior 

que o acesso à justiça é um direito fundamental da cidadania, que tem sede 
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constitucional e nas declarações internacionais de Direitos Humanos, assim, a Lei nº 

13.467/17 não pode impedi-lo. As alterações nas regras processuais, previstas pela 

Lei nº 13.467/17 precisam ser compreendidas e aplicadas à luz da atual noção do 

direito de acesso à justiça como um direito fundamental, que é condição de 

possibilidade do próprio exercício dos direitos sociais. (MAIOR; SEVERO, 2017) 

Posto isso, essa ampliação na possibilidade de acordo extrajudicial entre patrão 

e empregado deve ser analisada com cautela, uma vez que o acordo não 

necessariamente indica a vontade das partes, uma vez que o trabalhador se encontra 

em evidente situação de hipossuficiência. 

 

4 OBJETIVOS PREVISTOS E ALCANÇADOS 

 

2.1 Objetivo geral 
 

Analisar os impactos da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2018) sobre o acesso à 

Justiça do Trabalho. 

2.2 Objetivos específicos 

• Compreender os impactos da Reforma Trabalhista sobre o regime econômico 

do processo do trabalho; 

• Avaliar a percepção de advogados trabalhistas acerca dos riscos da demanda 

trabalhista numa comparação entre o período pré e pós-Reforma Trabalhista, 

destacando os fatores que impedem o ajuizamento de ações trabalhistas e/ou 

redução do número e valores dos pedidos; 

• Analisar a percepção de empregados residentes no município de Porto Velho 

– RO sobre os riscos de uma Reclamação Trabalhista, analisando 

especialmente os empecilhos notados pelos trabalhadores.1 

 

3-MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Uma pesquisa científica pode ser classificada de diversas maneiras. Enquanto 

a metodologia é o estudo dos métodos e demais questões epistemológicas, optou-se 

                                                
1 O terceiro objetivo específico foi parcialmente alcançado: já foi elaborado e validado um questionário, por 

meio da aplicação de um piloto, conforme será descrito adiante. A aplicação definitiva e o tratamento dos dados 

está em fase final e será completada dentro do prazo de execução do projeto. 
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por utilizar a nomenclatura “método”, pois este termo representa o processo 

organizado, lógico e sistemático de pesquisa (GIL, 2006). Para a descrição do tipo de 

pesquisa ora proposta, optou-se pela classificação de pesquisas proposta por Sylvia 

Constant Vergara (2005), que realizou importante levantamento do estado da arte e 

sistematizou os principais critérios utilizados pelos estudiosos da Metodologia 

Científica. Seu estudo serve de base para as principais pesquisas envolvendo a 

Administração Pública, sendo originalmente publicado pela Revista de Administração 

Pública da Fundação Getúlio Vargas em 1990. Já o método de abordagem, 

procedimento, coleta e análise de dados será descrito conforme proposta de Gil 

(2006) e Lakatos e Marconi (2007). 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A presente pesquisa tem natureza quali-quantitativa e é caracterizada, quanto 

aos fins, como uma pesquisa explicativa, pois nesse tipo de pesquisa busca-se 

justificar a razão de alguma coisa. Intenta-se esclarecer os fatores que contribuÍram 

para um determinado fenômenos. Pressupõe, porém, uma pesquisa descritiva, sendo 

certo que esta finalidade foi um passo da presente pesquisa. 

Quanto aos meios, a presente pesquisa é considerada uma pesquisa de 

campo, uma vez que foi realizada investigação empírica em que o pesquisador se 

deslocou até o local de ocorrência do fenômeno investigado, fazendo entrevistas, 

aplicação de questionários e grupos focais para analisar o impacto da Reforma 

Trabalhista sobre o acesso à Justiça do Trabalho. 

 

3.2 Método de abordagem 

 

A abordagem empregada na presente pesquisa é segundo o método indutivo. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2007, p. 86) 

 

Indução é  um  processo  mental  por  intermédio  do  qual,  
partindo  de  dados  particulares, suficientemente constatados, 
infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes 
examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é 
levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o 
das premissas nas quais se basearam. 
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Nesse sentido, a presente pesquisa, por meio de análises quali e quantitativas, 

observou um número suficiente de casos particulares para se chegar a uma conclusão 

que possa ser generalizada. 

 

3.3 Método de procedimento 

 

O objeto principal desta pesquisa vem sendo buscado por meio de 

procedimentos estatísticos. O  método estatístico é empregado  nas pesquisas  

quantitativas,  uma  vez  que trata de elementos de caráter matemático. Pretende 

fornecer uma base concreta e segura das informações a serem analisadas. Terá 

gráficos e apresentações analíticas das tendências características dos fenômenos 

pesquisados. 

Para tanto, a pesquisa estatística pressupõe um instrumento de coleta, cuja 

elaboração, neste estudo, dependeu de uma etapa qualitativa, consistente em grupo 

focal que teve como objetivo a elaboração de questionário para entrevista estruturada 

dos empregados. 

 

3.4 Método de coleta dos dados 

 

Os dados são coletados em duas fases bastante distintas. Foi utilizado o grupo 

focal para entrevista semi-estruturada coletiva de advogados trabalhistas e entrevistas 

estruturadas individuais de empregados por meio de questionários. 

O objetivo central do grupo focal é identificar percepções, 
sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a respeito de um 
determinado assunto, produto ou atividade. Seus objetivos 
específicos variam de acordo com a abordagem de pesquisa. Em 
pesquisas exploratórias, seu propósito é gerar novas idéias ou 
hipóteses e estimular o pensamento do pesquisador, enquanto 
que, em pesquisas fenomenológicas ou de orientação, é 
aprender como os participantes interpretam a realidade, seus 
conhecimentos e experiências (DIAS, 2000, p. 3) 

Nesta pesquisa, o foco principal é nos empregados, que estão sendo 

entrevistados por meio de questionários estruturados acerca dos empecilhos trazidos 

pela Reforma Trabalhista ao acesso à justiça. Este instrumento, porém, ainda não 

havia sido elaborado pela ciência, o que exigiu que estes pesquisadores o fizesse.  

Por outro lado, a elaboração do questionário por estes pesquisadores poderia 
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produzir significativas interferências nos resultados, que acabariam sendo 

manipulados pela percepção unilateral do pesquisador acerca dos impactos da 

Reforma Trabalhista. O grupo focal, assim, possibilitou a participação de um maior 

número de pessoas na construção do instrumento que está sendo aplicado aos 

empregados, permitindo uma visão mais ampla do possível impacto trazido pela Lei 

13.467/2017. Com isso, pretendeu-se ampliar a fidedignidade dos dados coletados 

junto aos empregados. 

 

 

3.4.1 Procedimento de coleta dos dados 

3.4.1.1 Aspectos éticos 

 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos do Centro Universitário São Lucas, uma vez que a pesquisa com seres 

humanos é regulamentada pelo Conselho Nacional de Saúde por meio da Resolução 

510/2016 da CONEP, onde consta a submissão obrigatória da pesquisa ao Comitê de 

Ética de pesquisas envolvendo seres humanos.2 

Destaque-se, de antemão, que a Resolução 510/2016 é responsável pela 

regulamentação das peculiaridades de pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, 

campo no qual se insere o presente estudo. 

Segundo a CONEP, as pesquisas com seres humanos devem respeitar a 

eticidade, consistente sobretudo no respeito ao indivíduo e à autonomia de sua 

vontade, que deve ser sempre expressa e esclarecida no sentido da participação, 

devendo-se dar plena ciência dos riscos, objetivos e contribuições que se pretende 

com a pesquisa. É por isso, então, que se recomenda que os estudos sejam realizados 

com sujeitos que possam autodeterminar-se plenamente, que possam compreender 

sua participação e, sobretudo, que tenham condições de opor-se à participação. 

Por esse motivo, os primeiros critérios de inclusão dos participantes na 

presente pesquisa foram a plena capacidade civil plena e a aceitação livre e 

esclarecida. 

Os participantes foram esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta 

                                                
2 CAAE nº 97328918.3.0000.0013 
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possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas 

singularidades. Foram informados quanto ao sigilo de suas identidades; foi dada 

ciência de que os dados coletados seriam analisados com exclusiva finalidade  

científica, preservada a identidade dos participantes. Posteriormente assinaram o 

termo de Assentimento Livre e Esclarecido, elaborado em consonância com os 

parâmetros da Resolução nº 510/2016/CONEP. O presente estudo foi aprovado pelo 

CEP mediante parecer consubstanciado nº 3.094.836 (em anexo), dispensada a 

submissão à CONEP. 

 

3.4.1.2 Grupo focal 

 

Para a realização do grupo focal, foi enviado ofício à Associação Rondoniense 

de Advogados Trabalhistas solicitando que indicasse 10 advogados com forte atuação 

na advocacia trabalhista em prol de empregados. A escolha do número de 

participantes foi feita de acordo com a literatura científica (DIAS, 2000), que aponta 

entre 6 e 10 participantes como o ideal. A opção por receber indicação de 10 

profissionais considerou eventuais perdas decorrentes do não comparecimento ao 

local em dia e hora previamente marcados. De fato, esta providência foi bastante 

adequada, já que compareceram apenas 6 dos 10 convidados. 

Por outro lado, o critério da forte atuação na área trabalhista é caracterizado 

como uma seleção de amostragem por conveniência. Esta técnica é muito comum e 

consiste em selecionar uma amostra da população que seja acessível. Ou seja, os 

indivíduos empregados nessa pesquisa foram selecionados porque eles estão 

prontamente disponíveis, não porque eles foram selecionados por meio de um critério 

estatístico. Geralmente essa conveniência representa uma maior facilidade 

operacional e baixo custo de amostragem, porém tem como consequência a 

incapacidade de fazer afirmações gerais com rigor estatístico sobre a população 

(OCHOA, 2015). Considerando que a seleção para o grupo focal é destinado a uma 

análise qualitativa, a deficiência dessa técnica de seleção amostral não tem o condão 

de prejudicar o resultado (construção de questionário), já que as pesquisas 

qualitativas não se submetem aos rigores estatísticos, especialmente porque esta 

etapa da pesquisa não tem o intuito de possibilitar inferências generalizantes. 

Por esse motivo, será aplicada a entrevista semi-estruturada, uma vez que no 
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grupo focal 

Muitas  vezes,  o  processo  de  análise  acontece de modo 
simultâneo com a coleta de dados. Por adotar um  processo  
indutivo,  em  que  as  categorias e as hipóteses explicativas se 
formam a partir dos dados, é procedimento habitual de pesquisa 
qualitativa refletir e analisar resultados parciais, visando adequar 
melhor os procedimentos  de  coleta  de  dados  aos  objetivos  
da pesquisa (CARLINI-COTRIM, 1996, p. 290). 
 

A condução do grupo focal foi feita pelo Coordenador da Pesquisa e pelo 

acadêmico bolsista, com base em um roteiro previamente definido, sem, contudo, 

limitar as discussões. O roteiro inicial foi estruturado com base nas seguintes 

temáticas: 

1) Homologação da rescisão contratual: a desnecessidade da homologação 

contratual no sindicato ou no MTE (Ministério do Trabalho e Emprego); 

2) Prevalência do negociado sobre o legislado: consagração do princípio da 

intervenção mínima; 

3) Custas processuais relativas ao processo de conhecimento 

4) Honorários periciais: responsabilidade do pagamento dos honorários; 

5) Honorários advocatícios sucumbenciais e o beneficiário da justiça gratuita. 

Esses assuntos geraram perguntas iniciais como 

a) A Reforma Trabalhista trouxe alguma dificuldade para propositura de 

reclamação trabalhista? Se sim, quais? 

b) Os trabalhadores reportam alguma dificuldade em propor a ação trabalhista? 

Se sim, quais? 

c) Os trabalhadores reportam receios quanto à propositura de ações durante o 

contrato de trabalho? Se sim, quais? 

A análise dos dados coletados foi feita por meio da análise de conteúdo, que 

enfatiza a descrição numérica de como determinadas categorias explicativas 

aparecem ou estão ausentes das discussões, e em quais contextos isto ocorre 

(MORGAN, 1988). 

 

3.4.1.3 Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas por meio da coleta de dados com questionários 

com perguntas fechadas, dando lugar a entrevistas estruturadas em que o 
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entrevistador não tem qualquer liberdade de criação durante o processo de 

entrevistas. Esse questionário3 foi produzido produzido com base na análise do grupo 

focal, sendo posteriormente submetido a processo simplificado de validação, que 

buscou especialmente garantir a clareza das perguntas e as múltiplas possibilidades 

de respostas.  

 

3.4.1.3.1 Universo 

 

O Universo (N) da pesquisa é composto pelos empregados urbanos de Porto 

Velho – RO. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), dados 

estes vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em dezembro de 2016 

(último censo) haviam 162.724 empregados urbanos em Porto Velho. 

 

3.4.1.3.2 Amostra 

 

A amostra (n) é do tipo aleatória e foi encontrada considerando o cálculo 

proposto por  Gil (2010) para uma população infinita (mais de 100.000 elementos). A 

fórmula para o cálculo da amostra utilizada é a que segue: 

n = (σ².p.q)/e² 
 
Onde, 
σ² é o nivel de confiança expresso em desvios-padrão; 
p é a percentagem com que o fenômeno se verifica; 
q é a percentagem complementar (100 - p); 
e² é o erro máximo permitido. 
 

Considerou-se um nível de confiança de 95% (que corresponde a 2 desvios-

padrão) e um erro máximo permitido de 4%. Como não é possível estabelecer 

previamente a percentagem com que o fenômeno se verifica, considera-se p = 50%. 

A partir dessas informações, tem-se uma amostra de 625 empregados urbanos de 

Porto Velho que foram selecionados pelo critério acidental. 

 

3.4.1.3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

                                                
3 A elaboração do questionário é, simultaneamente, um resultado (já que decorre do alcance do segundo objetivo 

específico) e uma etapa metodológica. O instrumento consta integralmente em anexo. 
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O primeiro critério de inclusão é a capacidade civil plena e a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida, é imprescindível que o 

entrevistado seja empregado urbano atualmente ou nos últimos 12 meses. Foram 

considerados empregados urbanos todos aqueles que tenham contrato de emprego 

registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Foram excluídos os 

participantes que não têm capacidade plena, não  tenham consentido em participar 

da pesquisa, ou não se enquadrem no conceito de empregado utilizado por esta 

pesquisa. 

 

3.4.1.3.4 Método de análise dos dados 

 

O método de análise dos dados, conforme mencionado anteriormente, foi a 

Estatística Descritiva que, segundo Correa (2003) é a parte da estatística que se 

ocupa dos procedimentos usados para organizar, resumir e apresentar dados 

numéricos através de gráficos e tabelas, além de calcular medidas que permitam 

descrever o fenômeno estudado. Também buscou-se utilizar a estatística inferencial, 

que permite ao pesquisador fazer generalizações a partir de amostras, utilizando-se 

de estudos específicos. 

Sendo assim, foram elaborados gráficos, pois se constituem em uma forma 

clara e objetiva de apresentar dados estatísticos, bem como tabelas e quadros 

(CRESPO, 1999). Também foram utilizados testes paramétricos e não-paramétricos. 

Maiores detalhes metodológicos serão descritos, se necessário, conjuntamente com 

os resultados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1 Percepção dos advogados trabalhistas4 
 

Após a realização do grupo focal, conduzido conforme descrição anterior, 

procedeu-se à transcrição das falas.5 Esse procedimento prévio possibilitou a análise 

conforme recomenda a literatura metodológica de referência.  

                                                
4 Optou-se por uma descrição metodológica detalhada neste item, pois permite melhor a percepção do enlace 

existente entre o método e a produção do resultado 
5 Integralmente em anexo. 
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Optou-se pela Análise do Conteúdo, na modalidade da Análise Categorial, que 

consiste numa técnica que funciona por operações de desmembramento do texto em 

unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos, e tem as seguintes 

fases para a sua condução: a) organização da análise; b) codificação; c) 

categorização; d) interpretação dos resultados (BARDIN, 2010). 

A fase de “organização da análise” se subdivide em pré-análise, exploração do 

material, tratamento do resultado bruto e interpretação desses resultados. Por meio 

da pré-análise o pesquisador organiza o material para que se torne útil para a 

pesquisa, através de sistematização de ideias iniciais que se subdividem em 5 etapas 

(BARDIN, 2010). 

A leitura flutuante, é a primeira etapa da pré-análise, e nela o pesquisador 

conhecerá inicialmente o material a fim de criar familiaridade com ele. A segunda fase 

da pré-análise é a escolha dos documentosque farão parte do corpus da análise de 

conteúdo. A terceira etapa consiste na elaboração dos indicadores, para extrair a 

essência da informação, e na última fase são providenciados recortes das 

informações assim como a numeração dos elementos do corpus através da 

preparação do material.  

A definição das categorias é cumprida na exploração do material, através do 

qual os elementos constitutivos são classificados, e reagrupados por analogia, além 

de identificar as unidades de registro a fim de realizar a categorização. A última fase 

consiste no tratamento dos resultados obtidos e sua interpretação. Bardin afirma, a 

respeito da organização da análise, que tendo “à disposição resultados fiéis e 

significativos, pode o analista propor inferências e adiantar interpretações a propósitos 

dos objectivos previstos- ou que digam respeito ao surgimento de resultados 

inesperados” (2010, p. 153). 

Deve-se realizar a codificação com o material já preparado, antes da 

categorização. A categorização corresponde a “uma transformação dos dados brutos 

do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite 

atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão de esclarecer o analista 

acerca das características do texto” (2010, p. 154). Essa é uma etapa em que o 

analista necessita ter amplo domínio do referencial teórico da metodologia, pois para 

agrupá-los é necessários identificar a parte comum existente entre os sintagmas. 
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A categorização é implementada em duas etapas: o inventário, e a 

classificação. O inventário consiste no isolamento dos elementos, enquanto a 

classificação será a repartição de tais elementos, através da imposição de certa 

organização às mensagens.  

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação, e seguidamente, 
por reagrupamento segundo o género (analogia), com os 
critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 
classes, as quais reunem um grupo de elementos (unidades de 
registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 
agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns 
destes elementos (2010, p. 117).  
 

Nesse percurso teórico, a última fase é a de interpretação dos resultados por 

meio da inferência, consistente numa “operação lógica, pela qual se admite uma 

proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já aceitas como 

verdadeiras” (2010, p. 41). Para que o pesquisador possa confrontar os achados 

nessa análise, faz-se necessário que tenha pleno domínio do referencial teórico, para 

que possa confrontá-los, e obter as respostas que precisa diante dos problemas. 

 

4.1.1 Aplicação da análise de conteúdo 

 

Essa pesquisa foi motivada pela promulgação da lei 13.467/2017, intitulada 

como “Reforma Trabalhista”, e pelos impactos, que porventura, tal legislação poderia 

causar no acesso à justiça. O impacto foi explicitado até mesmo através da propositura 

de Ações Direta de Inconstitucionalidade, sendo uma delas proposta pelo Procurador 

Geral da República sob o nº 5766, e defendeu que 

Na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram 
essas garantias de amplo e igualitário acesso a justiça, as 
normas impugnadas inviabilizam ao trabalhador 
economicamente desfavorecido assumir os riscos naturais de 
demanda trabalhista e impõe-lhe pagamento de custas e 
despesas processuais de sucumbência com uso de créditos 
trabalhistas auferidos no processo, de natureza alimentar, em 
prejuízo do sustento próprio e do de sua família (BRASIL, 2017, 
p. 7). 
 

Ao analisar as informações do corpus e confrontá-las com o referencial teórico, 

depreende-se delas a hipótese da pesquisa que era a do impacto da Reforma 

Trabalhista no caráter social e empático da Justiça do Trabalho. Após ser encontrada 
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a hipótese da pesquisa, passou-se à primeira fase da metodologia da Análise de 

Conteúdo, a organização da análise. 

A pré-análise teve início com a leitura flutuante da redução da gravação em 

termos. Na prática, a leitura flutuante ocorreu mais três vezes até que fosse concluída 

a seleção final do corpus. A composição do corpus consistiu na seleção de 56 

mensagens formais que se relacionavam com a hipótese(MARCHIORI, 2014). 

Após, ocorreu a fase exploração do material. Fase esta que demandou muito 

tempo e dedicação, através de várias releituras, a fim de desnudar as mensagens 

cifradas por um código de interpretação específico advindas da manipulação do 

imaginário (ENRIQUEZ, 1997).  

A etapa seguinte, foi a codificação que ocorreu após a seleção dos sintagmas 

e resultou na definição das unidades de registro e das categorias. Na execução da 

codificação, o vocábulo central foi a palavra “impacto”. O uso da palavra-chave 

resultou na agregação de várias frases essenciais (sintagmas).  

O trabalho conduziu-se na temática final constituída pela categorização e as 

respectivas palavras chaves que originaram as categorias: 

 

Categoria I: Medo de ajuizar ações trabalhistas.  
Palavras chaves: advogados; defesa; trabalhador; medo; 
prova; inovações; honorários; custas; gratuidade. 
 
Categoria II: Criminalização dos Advogados na Justiça do 

Trabalho.  
Palavras chaves: fragilização; monstro na justiça do trabalho; 

criminalização; desconstrução da advocacia. 
 
Categoria III: Enfraquecimento Judicial.  
Palavras chaves: sindicato; fragmentação; fragilização; 

representação sindical. 
 
Categoria IV: Empatia Judicial.  
Palavras chaves: juiz; vocação; falta de empatia; indeferimento. 

 
Categoria V: Caráter Social da Justiça do Trabalho.  
Palavras chaves: relação de trabalho; mundo dos fatos; caráter 
progressivo; proteção. 
 
Categoria VI: Extinção da Justiça do Trabalho.  
Palavras chaves: corroer; flexibilização; extinção; investimento 
orçamentário. 
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4.2 Elaboração do questionário6 para entrevista de empregados 

 

Com base nas categorias apuradas, procedeu-se a ampla revisão bibliográfica 

a respeito de instrumentos de coleta de dados sobre o acesso à justiça em todo o 

mundo. Destacaram-se os estudos envolvendo a metodologia de eventos 

judicializáveis, proposta em 1999 por Genn, 1999, na Inglaterra. Na elaboração do 

questionário, o estudo encabeçado por Oliveira e Cunha foi base teórica. Nele, as 

autoras propõem critérios para mensuração da justiça cível (não criminal) no Brasil, 

propondo adequações aos estudos anteriormente desenvolvidos por diversas 

instituições no Brasil e no Mundo. Chamou-nos atenção que não havia na literatura 

de referência nenhum estudo voltado à justiça trabalhista. Os dados mais próximos 

do objeto de pesquisa são apontados como potenciais eventos judicializáveis 

genericamente considerados. Por exemplo, Sandefur (2008) aponta como eventos 

judicializáveis:  questões de consumo, habitação, emprego, família, vizinhança, 

burocracias públicas e lesões físicas e econômicas (calúnia, difamação, acidentes). 

Genn e Patterson apontam questões financeiras, de consumo (produtos e serviços 

defeituosos), aluguel e imóveis, emprego, família, ferimentos ou problemas de saúde, 

discriminação em razão de sexo, raça ou deficiência, entre outros. A proposta de 

survey elaborada por Oliveira e Cunha também destinou-se a verificar a ocorrência de 

conflitos trabalhistas e  sua potencial judicialização. No entanto, considerando o 

objetivo de mensurar a justiça cível de forma genérica, não se debruçou sobre quais 

direitos vêm sendo lesados e quais os motivos peculiares para que os casos não 

sejam judicializados. Nesse aspecto, tomamos por base a informação teórica de que 

as lides individuais trabalhistas não admitem soluções  extrajudiciais como arbitragem, 

mediação ou conciliação, salvo, esta última, em Comissão de Conciliação Prévia 

(DELGADO, 2018), o que não é uma realidade em Porto Velho. Com isso, pode-se 

concluir que, no que diz respeito às lides trabalhistas,  o acesso à justiça, enquanto 

valor social, necessariamente passa pelo acesso à Justiça do Trabalho. Em seguida, 

partimos para uma análise dos eventos mais frequentemente levados à Justiça do 

Trabalho, segundo dados coletados pelo Conselho Nacional de Justiça e 

disponibilizados no Justiça em Números (2018). Também foram analisados diversos 

estudos a respeito do survey, formas de elaboração do instrumento e de coleta dos 

                                                
6 Íntegra em anexo 
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dados, confrontando a literatura com os dados obtidos na análise de conteúdo.  

Assim, procedeu-se à divisão do questionário em etapas. Na primeira (itens 1 

a 11), tem-se o objetivo de conhecer o entrevistado e formar com ele o rapport 

necessário para perguntas mais delicadas. Em seguida (itens 12 a 16), foram feitos 

questionamentos acerca da Justiça do Trabalho, atentos às categorias que apontam 

foco nesse ramo do Judiciário para enfraquecimento dos direitos dos trabalhadores. 

Nessa seção, foi utilizada a metodologia desenvolvida pela Prof. Luciana Gross 

Cunha, conhecida como Índice de Confiança na Justiça Brasileira (ICJ-Brasil). No 

entanto, os relatórios disponibilizados não fazem distinção entre os ramos do 

Judiciário, de modo que foi necessário aplicar o estudo para compreender exatamente 

a visão que os trabalhadores têm do Judiciário Trabalhista. Os itens 17 a 19 tratam da 

utilização da Justiça do Trabalho pelo entrevistado e a relação eventualmente 

existente com a Reforma Trabalhista. Essas questões serão importantes para 

comparar as percepções entre usuários pré-reforma e pós-reforma. Também foram 

feitos questionamentos acerca do conhecimento da reforma trabalhista. Os itens 20, 

21 e 22 tratam de eventos trabalhistas potencialmente judicializáveis. O item 20 indica 

um evento e sobre ele é feita uma pergunta sobre sua ocorrência, com possibilidades 

dicotômicas de resposta (Sim ou não). Em seguida, caso constatada a suposta lesão 

ao direito trabalhista, questiona-se sobre o ajuizamento de ação judicial, mais uma 

vez com possibilidades dicotômicas de resposta (sim ou não). Caso o entrevista 

responda que não ajuizou ação, questiona-se qual foi o motivo determinante para isso, 

sendo dadas as seguintes opções de resposta: medo de perder o emprego, medo de 

não conseguir outro emprego, pelas custas processuais, dificuldade em provar meu 

direito, o valor da causa seria muito baixo ou não sabia desse direito. Essas opções 

de resposta decorrem dos fatores apontados pelo grupo focal e pela literatura. Caso 

responda que ajuizou ação trabalhista acerca de cada evento judicializável, o 

entrevistador questiona sobre o resultado da ação, com possibilidade de resposta: 

ganhei ou perdi. Optou-se por não inserir a resposta “ganhei em parte” por se tratar 

de uma questão muito técnica e que dificultaria a resposta. Em seguida, questiona-se 

ao entrevistado sobre a sua percepção da justiça do que foi decidido, utilizando-se 

uma Escala Likert de 1 a 5, em que 1 significa nada justo e 5 significa completamente 

justo. Por fim, caso o entrevistado entenda que a decisão não foi completamente justa, 

questiona-se o motivo para isso, dando-se como opções de resposta: não consegui 
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provar meu direito, meu advogado não teve uma boa atuação, o advogado da outra 

parte era melhor que o meu, o juiz foi injusto e outros motivos.   

Esses elementos trazem ao questionário a indicação do grupo focal no sentido 

de que o advogado trabalhista, após a reforma, tem que ser muito mais dedicado e 

qualificado, especialmente quando estiver atuando em prol do empregado. Também 

permite mensurar se os empregados notam a falta de empatia dos julgadores, 

especialmente no que diz respeito à valoração da prova produzida em juízo. 

O item 21 também utiliza a metodologia de evento judicializável, mas a 

primeira pergunta (sobre ocorrência ou inocorrência) utiliza Escalas Likert de 1 a 5, 

sendo que 1 significa que nunca ocorreu e 5 que sempre ocorreu. Essa diferenciação 

foi necessária devido à percepção de que os eventos do item 21 são mais corriqueiros 

do que aqueles apontados no item 20. As demais perguntas seguem o mesmo fluxo 

definido para a questão 20. Já a questão 22 elenca eventos judicializáveis e questiona 

a respeito da dificuldade de gozo dos direitos ali elencados, utilizando-se de escala 

Likert para tanto.  

Os itens 23 a 28 questionam acerca da atuação dos sindicatos, instituição 

apontada pelo grupo focal como alvo da corrosão dos direitos trabalhistas, bem como 

do Ministério Público do Trabalho, instituição que tem por finalidade a garantia e 

fiscalização do ordenamento juslaboralista.  

Ao final, são feitos mais questionamentos socioeconômicos, adotando-se os 

parâmetros apontados pelo IBGE. Essas questões foram inseridas no final da 

entrevista, momento em que o entrevistador já teria, em tese, formado um rapport 

suficiente para questionar acerca de questões extremamente íntimas como formação, 

renda e itens de conforto. 

 

4.3 Resultados obtidos 

 

  

Após a aplicação de questionários pilotos, que contou com a devida validação, 

tornando-se base para a elaboração do questionário final, procedeu-se ao 

aprimoramento do questionário e aplicação do questionário final da pesquisa. Ao todo, 

foram realizadas 758 entrevistas. Alguns questionários apresentaram perdas 

amostrais  por diversos motivos. Nesses casos, optou-se por utilizar a entrevista, mas 
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eliminar apenas os itens que estavam incoerentes ou sem preenchimento. Dessa 

forma, a análise de cada item dos resultados se dará por uma amostra específica, 

excluídas as perdas de cada item. 

O instrumento de coleta foi dividido em etapas, sendo primeira elaborada com 

o objetivo de obter um panorama geral da atuação do empregador, qual seja itens 

como sua jornada de trabalho, se advém da iniciativa pública ou privada e qual seu 

setor de atuação. 

 Desta maneira, foram obtidos os seguintes resultados: na amostra (n=758), 50 

entrevistados trabalham no poder público (6,60%), enquanto 708 pessoas (93,40) 

trabalham na iniciativa privada,  no âmbito do local de labor apenas 3,8% 

trabalhadores são domésticos. 

 Quanto ao regime da jornada de trabalho foram apresentadas as opções mais 

comuns no mercado de trabalho, podendo-se notar que 276 entrevistados trabalham 

de acordo com o bloco constitucional (8 horas por dia e 44 por semana), 

representando 38,98%; enquanto os demais trabalhadores, que representam 61,02% 

trabalham em regimes diversos, seja por regime de plantão, seja por regime de 6 (seis) 

horas diárias, entre outros regimes apontados na entrevista, conforme aponta o 

gráfico obtido a partir da tabulação dos dados: 

 

 

 

Gráfico 1 - Regime da Jornada de Trabalho dos entrevistados. 

 

Na análise dos dados referentes ao tempo do trabalho, constatou-se que 

a maioria dos trabalhadores (77%) possui menos de 5 anos na empresa atual. 
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Após a referida análise, passamos a aferir o conhecimento do 

trabalhador acerca dos seus direitos, e, aqui, já obtivemos um dado importante: 

33,42% dos empregados não sabem se sua categoria profissional possui piso salarial.  

Ocorre que, apesar de possuir direitos que garantem ou garantiam o mínimo 

de segurança ao trabalhador, grande parte dos entrevistados não possui uma 

dimensão real do que a legislação pode lhes proteger. Sendo assim, questionamos 

acerca do conhecimentos de seus direitos e das alterações provocadas pela reforma 

trabalhista, onde obteve-se um dado alarmante: Apenas 34 entrevistados disseram 

possuir um grande conhecimento das alterações trazidas pela lei 13.467/2017. 

 

Gráfico 3 - Autopercepção de trabalhadores acerca do conhecimento da Reforma 

Trabalhista 

 

Além disso, grande parte dos entrevistados (43,62%) não possui uma opinião 

acerca dos impactos trazidos pela nova legislação nas relações empregatícias; 

29,26% entendem que impactou negativamente; 19,02% disseram que impactou 

positivamente e outros 8,11% disseram que não houve impactos com essa alteração 

legislativa. Esses dados merecem uma melhor investigação, inclusive com a 

realização de testes estatísticos para analisar se as respostas foram dadas com 

conhecimento do que estava sendo dito, uma vez que 43,3% diz não saber opinar 

sobre os impactos, enquanto 80,79% dizem ter algum conhecimento (pouco, médio 

ou muito) acerca da Reforma Trabalhista, conforme se nota no Gráfico 3.  

Após a compreensão básica do conhecimento dos entrevistados acerca de 

seus direitos, passamos a análise que é o cerne deste trabalho, de identificar se há 

violação de direitos trabalhistas sistêmica na cidade de Porto Velho e os motivos desta 
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demanda encontrar-se represada haja vista a abrupta redução de demandas após 

novembro de 2017. 

Posto isso, questionamos se os empregados demandariam perante à justiça 

do trabalho caso tivessem um direito trabalhista violado, e nesta etapa 79,84% 

afirmaram que ingressariam na Justiça do Trabalho caso se sentisse lesado em algum 

direito trabalhista. Além disso, 6,3% dos trabalhadores afirmaram que não demandaria 

judicialmente com medo de perder o emprego; os demais alegaram outros motivos. 

Ocorre que, em contra-mão do afirmado em primeira análise 20,16% dos 

trabalhadores (149 pessoas) jamais ingressaram com alguma ação trabalhista 

enquanto 21,31% (150 pessoas) já demandou na justiça do trabalho, dentre os 

trabalhadores que já buscaram a justiça do trabalho, apenas 3,2% ingressaram em 

juízo após a vigência da reforma trabalhista. 

Na terceira etapa, foram analisados os dados relacionados aos eventos 

judicializáveis selecionados para o questionário. Chama atenção que 32,86% dos 

entrevistados relataram já ter trabalhado sem Carteira de Trabalho e Previdência 

Social assinada, o que é um requisito de regularidade da relação de emprego. 53 

destes trabalhadores ajuizaram ação trabalhista para exigir esse direito direito. 

Importante destacar que o trabalho informal é um grave problema social, pois sem o 

reconhecimento do vínculo em CTPS, o Estado tem diversas dificuldades em fiscalizar 

o cumprimento dos deveres trabalhistas e, assim, os trabalhadores acabam ficando 

expostos a diversas lesões.  

Dos entrevistados, 50 empregados que já trabalharam sem carteira assinada 

disseram que não entraram com ação trabalhista por medo de perder o emprego ou 

não conseguir outro e 65 empregados informaram desconhecer este direito. Esse 

dado é bastante importante e era previsto pelos pesquisadores. Isso porque a primeira 

pergunta era genérica, hipotética, o que demonstra que quando se repete a mesma 

pergunta trazendo situações concretas da vida do entrevista, ele tende a dar uma 

resposta mais precisa. 33,85% dentre os trabalhadores que tiveram este direito 

violado, disseram que não conheciam esse direito. Importante frisar que essa é uma 

norma cogente que não admite renúncia, de modo que o empregador, mesmo tendo 

combinado com o empregado, se trata de uma obrigação indisponível do empregador.  

Passando à questão 21, na qual foram elencados eventos previamente 

considerados mais corriqueiros, pôde-se perceber que todos os 21 eventos 
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judicializáveis apresentaram médias que indicam a ocorrência de todos os eventos.  

Os trabalhadores foram questionados em uma escala Likert, onde 1 significava nunca 

aconteceu e 5 significava que acontecia frequentemente. Os resultados estão 

demonstrados no quadro a seguir: 

Item Evento 
Média de 
resposta
s 

21.1 Recebi 13º salário até 20 de dezembro 1,35 

21.2 Já sofri discriminação no trabalho (qual?) 1,13 

21.3 Já recebi menos de um salário mínimo em um mês 1,135 

21.4 
Já registrei horários de entrada, saída e intervalos diferente do que 
eu realmente trabalhei. 

1,59 

21.5 Já trabalhei além do horário e não recebi e nem compensei 1,57 

21.6 Os depósitos do meu FGTS são irregulares 1,19 

21.7 
Trabalhei entre as 22 horas e as 5 horas sem receber adicional 
noturno 

1,48 

21.8 
Acho que eu mereci, mas não recebi adicional de insalubridade ou 
periculosidade 

1,31 

21.9 Eu acho que já sofri assédio moral no trabalho 1,48 

21.1
0 

Eu acho que já sofri assédio sexual no trabalho 1,23 

21.1
1 

Eu tive um intervalo para refeição e repouso de menos de 60 
minutos 

1,46 

21.1
2 

Meu salário foi pago após o 5º dia útil 1,58 

21.1
3 

Meu trabalho foi alterado e eu não tive nenhuma gratificação ou 
reajuste 

1,27 

21.1
4 

Já trabalhei mais de 6 dias seguidos sem folga semanal 
remunerada 

1,26 

21.1
5 

Deixei de gozar férias regularmente 1,24 
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21.1
6 

Quando gozo férias, minha remuneração é acrescido de 1/3 1,08 

21.1
7 

Não recebo o pagamento das férias pelo menos 2 dias antes do 
início 

1,17 

21.1
8 

Uso transporte público, mas não recebo auxílio transporte 1,00 

21.1
9 

Não tenho acesso aos contracheques ou holleriths 1,08 

21.2
0 

Eu recebo valores além dos que constam no contracheque ou 
hollerith 

1,18 

Quadro 1 - Frequência média de ocorrência de eventos judicializáveis7 
 
Passando para a questão 22, elencamos mais alguns eventos e pedimos para 

que os entrevistados respondessem em uma Escala Likert, em que 1 significava muito 

fácil e 5 muito difícil. Os resultados estão elencados no quadro abaixo: 

 

Tirar licença 
maternidade 
de 120 dias 

Tirar licença 
paternidade de 
5 dias 

Tirar férias 
regularme
nte 

Negociar 
com o 
empregado
r 

Registrar o 
ponto de 
acordo com o 
horário 
trabalhado 

N8 % N % N % N % N % 

1 264 69,84% 243 
68,45

% 454 
62,79

% 345 
46,50

% 490 67,68% 

1,5 - - - - - - - - 1 0,14% 

2 28 7,41% 32 9,01% 70 9,68% 86 
11,59

% 51 7,04% 

2,5 - - - - 1 0,14% - - - - 

3 21 5,56% 28 7,89% 74 
10,24

% 111 
14,96

% 47 6,49% 

4 21 5,56% 8 2,25% 32 4,43% 55 7,41% 37 5,11% 

5 44 11,64% 44 
12,39

% 92 
12,72

% 145 
19,54

% 98 13,54% 

Total 378 
100,00

% 243 
68,45

% 723 
100,00

% 742 
100,00

% 724 100,00% 

Média 1,03 1,01 1,92 2,83 1,86 

Quadro 2 - Autopercepção da dificuldade para gozo de direitos trabalhistas 

                                                
7 As médias não geram inferência de que todos os trabalhadores já tenham passado por todas essas situações.  
8 As amostras detalhadas para cada item levam em conta a exclusão de ques 
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Neste diapasão, buscamos compreender direitos que podem ser 

violados periodicamente, e quanto às licenças maternidade e paternidade pode-se 

notar que em regra não há violação desses direitos.  

No cerne do questionário, listamos uma série de eventos judicializáveis 

divididos em dois blocos(respostas dicotômicas ou em escala likert) e pedimos para o 

trabalhador nos informar se já ocorreram ou não. Os dados que mais chamam a 

atenção referem-se a quantidade de trabalhadores que já trabalharam sem carteira 

assinada em algum momento totalizando 33,0 %, onde a maioria alega o medo de 

perder o emprego como motivo por não ajuizar a ação trabalhista em face do 

empregador. No prisma dos eventos em que a resposta se dava na escala likert, onde 

1 significava  que nunca ocorreu e 5 que ocorre frequentemente, os dados que 

chamaram mais a atenção foi quanto ao registro de horários de entrada e saída 

diferente do que realmente trabalhou e quanto ao compensação pelas horas extras, o 

primeiro teve a média de 1,59 e incidência em 29,6% dos trabalhadores e o motivo 

mais indicado para não ajuizar a ação foi o medo de perder o emprego 39,18% entre 

os trabalhadores que responderam ao item. Quanto ao ter o salário pago após o quinto 

dia útil, a média foi de 1,58 incidindo em 26,14% dos entrevistados, nesse caso a 

maior incidência para o não ajuizamento da ação também se deu pelo medo de perder 

o emprego, que se deu em 43,14% dos trabalhadores que responderam ao item.

  

 Após, analisamos a visão dos entrevistados em relação aos sindicatos da 

categoria, uma vez que conforme afirma (Krein, 2017) “a nova legislação aprovada 

não realiza uma reforma sindical, mas afeta direta e indiretamente o sistema de 

organização sindical e representação coletiva dos trabalhadores, ao buscar 

enfraquecer os sindicatos e estimular um processo de descentralização na definição 

das regras que regem a relação de emprego. As principais novidades diretas são: (1) 

a prevalência do negociado sobre o legislado; (2) o estrangulamento financeiro dos 

sindicatos; (3) a normatização da representação dos trabalhadores no local de 

trabalho com base no Estado; (4) a possibilidade da negociação individual, excluindo 

os sindicatos na definição das cláusulas do contrato de trabalho;(5) a retirada da 

função do sindicato de supervisionar as homologações dos trabalhadores com mais 

de um ano no emprego; e (6) a eliminação da ultratividade. Além delas, há outras que 
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incidem na capacidade de ação coletiva, com a fragmentação das categorias por meio 

da terceirização e dos contratos atípicos. Há, ainda, a introdução de uma agenda 

bastante ampla de flexibilização que tende a deixar os sindicatos na defensiva, 

especialmente em contexto de elevado desemprego e de acentuadas inovações 

tecnológicas.”.  

Destarte, ao analisar os resultados da entrevista em consonância com a 

bibliografia relacionada ao tema, podemos notar que realmente os sindicatos 

enfrentam um momento de descrédito entre os trabalhadores no município de Porto 

Velho, obtivemos os seguintes resultados na aplicação do piloto: apenas 17,4% dos 

entrevistados considera o sindicato nada importante, apenas 10,9% considera o 

sindicato muito confiável e 8,7% avalia atuação do sindicato muito boa. Já no 

questionário definitivo, quando questionados acerca da atuação do sindicato, 

constatamos que 27,74% dos entrevistados não acha o sindicato importante, e 

20,42% o considera muito importante. Apenas 9,93% considera o sindicato muito 

confiável e 9,72% avalia atuação do sindicato muito boa. 

Posto isso, pode-se concluir que embora os trabalhadores acreditem que ter 

um sindicato é importante para representar a categoria, no atual momento, estas 

entidades não exercem seu papel da maneira mais qualificada possível, gerando 

insegurança nos seus contribuintes. 

Por fim, foram coletados os dados acerca da situação socioeconômica dos 

entrevistados com o fito de obter um padrão médio do trabalhador entrevistado, assim 

obtivemos os seguintes dados: 53,90% são do sexo feminino e 46,10% do sexo 

masculino, a média de idade dos trabalhadores foi 30 anos de idade, e 57,99% se 

consideram pardos, quanto ao grupo familiar a maior frequência é de que quatro a 

sete pessoas residem com o entrevistado. Na classe social familiar a maior incidência 

é de 2 a 04 salários mínimos, que representa 35,89% dos entrevistados, no entanto 

ao indicar a renda individual a maior frequência é de até 2 salários mínimos, que 

representa 60,91% (424 pessoas), no que tange a participação no grupo econômico 

familiar constatou-se que a maioria 40,05% trabalha e é responsável pelo próprio 

sustento e ainda contribui parcialmente para o sustento da família. 

 

 

 

5 - CONCLUSÕES 
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A Lei 13. 467/2017 trouxe significativos impactos ao acesso à Justiça do 

Trabalho. Inicialmente, pode-se perceber alterações substanciais no regime 

econômico  do processo do trabalho.  A partir da lei em comento a concessão da 

gratuidade da justiça passa a ser mais rigorosa e passa a haver a imposição de 

honorários de sucumbência. Além disso, as custas do Reclamante que faltar à 

audiência passam a ser pagas ainda que a gratuidade da justiça seja deferida; o 

mesmo passa a acontecer com relação aos honorários periciais. 

Após a realização de grupo focal, a análise de conteúdo de Bardin 

permite concluir que os advogados trabalhistas em Porto Velho vêm na Reforma 

Trabalhista mais um passo para a tentativa de extinção da Justiça do Trabalho,  que 

se dá por meio da redução do orçamento destinado à entidade, além de imposição de 

obstáculos ao acesso à Justiça. Paralelamente, pôde-se perceber a ausência de 

empatia por parte do Judiciário Trabalhista e uma tentativa, pela sociedade em geral, 

de criminalizar a advocacia trabalhista, especialmente aquela em prol dos 

empregados. Essa percepção gera um maior esforço por parte dos advogados 

obreiros, que passam a se exigir maior qualificação e comprometimento acadêmico e 

social. 

Essa pesquisa, partindo das premissas teóricas e dos dados qualitativos 

obtidos em grupo focal, elaborou um questionário para coletar a percepção dos 

trabalhadores acerca dos impactos da reforma trabalhista. O estudo piloto apontou 

para algumas conclusões como o desconhecimento acerca da referida legislação, 

bem como para as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores para que possa exigir 

seus direitos. Assim, o questionário final, aplicado em um universo de 

aproximadamente 708 trabalhadores, corroborou informações obtidas a partir do 

piloto, porém trouxe impressões divergentes e com um grau de confiabilidade maior, 

principalmente no que tange à percepção dos trabalhadores acerca do sindicato, que 

embora não haja total confiança, muitos ainda entendem ser de suma importância 

para sua categoria profissional. Pôde-se notar, também, que a frequência de violação 

a direitos trabalhistas é bastante elevada, e a maioria dos trabalhadores não busca 

seus direitos em virtude do receio de perder o emprego.  
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RESUMO: O veneno de serpentes do gênero Bothrops é constituído por uma gama 

de proteínas e peptídeos, destacando-se as fosfolipases A2 (PLA2s), as 

serinoproteases (SPs), as metaloproteases (SVMPs), as desintegrinas, as L-

aminoácido oxidases (LAAO), as lectinas e outros. Dentre as principais famílias, as 

fosfolipases A2 (PLA2s) são enzimas que catalisam a hidrólise de fosfolipídeos na 

posição sn-2, conferindo a esta molécula propriedades biológicas de interesse 

farmacológico. Neste sentido, a procura por alternativas para o tratamento de doenças 

negligenciadas, como a leishmaniose, malária e outras, investigando-se o potencial 

bioativo de moléculas provenientes do veneno de serpentes, incluindo a espécie 

Bothrops diporus, torna-se um estudo investigativo válido e importante, uma vez que 

estes parasitas estão se tornando resistentes aos atuais quimioterápicos. O 

isolamento e a caracterização bioquímica das fosfolipases A2 do veneno de B. diporus 

foi realizado em 3 passos cromatográficos: Cromatografia por troca catiônica (CM-

Sepharose); cromatografia de interação hidrofóbica (Butyl-Sepharose); cromatografia 

líquida em coluna de fase reversa (Coluna C18). As frações obtidas foram analisadas 

em SDS-PAGE (12,5%) e quantificadas por método de dosagem de proteínas. A 

estimativa da massa molecular das proteínas foi realizada por SDS-PAGE 
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observando-se frações de ~ 15 kDa, característico das PLA2 de venenos de serpentes. 

Os testes biológicos serão realizados em cepas de Leishmania sp. Os estudos com 

potenciais moléculas parasiticidas poderão gerar estratégias de tratamentos 

alternativos para complementar a terapia atual das doenças tropicais, além de 

fornecerem modelos interessantes para a síntese/formulação de novos fármacos. 

Ademais, tais estudos podem fornecer informações importantes sobre o mecanismo 

de ação e relação da estrutura-função de PLA2s de venenos de serpentes. 

 

Palavras-chave: Venenos de serpentes. Toxinas. Bothrops diporus. Fosfolipase A2. 

Leishmanicida. Antimalária. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As doenças tropicais são características de regiões na porção central da África, 

Sudeste Asiático e em partes da América por causa de fatores climáticos e níveis de 

umidade que contribuem para a proliferação de insetos vetores de doenças como 

Malária, Leishmaniose, dengue, doença de Chagas e febre amarela. Além disso, 

muitas são negligenciadas em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento onde 

há uma concentração de população mais vulnerável devido não só as condições 

socioeconômicas, mas também a ausência de políticas efetivas contra as doenças 

(SOBRAL et al., 2019). 

 A região da América Latina, por causa da sua vasta biodiversidade, mudanças 

ambientais contínuas e intensa migração é mais suscetível a volta de epidemias 

previamente controladas (BETHONY et al., 2011). 

Entre as doenças tropicais, o Brasil contribui para 42% dos casos de malária 

na América, sendo a região amazônica responsável por 99,5% deles (FERREIRA, 

2016). Ademais, em 2017 72,6% dos casos de Leishmaniose Cutânea (LC) foram 

reportados pelo Brasil, além de também ser responsável por 96% dos casos de 

Leishmaniose Visceral (LV) nas Américas nos últimos 16 anos. (OPAS, 2019) 

 

1.1 MALÁRIA 

A malária acomete cerca de 300 milhões de pessoas por ano no mundo em 

mais de 90 países. Conhecida também como impaludismo, maleita e febre terçã, é 
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uma doença febril aguda, atualmente típica de países subdesenvolvidos. Desde 1955 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) cria programas de combate a essa doença 

com o intuito de reduzir sua transmissão. Diversos protozoários do gênero 

Plasmodium causam essa patologia, sendo quatro deles responsáveis por ela em 

humanos: Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malarie e P. ovale. A região Africana 

carrega desproporcionalmente alta incidência global de casos, correspondendo a 92% 

das notificações em 2017, além de também possuir o maior números de óbitos 

relacionados à doença (OPA, 2017). 

A malária no Brasil é um problema de saúde pública desde o primeiro ciclo da 

borracha no século XIX (DEANE, 1986), quando através do aumento do 

desmatamento e a intensa migração, houve um maior contato entre vetores e 

hospedeiros sem experiência imunológica prévia, o que favoreceu sua disseminação 

pelo país (GRIFFING et al., 2015). A partir de programas criados pelo Ministério de 

Saúde, em 1980 o Brasil controlava a transmissão da doença na maioria de seu 

território. Entretanto o aumento da incidência de casos na região da bacia amazônica 

mostrava a ineficácia das iniciativas para controle daquele local devido a sua intensa 

e desorganizada ocupação. Ao longo dos anos o número de casos reportados vem 

caindo juntamente com a mortalidade e morbilidade. Consequência da implementação 

de diversos programas nacionais contra a doença e também na sofisticação de 

tratamentos, diagnósticos e infraestrutura necessária para a ocorrência dos mesmos. 

A reincidência de malária é ocasionada principalmente por negligências aos 

programas de controle, sendo um dos fatores contribuintes a diminuição de verba e o 

aumento intrínseco do potencial de transmissão da doença (COHEN et al., 2012). 

Entre os desafios para a eliminação da malária temos o aumento da resistência do P. 

falciparum e P. vivax a drogas anti-maláricas e a necessidade de métodos mais 

eficientes para a detecção de infecções assintomáticas, que possuem alta prevalência 

e contribuem para a dissipação da doença (FERREIRA, 2016).  

 

1.2 LEISHMANIOSE  

A leishmaniose é uma doença ancestral cuja representação está presente em 

estátuas e cerâmicas arcaicas. Estudos paleoparasitológicos comprovam a existência 

de DNA mitocondrial leishmanial em múmias egípcias que viveram entre 2050-1650 

AC (ZINK et al., 2016). Estima-se que até um milhão de casos novos ocorram 
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anualmente no mundo e em número de óbitos ocasionados por doenças parasitárias, 

fica em segundo lugar perdendo apenas para a malária. (WHO, 2019; GHORBANI et 

al., 2017) 

A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania e transmitida pela 

picada de Flebotomíneos infectados do gênero Phlebotomus e Lutzomyia (MAROLI et 

al., 2013). A forma mais comum de leishmaniose é a cutânea que é caracterizada 

principalmente pela presença de úlceras na pele, já a Leishmania Visceral, também 

conhecida como calazar, é a mais fatal (WHO, 2016). 

A disseminação para áreas previamente não endêmicas é correlacionada com 

o aumento da migração populacional, Leishmanioses associadas a infecções 

oportunistas, a adaptação à urbanização e desflorestamento gerando um ciclo de 

transmissão do protozoário em regiões peridomiciliares e a resistência da Leishmania 

as drogas utilizadas em tratamentos. (PISCOPO et al., 2007). 

No Brasil, a Leishmaniose Cutânea é causada principalmente por três 

espécies: Leishmania amazonensis, L. guyanensis e L. brasiliensis. Todos os estados 

da federação relatam casos, com prevalência nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, 

respectivamente. A L. chagasi é responsável pela LV, uma zoonose sistêmica crônica 

que leva 90% a óbito se não tratada, sendo predominante no Nordeste (BRASIL, 

2017a; 2017b). 

Devido ao longo processo de coevolução entre hospedeiro e parasita, a 

Leishmania spp. desenvolveu diversas estratégias fundamentais que modulam a 

resposta imunológica favorecendo a infecção, como a indução de citocinas 

imunossupressoras (SAVOILA, 2015). Atualmente, não há vacinas comercialmente 

disponíveis para humanos, entretanto, apesar de sua completa eficácia ainda ser 

discutida, no Brasil há a utilização de vacinas contra leishmaniose canina que contribui 

para a diminuição da transmissão da doença já que o cão é um possível reservatório 

do protozoário (FOROUGHI et al., 2014). 

 

1.3. VENENOS DE SERPENTES E SUAS APLICAÇÕES BIOMÉDICAS 

Os produtos naturais utilizados pela medicina tradicional acompanharam a 

história da humanidade e ainda hoje representam a maior fonte de inovação 

terapêutica para diversas doenças (CALDERON et al., 2009). Considerando a rica 

diversidade estrutural e a vasta gama de bioatividade desempenhada por moléculas 
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derivadas de animais, plantas e microrganismos, as mesmas têm inspirado 

pesquisadores durante muito tempo (BASSO et al., 2005). A importância dos recursos 

naturais para o desenvolvimento de novos fármacos se demonstra quando mais da 

metade dos fármacos aprovados desde 1994 são produtos derivados de compostos 

naturais (HARVEY, 2008). Nesse contexto, o Brasil acumula uma das maiores 

reservas de produtos naturais do planeta, sendo um lugar de grande variedade de 

contextos ecológicos e biodiversidade abundante. O potencial biotecnológico contido 

nos produtos naturais das florestas brasileiras deve ser explorado, já que os possíveis 

produtos gerados agregam muito valor comercial, revelando um viés de importância 

econômica pouco explorada das áreas verdes do país (CALDERON et al., 2009). 

Como produtos naturais, os constituintes dos venenos ofídicos, apesar de 

evoluídos para servirem de ferramenta para captura, imobilização e morte de presas 

(CHIPPAUX, 1998), apresentam uma variabilidade funcional que se pronuncia entre 

proteínas da mesma classe. Fatores como duplicações, neofuncionalizações gênicas, 

mutações pontuais não sinônimas, modificações pós-traducionais e processamentos 

proteolíticos tornam os venenos de serpente substâncias complexas e com grande 

diversidade funcional (CALVETE; JUÁREZ; SANZ, 2007; ZELANIS et al., 2010).  

Os venenos de serpentes são uma mistura complexa de compostos orgânicos 

e inorgânicos, em que mais de 90% do seu peso seco é composto por 

peptídeos/proteínas (Proteases, Aminotransferases, Catalases, Fosfoesterases, 

Hialuroniases, NAD nucleosidases, Acetilcolinesterases, Fosfolipases A2 (PLA2s), L-

aminoácido oxidases dentre outras). E outros componentes como fosfolipídios, 

aminas biogênicas, nucleotídeos, aminoácidos, citrato, carboidrato e diferentes íons 

(Ca2+, Cu2+, Fe2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, Zn2+, entre outros) (FERNÁNDEZ et al., 2010; 

WARRELL, 2010). 

Os venenos Viperídeos contém compostos que exercem poderosa ação 

enzimática e não-enzimática, tais como: Proteases, Fosfolipases A2 e Desintegrinas 

(SANTOS-FILHO et al., 2008). Junto à grande diversidade funcional das proteínas que 

compõem os venenos de serpentes, a alta seletividade por alvos moleculares 

específicos e variados torna este material biológico promissor como fonte de 

moléculas com potencial farmacológico (UTKIN, 2015). De fato, os venenos ofídicos 

já serviram como base para o desenvolvimento de fármacos aplicados à saúde 

humana.  
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Diante de toda essa variedade de compostos e efeitos desencadeados por 

estas peçonhas, vem sendo empregado um considerável esforço nos últimos 30 anos, 

na análise das possíveis aplicações biotecnológicas das toxinas presentes nestas 

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

veneno da serpente Bothrops asper, as quais exibiam efeito anti-Plasmodium, 

demonstrando potencial para futuras aplicações terapêuticas. Foi observado que a 

Fosfolipase A2 da serpente Crotalus adamanteus reduzia significativamente a 

eficiência da formação de oocistos do parasita da malária, bloqueando o 

desenvolvimento do Plasmodium falciparum (ZIELER et al., 2001).  

O veneno de uma serpente foi escolhido para o desenvolvimento deste 

trabalho por ser um recurso natural rico em moléculas ativas (CALVETE, 2012). Em 

oposição ao consenso popular, que associa os venenos ofídicos unicamente com 

danos à saúde, esse material biológico também representa uma fonte de produtos 

terapêuticos (WAHEED; MOIN; CHOUDHARY, 2017). A utilização de venenos 

ofídicos como remédio remonta um histórico secular, com registros do uso dessas 

substâncias pela medicina Ayurveda já no século sete, para o tratamento de doenças 

gastrointestinais, artrites e para longevidade. De 1930 em diante, a medicina 

alternativa explorou os venenos ofídicos para o tratamento de asma, pólio, esclerose 

múltipla, reumatismo e dores em geral (KING, 2013). Em 1970, o desenvolvimento do 

Captopril marcou a nova era do desenvolvimento de drogas baseadas em venenos 

(KING, 2013). O sucesso comercial deste anti-hipertensivo, que foi desenvolvido a 

partir de um peptídeo potenciador de bradicinina isolado do veneno de B. jararaca 

(CUSHMAN, 1997), exaltou o potencial tecnológico contido nos venenos ofídicos. 

Além disso, o desenvolvimento da estrutura química deste fármaco a partir do modelo 

molecular de um peptídeo natural tornou-se um paradigma para o designe racional de 

fármacos (VAN DONGEN et al., 2002). 

Além do Captopril, diversos outros fármacos foram desenvolvidos a partir de 

constituintes de venenos ofídicos. A tabela 1 lista alguns dos remédios aprovados 

pela FDA (Food and Drug Administration), órgão de vigilância e fiscalização do 

governo norte-americano, e outros que ainda estão em fase de teste. O valor dos 

venenos ofídicos na indústria farmacêutica foi comprovado, estimulando a utilização 

de técnicas de prospecção, caracterização bioquímica e funcional das biomoléculas 

dos venenos de serpentes para fins terapêuticos.  
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Tabela 1. Fármacos derivados de venenos de serpentes comercializadas e em 
fases de teste. 

FDA: Food and Drug Administration. Fonte: adaptado de Chan e colaboradores 

(2016). 

 

2. OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico e isolar 

e caracterizar bioquimicamente toxinas do veneno da serpente Bothrops diporus com 

potencial de ação contra Plasmodium e/ou Leishmania. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 VENENO 

O veneno da espécie Bothrops diporus faz parte do grupo de toxinas em posse 

do Banco de Venenos Amazônicos do Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas 

à Saúde, CEBio, Fiocruz Rondônia/UNIR (autorização: CGEN/CNPq 010627/2011-1 

e IBAMA 271312), e armazenado sob refrigeração (8°C) até utilização mediante 

autorização por responsável.  
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3.2 ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS PLA2S BÁSICAS E 

ÁCIDAS DO VENENO DE Bothrops diporus 

3.2.1 Cromatografia por troca catiônica 

Aproximadamente 50 mg do veneno dessecado de B. diporus foi suspenso em 

1 mL de tampão bicarbonato de amônio (NH4HCO3 - AMBIC) 50 mM pH 8,0 e 

centrifugado a 10.000xg por 10 min para retirada de material insolúvel. O veneno foi 

fracionado em uma coluna CM-Sepharose FF® (10 x 30 cm), cuja matriz é composta 

de agarose e o grupo funcional de Carboximetil (OCH2COO-), previamente equilibrada 

com o mesmo tampão usado para solubilizar o veneno e a amostra eluída sob 

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

de 1 mL/min, em sistema de cromatografia Akta Purifier (GE). A eluição foi monitorada 

em 215 e 280 nm e frações coletadas manualmente.  

 

3.2.2 Cromatografia de interação hidrofóbica 

Após processo de liofilização, as frações correspondentes as fosfolipases 

ácidas obtidas através de cromatografia de troca catiônica foram mescladas 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 

isso, 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 

constante de 2,5 mL/minuto. A eluição das proteínas foi monitorada em 215 e 280 nm.  

 

3.2.3 Cromatografia líquida em coluna de fase reversa 

 As frações básicas provenientes do primeiro passo cromatográfico, bem como 

as frações ácidas advindas da cromatografia de interação hidrofóbica foram 

liofilizadas e solubilizadas em TFA 0,1% (Solução A) e submetida a cromatografia 

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

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

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

mL/minuto. A eluição foi monitorada em 215 e 280nm.  

 

3.2.4 Eletroforese em gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 
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O grau de pureza e a homogeneidade das amostras advindas dos passos 

cromatográficos foram avaliadas por eletroforese em gel de poliacrilamida na 

presença de SDS (SDS-PAGE). Para tanto, as proteínas isoladas e marcador de 

massa molecular foram submetidos à separação eletroforética realizadas em 

sistema descontínuo de pH, em condições redutoras e não redutoras, de acordo 

com o método previamente descrito (LAEMMLI, 1970). O gel foi fixado em solução 

aquosa de metanol 40 % (v/v) e ácido acético 7% (v/v) por 30 minutos. As bandas 

de proteínas foram evidenciadas através da imersão em solução contendo 

Comassie Brilhante Blue G-250® 0,08 % (m/v), sulfato de alumínio 8,0 % (m/v), 

ácido o-fosfórico 1,6 % (m/v) e metanol 20,0 % (v/v) pelo período de 2 horas. O 

excesso de 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 do gel com coloração adequada. A massa molecular 

aparente foi determinada comparando-se a distância de migração das amostras 

com o dos padrões de massa molecular.  

 

3.2.5 Dosagem de Proteínas 

 A dosagem de proteínas foi realizada de acordo com o método previamente 

descrito (LOWRY et al., 1951). O ensaio é baseado na reação da proteína com uma 

solução de tartarato de cobre alcalino e reagente de Folin. O método foi adaptado para 

microplacas, sendo utilizados 25 µL da solução A (solução de tartarato de cobre 

alcalino), 200 µL da solução B (solução diluída do reagente Folin) e 5 µL da amostra, 

incubados a 37°C durante 15 minutos. Seguiu-se de leitura em espectrofotômetro em 

750 nm. A curva padrão foi previamente preparada utilizando albumina bovina (BSA) 

em concentrações de correlação linear de 0,999. 

 

3.2.6 Atividade fosfolipásica 

A atividade enzimática do veneno (V) e da PLA2 foi realizada a partir do 

protocolo de Holzer e Mackessy (1996), modificado para placas de 96 poços. A 

solução de ensaio padrão foi formada por 200 μL de tampão (10 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 [5 μL/mL] em um volume 

final de 260 μL. Após a adição da PLA2, a absorbância foi monitorada em 425 nm 
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utilizando um espectrofotômetro de microplacas Eon (Biotek), em intervalos de 1 

minuto, durante 30 min a 37° C. A atividade enzimática foi expressa como a velocidade 

inicial da reação (Vo) calculada com base no aumento da absorbância. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 Ao iniciar o levantamento bibliográfico utilizando diferentes unitermos (“snake 

venom”) e associando com as combinações, objeto central da temática deste projeto 

de pesquisa (“snake venom AND antimicrobial” e “snake venom ANDantiparasitic”), 

observa-se na figura 1 os resultados encontrados na busca principal na plataforma 

NCBI utilizando o PubMed. Destacam-se mais de 20.000 artigos publicados e 

relacionados com “venenos de serpentes” e apenas cerca de 50 artigos ou menos 

relacionados diretamente com “venenos de serpentes antimalária e/ou leishmanicida”.  

Nas últimas décadas, a bioquímica de venenos animais tem sido explorada 

para a descoberta de novos bioativos. As serpentes, principalmente, têm contribuído 

para o desenvolvimento dessa área de pesquisa, por fornecer veneno em quantidade 

e riqueza de moléculas ideais para esse objetivo. A grande variedade de moléculas 

contidas no veneno de serpentes e os efeitos apresentados por esses bioativos, 

tornam esses materiais biológicos, alvos promissores para a busca de novos fármacos 

para o tratamento de diversas doenças (EARL et al., 2012; RODRIGUES et al., 2015). 

 

Figura 1. Resultados encontrados no PubMed após levantamento bibliográfico 
no tema central da pesquisa. 
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(A) Levantamento bibliográfico no NCBI, plataforma PubMed, utilizando o termo 
“snake venom” com total geral de artigos de 20.748 resultados (1- azul), incluindo 
1.223 artigos de revisão (2- laranja); (B) Associando os termos de busca “snake 
venom antimicrobial”, total de 1.009 artigos gerais, sendo 432 “snake venom 
ANTIBACTERIAL” (1- azul escuro), 185 “snake venom ANTIVIRAL” (2- laranja), 181 
“snake venom ANTIPARASITIC” (3- cinza), 114 “snake venom ANTIFUNGAL” (4- 
amarelo) e 97 resultados para “outros” (5- azul claro); (C) Na busca utilizando o termo 
“snake venom antiparasitic” (total 181 = 100%), associou-se “snake venom 
antimalarial” com 53 resultados (1- azul), “snake venom leishmania” com 43 itens (2- 
laranja), “snake venom trypanocidal” com 57 resultados encontrados (3- cinza) e 
“outros parasitas” com 28 itens (4- amarelo).  
Fonte: National Center for Biotechnology Information (NCBI), database PubMed 
(2019). 
 

 Nota-se que a atividade antimicrobiana sobre vírus, bactérias, fungos, 

Leishmania sp. e Plasmodium sp. tem sido evidenciado em diversos componentes de 

veneno de serpentes (CISCOTTO et al., 2009; NUNES et al., 2011b; OKUBO et al., 

2012). 

No Quadro 1, observa-se que dentre os 40 artigos relacionados de venenos 

de serpentes e/ou toxinas isoladas com atividade contra Plasmodium e/ou Leishmania 

tem-se 55% dos estudos relacionados com o gênero Bothrops, 22,5% com Crotalus e 

22,5% de outros gêneros, incluindo Micrurus, Trimorphodon, Bungarus, Cerastes, 

Calloselasma, Lachesis, Bothropoides e Agkistrodon. Ademais, observou-se que a 

maioria dos estudos foram realizados por pesquisadores brasileiros (85%) e 15% em 

outros países, como Singapura, Colômbia, Argentina, Algéria, Índia e França. No 
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Brasil, 37% destes estudos foram desenvolvidos por pesquisadores de São Paulo 

(SP), 25,7% em Rondônia (RO), 20% em Minas Gerais (MG) e os demais 17% 

abrangem os estados do Ceará, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

 Dentre as classes de toxinas de venenos de serpentes com potencial 

antimalária e/ou leishmanicida relata-se que a maioria dos estudos com potencial 

parasiticida foram realizados com fosfolipases A2 (PLA2s) e L-aminoácido oxidases 

(LAAOs). 

As LAAO são flavoenzimas pertencentes a classe das oxidoredutases que 

catalisam a desaminação oxidativa estereoespecífica de diversos L-aminoácidos para 

formar α-ceto ácidos, amônio e peróxido de hidrogênio (H2O2), FAD (Dinucleotídeo de 

Flavina e Adenina) ou FMN (Mononucleotídeo de Flavina) podem estar ligados 

covalentemente na estrutura química das LAAOs e funcionar como cofatores. 

Inclusive, a presença do pigmento riboflavina presente nesses cofatores, está 

associada a cor amarela de venenos ricos em LAAOs (GUO et al., 2012; JOHNSON; 

KARDONG; OWNBY, 1987). Estas enzimas podem induzir agregação plaquetária, 

apoptose celular e citotoxicidade sendo alvo de diferentes abordagens na busca de 

uma potencial aplicabilidade biotecnológica (MOREIRA IZIDORO, 2007; MACKESSY, 

2010; DA SILVA, 2011; GUO et al., 2012; OKUBO et al., 2012). A BatroxLAAO 

purificada do veneno de Bothrops atrox exibiu citotoxicidade sobre Trypanosoma cruzi 

e diferentes espécies de Leishmania (DE MELO ALVES PAIVA et al., 2011). Bl-LAAO 

do veneno de B. leucurus e LmLAAO de Lachesis muta ocasionou a morte celular in 

vitro em espécies de Leishmania (BREGGE-SILVA et al., 2012; NAUMANN et al., 

2011). 

 

 

Quadro 1. Relação dos principais Venenos de Serpentes e/ou Toxinas Isoladas 
com Atividade contra Plasmodium e/ou Leishmania. 

LOCAL SERPENTE TOXINA PARASITA IC50 / 
FORMA 

CELULAR 

REFERÊNCIA 

Singapura Diversos Peptídeos Plasmodium ND SAMY et al., 
2017 

Brasil - SP Crotalus durissus 
terificus 

Crotamina Pasmodium 
falciparum 

1,87µM CHAMY MALUF 
et al., 2016 
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Colômbia Crotalus durissus 
cumanensis 

Crotoxina 
CB (PLA2) 

VB 

Plasmodium sp. 0,76µg/mL 
0,60µg/mL 
0,17µg/mL 

QUINTANA et 
al., 2012 

Brasil - RO Bothrops brazili Metaloprotease Plasmodium 
falciparum 

3,2 µg/mL KAYANO et al., 
2015 

Brasil - RO Bothrops 
mattogrossensis 

Fosfolipase A2 
Asp49 
Lys49 

Leishmania 
amazonensis 
promastigote 

ND MOURA et al., 
2014 

Brasil - RO Bothrops brazili Fosfolipase A2 
Asp49 

(Braziliase-I e II) 

Leishmania 
infantum 

ND SOBRINHO et 
al., 2017 

Brasil - RJ Crotalus viridis 
viridis 

Crovirina Leishmania 
amazonensis 

1,10-2,38 µg/mL 
(promastigota e 

amastigota) 

ADADE et al., 
2014 

Brasil - RO Bothrops 
marajoensis 

Fosfolipase A2 
(BmajPLA2-II) 

Leishmania 
infantum 

0,14 μg/mL 
(promastigota) 

GRABNER et 
al., 2017 

Brasil - MG Bothrops 
pauloensis 

Lectina (BpLec) Leishmania 
amazonensis 

ND 
(promastigota) 

CASTANHEIRA 
et al., 2012 

Brasil - SP Micrurus spixii Fosfolipase A2 
Asp49 (MsPLA2-

I) 

Leishmania 
amazonensis 
Plasmodium 
falciparum 

1,24 μg/mL 
 

ND 

TERRA et al., 
2015 

Brasil - SP Bothrops 
jararacussu 

L-Aminoácido 
Oxidase 

(BjussuLAAO-II) 

Leishmania 
amazonensis 

4,56μg/mL CARONE et al., 
2017 

Brasil - MG Bothrops 
pauloensis 

Fosfolipase A2 
Lys49 

(BnSP-7) 

Leishmania 
amazonensis 

58,7 μg/mL NUNES et al., 
2013 

Brasil - PE Bothrops 
leucurus 

Lectina 
(BLL) 

Leishmania 
amazonensis 
Leishmania 
braziliensis 

ND 
(promastigotas) 

ARANDA-
SOUZA et al., 

2018 

Brasil - RO Bothrops 
jararacussu  

Fosfolipase A2 
Asp49/ 

lipossomes 

Leishmania 
amazonensis 

ND BARROS et al., 
2016 

Brasil - PA Crotalus durissus 
terrificus 

Crotoxina (CTX) Leishmania 
amazonensis 

 

22,86 µg/mL 
(promastigota 
amastigota) 

FARIAS et al., 
2017 

Brasil - RJ Bothrops jararaca Veneno Bruto 
(VB) 

Leishmania 
major 

0,1 – 0,3 µg/mL 
(promastigota) 

GONÇALVES et 
al., 2002 

Argentina Trimorphodon 
biscutatus 

lambda 

Veneno Bruto 
(VB) 

Fosfolipase A2 
(PLA2) 

Leishmania 
major 

108,6 µg/mL 
3,6 µg/mL 
(0,25µM) 

(promastigota) 

PEICHOTO et 
al., 2011 

Índia Bungarus 
caerulus 

Veneno Bruto 
(VB) 

 

Leishmania 
donovani 

14,5 µg/mL 
(promastigota) 

11,2 µg/mL 
(amastigota) 

BHATTACHAR
YA et al., 2013 

Algeria Cerastes 
cerastes 

Desintegrina Leishmania 
infantum 

ND 
(promastigota) 

ALLANE et al., 
2018 

Brasil - SP Bothrops moojeni L-Aminoácido 
Oxidase (LAAO) 

Leishmania sp. ND TEMPONE et 
al., 2001 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27174621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27174621
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França Cerastes 
cerastes 
Naja haje 

Veneno Bruto Leishmania d. 
infantum 

ND FERNANDEZ-
GOMEZ et al., 

1994 

Brasil - RO Bothrops 
jararacussu 

Fosfolipase A2 
Asp49/ 

lipossoma 

Leishmania 
amozonensis 

(promastigota) BARROS et al., 
2018 

Brasil - SP Calloselasma 
rhodostoma 

L-Aminoácido 
Oxidase (Cr-

LAAO) 

Leishmania sp. ND COSTA et al., 
2015 

Brasil - MG Bothrops 
pauloensis 

Anticorpo anti-
PLA2 (anti-BnSP-

7) 

Leishmania 
amazonensis 

(promastigota) BORGES et al., 
2018 

Brasil - MG Bothrops 
leucurus 

L-Aminoácido 
Oxidase (Bl-

LAAO) 

Leishmania sp. 0,07 µM 
(promastigota) 

NAUMANN et 
al., 2016 

Brasil - SP Lachesis muta L-Aminoácido 
Oxidase 

(LmLAAO) 

Leishmania 
brasiliensis 

2,22 µg/mL BREGGE-
SILVA et al., 

2012 

Brasil - SP Bothrops atrox L-Aminoácido 
Oxidase 

(BatroxLAAO) 

Leishmania sp. ND PAIVA et al., 
2011 

Brasil - SP Crotalus durissus 
terrificus 

L-Aminoácido 
Oxidase 

(bordoneina L) 

Leishmania 
amazonensis 

(promastigota) WIEZEL et al., 
2019 

Brasil - SP Bothrops brazili Fosfolipases A2 
Asp49 
Lys49 

Peptídeos C-
terminal 

Leishmania sp. ND COSTA et al., 
2008 

Brasil - MG Bothrops 
pauloensis 

L-Aminoácido 
Oxidase 

(BpLAAO) 

Leishmania sp. ND RODRIGUES et 
al., 2009 

Brasil - MG Bothrops pirajai L-Aminoácido 
Oxidase 

(BpirLAAO) 

Leishmania sp. ND IZIDORO et al., 
2006 

Brasil - RO Bothrops moojeni Fosfolipase A2 
Lys49 

Leishmania sp. ND STÁBELI et al., 
2006 

Brasil - RO Bothrops 
mattogrossensis 

Veneno Bruto 
Fosfolipase A2 

Lys49 

Leishmania 
infantum 

11,9 µg/mL 
(promastigota) 

ALFONSO et 
al., 2019 

Brasil - MG Bothrops jararaca L-Aminoácido 
Oxidase 

Leishmania 
amazonensis 

ND CISCOTTO et 
al., 2009 

Brasil - RO Crotalus durissus 
terrificus 

Crotamina/ 
encapsulada 

Leishmania 
amazonensis 

ND 
(promastigota) 

MACEDO et al., 
2015 

Brasil - CE Bothrops 
marajoensis 

L-Aminoácido 
Oxidase 

(BmarLAAO) 
Veneno Bruto 

(BmarTV) 

Leishmania 
amazonensis 
Leishmania 

chagasi 
 

2,55 µg/mL 
2,86 µg/mL 

86,56 µg/mL 
79,02 µg/mL 

(promastigota) 

COSTA 
TORRES e tal., 

2010 

Brasil - SP Crotalus d. 
terrificus 

Crotalus d. 
cascavella 

Veneno Bruto 
Cdt 

Cdca 
Cdcol 

Giroxina 

Leishmania 
amazonensis 

 
4,7 µg/mL 
9,4 µg/mL 

44,3 µg/mL 
3,8 µg/mL 

PASSERO et 
al., 2007 
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Crotalus d. 
collilineatus 

Crotamina 
Crotoxina 

19,9 µg/mL 
99,8 µg/mL 

(promastigota) 

Brasil - CE Bothropoides lutzi Veneno Bruto 
(BltTV) 

Leishmania 
amazonensis 
Leishmania 

chagasi 

234,6 µg/mL 
(promastigota) 

61,2 µg/mL 
(promastigota) 

MENEZES et 
al., 2012 

Brasil - SP Agkistrodon 
contortrix 
laticinctus 

Fosfolipase A2 
Lys49 

Peptídeo 13-mer 

Leishmania 
amazonensis 
Leishmania 

infantum 

(promastigota e 
amastigota) 

MENDES et al., 
2019 

Brasil - SP Crotalus durissus 
collilineatus 

Fosfolipase A2 Leishmania 
amazonensis 

(promastigota) PASSERO et 
al., 2008 

Brasil - SP Crotalus durissus 
cascavella 

L-Aminoácido 
Oxidase 

(CascaLAO) 

Leishmania 
amazonensis 

2,39 µg/mL 
(promastigota) 

TOYAMA et al., 
2006 

 

Não menos relevante são as pesquisas envolvendo as fosfolipases A2 (PLA2s) 

e o seu potencial biotecnológico. As PLA2s dos venenos de serpentes são enzimas 

secretadas pertencentes aos grupos IA (Elapidae) e IIA (Viperidae). As PLA2s dos 

venenos da família Viperidae (inclui gênero Bothrops) têm sido subdivididas em dois 

grupos principais: as Asp49, cataliticamente ativas e as Lys49, cataliticamente 

inativas. Quintana e colaboradores (2012) demonstraram em ensaios in vitro, que a 

PLA2 isolada de B. asper apresentou atividade antiplasmodial contra P. falciparum. 

Além disso, vários efeitos sobre a estrutura do parasita, viabilidade e capacidade de 

infecção foram observados quando incubou-se com PLA2s com diferentes espécies 

de Leishmania sp (BARROS et al., 2015; DAMICO et al., 2012; DE MOURA et al., 

2014; NUNES et al., 2013). 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO FISICOQUÍMICA DAS FOSFOLIPASES 

O primeiro passo cromatográfico do veneno bruto de Bothrops diporus 

utilizando cromatografia de troca catiônica resultou em 10 frações, enumeradas de 1 

à 10, respectivamente (Figura 2). Observa-se que as três frações iniciais (1, 2 e 3) 

foram eluídas antes do início do gradiente de tampão B. A eluição das frações 

subsequentes decorreu-se a partir de aproximadamente 10% do gradiente de tampão 

B. Como passo inicial na pesquisa sobre o potencial microbicida/parasiticida contido 

no veneno de B. diporus, este trabalho buscou prospectar moléculas deste material, 

avaliando características bioquímicas, na perspectiva de realizar a atividade 

antimicrobial das frações obtidas das cromatografias. 
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Figura 2. Perfil Cromatográfico – Veneno Bothrops diporus.  

 

Cromatografia de troca catiônica CM-Sepharose 1x30 cm. 50 mg de veneno de 
Bothrops diporus solubilizado em 1 mL de Bicarbonato de Amônio (AMBIC) à 50 mM, 
pH 8,0. Frações eluídas em gradiente ascendente contínuo de AMBIC (50 mM - 500 
mM) (Eixo Y - direita), fluxo de 1 mL/min (Eixo X). Eluição das frações observadas na 
faixa de absorbância de 280nm (Eixo Y - esquerda).  Frações enumeradas de 1 a 10 
de acordo com a sequência ordinária de eluição das mesmas. 

 

O levantamento bibliográfico demonstrou que o uso de resinas trocadoras de 

cátions são métodos bastante eficientes na obtenção de PLA2s de venenos 

botrópicos, particularmente aquelas com pI alcalino. A versatilidade desta técnica 

pode ser observada no trabalho realizado previamente (ANDRIÃO-ESCARSO et al., 

2000), que comparou o fracionamento de diversos venenos botrópicos. Nele, os 

venenos foram fracionados em coluna contendo CM-Sepharose, equilibrada com 

bicarbonato de amônia 50 mM pH 8,0 e eluídas com gradiente salino de 50 a 500 mM 

do mesmo reagente. Sob estas condições, foram co-purificadas a MjTX-I e a MjTX-II 

(isoformas de PLA2 com pIs 8,1 e 8,2 respectivamente), fosfolipases do veneno da 

serpente B. moojeni. O mesmo ocorre com o veneno de B. jararacussu, onde a BthTX-

I e a BthTX-II foram purificadas. Entretanto, o resultado mais expressivo foi observado 

com o veneno da B. pirajai, do qual 3 isoformas de miotoxinas, denominadas de PrTX-
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I (pI 8,5), PrTX-II (pI 9,0) e PrTXIII (pI 9,1), foram purificadas. Nestes casos, é 

importante observar que a eluição das proteínas ocorre sempre obedecendo a ordem 

crescente dos pIs. 

As frações obtidas foram liofilizadas e alocadas em freezer (-20°C). 

Posteriormente, para avaliar o rendimento inicial destas, foi feito a dosagem individual 

utilizando o kit DC Protein® (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Dosagem Frações – cromatografia Troca Catiônica B. diporus 

 

“F” = Fração. Concentração em miligramas por mililitro. 
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Na tabela anterior é possível averiguar que houve um baixo rendimento na 

cromatografia. No total, para tal procedimento, fora utilizado 50 mg de veneno, sendo 

assim, obteve-se a recuperação de menos que 50% nas frações coletadas. 

Para a avaliação das frações que possuem massa relativa às fosfolipases 

(~15kDa), foi realizado um gel em condições desnaturantes (SDS-PAGE 12,5%) de 

cada uma destas (Figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 3. SDS-PAGE 12,5% - Frações Troca Catiônica. 

 

SDS-PAGE 12,5% dos picos recuperados da cromatografia de troca iônica catiônica 
do VB de B. diporus. Frações F1 à F10, respectivamente, sob condições redutoras, 
coradas com Coomassie Blue 8%. “MM” = Marcador de peso molecular; “F” = Fração; 
kDa = QuiloDalton. 

 

Observa-se a variação de massa relativa das moléculas que compõem o 

veneno, estando na faixa entre 10 kDa e não mais que 100 kDa. Todas as frações 

possuem bandas dentro do espectro de massa relativo às PLA2s, entretanto, as 

bandas referentes as frações 1, 2 e 3, bem como 8, 9 e 10 se apresentam de forma 

mais proeminente em comparação às outras. 
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Após ser constatada a pureza das frações provenientes da cromatografia de 

troca iônica catiônica por meio de SDS-PAGE, estas foram submetidas à um teste de 

hidrólise do substrato sintético 4N3OAB para avaliação de atividade fosfolipásica 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Atividade Fosfolipásica das Frações FA, F8, F9 e F10. 

 

Atividade fosfolipásica sobre o substrato 4N3OAB. 190µl de Substrato Sintético + 10 
µg de FA = Fração Ácida; F8, F9, F10; VB = Veneno Bruto de Bothrops diporus; C-: 
Substrato adjunto à 10µL de água. Incubadas à 37ºC e analisadas em 
espectofotômetro à 425 nm. Leituras feitas em intervalos de 10 s, num período total 
de 30 min. 

 

É evidente que a fração 8 não conduziu a degradação do substrato. As frações 

com maior atividade são, em ordem: F10, FA e F9. Não houve nenhuma atividade no 

controle negativo. E o controle positivo (VB) obteve certo nível de atividade, porém, 

não suficientemente como as frações já isoladas. 

As frações F9 e F10 foram submetidas à cromatografia de Fase Reversa para 

isolamento em alto grau de pureza de possíveis fosfolipases. A cromatografia 

resultante da Fração 9 culminou em 2 frações, nomeadas como B1 e B2 (Figura 5A). 

A fração B91 foi eluída com aproximadamente 40% do gradiente de tampão B. Já a 

fração B92 foi eluída em aproximadamente 50% do gradiente. 
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Já na cromatografia de fase reversa da fração 10 (Figura 5B), também foram 

recuperadas duas frações, eluídas em aproximadamente 40¢ e 45% do gradiente de 

ACN e nomeada como B101 e B102. 

 

 

Figura 5. Cromatografia de Fase Reversa – Fração 9 e 10. 

 

Cromatografia de fase reversa em coluna C18 Discovery - Fração 9 solubilizada em 
0,1 % de Ácido Trifluoroacético (TFA) e eluída em gradiente de Acetonitrila (ACN) (0 
- 70%), mais TFA 0,1%. Fluxo contínuo 1 ml/min, resultando em dois picos maiores 
(mAU > 100) nomeados como B91 (eluído em ~ 40% de ACN e fração B92 eluída em 
~ 45% de ACN. Cromatografia de fase reversa em coluna C18 Discovery - Fração 10 
solubilizada em 0,1 % de Ácido Trifluoroacético (TFA) e eluída em gradiente de 
Acetonitrila (ACN) (0 - 70%) e TFA 0,1%, fluxo contínuo 1 ml/minuto. B101 eluída em 
~ 40% de ACN e fração B102 eluída em ~ 45% de ACN. 

As frações isoladas foram analisadas por SDS-PAGE (Figura 6) para verificar 

sua massa molecular relativa, bem como seu grau de pureza. 

 

Figura 6. SDS-PAGE 12,5% - Frações Fase Reversa – C18 Discovery. 



77  

 
 

 

SDS-PAGE 12,5% dos picos recuperados da cromatografia de fase reversa. Frações 
B91, B92, B101 E B102 sob condições redutoras, coradas com Coomassie Blue 8%. 
“MM” = Marcador de peso molecular; “B” = Fração; kDa = QuiloDalton. 

 

Foram observadas 4 bandas com massa relativa à das fosfolipases A2. Outro 

fator importante a se notar, é a ausência de outras bandas nas raias referentes às 

frações B91, B92, B101, B102, indicando que tais amostra estão devidamente 

isoladas em alto grau de pureza, não sendo necessário outro passo cromatográfico. 

Uma importante ferramenta na prospecção de uma proteína, é conhecer a sua 

massa molecular, e a técnica de eletroforese em SDS-PAGE contribuiu com a massa 

molecular relativa dos componentes de cada fração. Nessa lógica, sabe-se que a 

massa molecular das fosfolipases A2 do veneno de serpentes, variam entre 13 e 15 

kDa (BURKE; DENNIS, 2009a; SIX; DENNIS, 2000). Além disso, é conhecido que 

PLA2s Asp49 são enzimaticamente ativas, o que torna o ensaio de atividade 

enzimática, um importante aliado nesta etapa de bioprospecção e caracterização 

bioquímica. 

As moléculas existentes na peçonha de serpentes, quando purificadas, com 

alto grau de pureza, servem a dois objetivos principais: entender a participação destes 

componentes nos processos fisiopatológicos decorrentes do envenenamento e como 

protótipos de modelos e ferramentas biotecnológicas, cujo interesse cresce à medida 

que estas moléculas são identificadas. A seleção do método adequado para 

purificação de determinada molécula deve ser dirigida com base em características 

físico-químicas ou biológicas e funcionais para obtenção de resultados satisfatórios. 
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As informações pertinentes à estrutura das proteínas, tais como a homologia com 

outras já purificadas, devem ser levadas em consideração e tendem a facilitar os 

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

 

5. CONCLUSÕES 

Ao longo dos últimos anos, várias pesquisas vêm demonstrando que as 

biomoléculas de venenos de serpentes apresentam um amplo espectro de atividades 

biotecnológicas que podem ser utilizadas em benefício da saúde humana. Estudos 

com essas moléculas de diferentes serpentes, apontam que estas moléculas 

apresentam potencial antibacteriano, antiviral, antitumoral e antiparasitário. 

Os três métodos cromatográficos: troca catiônica, interação hidrofóbica e fase 

reversa, resultaram em um isolamento eficaz das PLA2s com elevada pureza. As 

massas de cada uma das PLA2s isoladas apresentaram equivalência ao padrão para 

o grupo, ao redor de 15 kDa e também alta similaridade com as massas moleculares 

de PLA2s do veneno de outras serpentes da família Viperidae. A atividade enzimática 

foi avaliada utilizando-se substrato cromogênico (4N3OBA), demonstrando que 

isolou-se isoformas de PLA2s Asp49 que possuem atividade enzimática. 

Portanto, este trabalho é uma importante ferramenta de estudo, pois apresenta 

resultados promissores que poderão nortear novas pesquisas sobre o papel e a 

aplicação destas moléculas contra parasitas. 
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acredito que este projeto despertou a busca do conhecimento científico pela 
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REPOSICIONAMENTO DE FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS in vitro CONTRA 
Leishmania spp. 

Orientadora: Carolina Bioni Garcia Teles 
Bolsista: William Paz Ferreira 

 

RESUMO: As leishmanioses pertencem a um complexo de doenças infecto-

parasitárias causadas por protozoários do gênero Leishmania. O tratamento para a 
leishmaniose é realizado com uso dos antimoniais pentavalentes (Glucatime) e a 
anfotericina B, ambos têm sido os fármacos de primeira escolha na maioria dos casos 
clínicos, outros fármacos (pentamidina) foram introduzidos, todos com efeitos 
colaterais e reações adversas.  Estudos sobre reposicionamento de fármacos podem 
dar origem a alternativas para o tratamento da doença. O objetivo geral deste trabalho 
é, avaliar e comparar a ação dos antimaláricos e anti-Leishmaniain vitro sobre 
Leishmania spp. Para o presente estudo foi avaliado a inibição de crescimento de 50% 
(IC50/ICA50) das formas promastigotas e amastigotas de Leishmania ssp. e a 
citotoxicidade sobre 50% das linhagens celulares HepG2 e THP-1 (CC50). Os valores 
de IC50 contra as promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis foram: anfotericina 
(AFT) de0,06 µM, Cloroquina (CQ) de 4,01 µM, Primaquina (PQ) de 36,05 µM e 
Quinino (QN) de 12,78 µM. A citotoxicidade frente HepG2 e THP-1, demonstrou, 
respectivamente, os seguintes valores de CC50: AFT (16,25 e 6,97 µM), CQ (37,84 e 
21,79 µM), PQ (130,98 e 107,96 µM) e QN (113,58 e 156,88 µM). Foi estimado o 
índice de seletividade (IS) e o fármaco (AFT) obteve o melhor resultado (270,83 e 
116,1); enquanto que dos antimaláricos a CQ e o QN tiveram valores promissores, 
variando entre 5-12. Já para as promastigotas de Leishmania (V.) braziliensis, os 
valores de IC50 foram: AFT (0,06 µM), CQ (16,15 µM), PQ (50,75 µM) e QN (195,85 
µM). Quando foram calculados os valores de IS para essa espécie, foram obtidos os 
seguintes resultados:CQ (2,34 e 1,35), PQ (2,58 e 2,12), e QN (0,58 e 0,8), a AFT 
obteve o maior IS: 270,83 e 116,1. Para amastigota de Leishmania (L.) amazonensis 
o ICA50 foram: AFT (0,26), QN (24,5), onde o IS, para THP-1 foi: 25,25 e 6,40, 
respectivamente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A leishmaniose faz parte do grupo de endemias, sendo esta reconhecida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como doença negligenciada (ALVAR et al., 

2012). É uma doença causada por diferentes espécies de protozoários heteroxênicos 

da família Trypanossomatidae e gênero Leishmania. Os vetores da Leishmania são 

insetos hematófagos, dípteros da família Psychodidae, subfamília Phlebotominae 

(GALATI, 2003; GONTIJO; CARVALHO, 2003; BRASIL, 2010). 

Os parasitos apresentam duas formas: a forma promastigota, localizada no 

trato digestivo do inseto vetor, e a forma amastigota intracelular no interior de 

macrófagos dos hospedeiros vertebrados (CUNNINGHAM, 2002). 

Seu ciclo inicia no momento em que formas de promastigotas metacíclicas de 

Leishmania são inoculadas no hospedeiro mamífero no momento do repasto 

sanguíneo de fêmeas de flebotomíneo. Em seguida, as promastigotas são fagocitadas 

principalmente por células do sistema mononuclear fagocítico, os macrófagos. 

(SANTOS et al., 2008). 

No interior destas células, as promastigotas transformam-se em amastigotas, 

formas arredondadas do parasito, que se multiplicam no interior do vacúolo 

parasitóforo. Com a intensa multiplicação parasitária, ocorre o rompimento das 

células, liberando os parasitos que serão novamente internalizados por outros 

fagócitos. O inseto, ao se alimentar do sangue de um mamífero infectado, ingere 

células contendo amastigotas ou parasitos livres no sangue. No intestino do 
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hospedeiro invertebrado, as amastigotas se diferenciam em promastigotas, que se 

ligam à parede intestinal até que se diferenciem em promastigotas metacíclicas e 

migram para a porção anterior do aparelho digestivo do inseto, completando o ciclo 

(Figura 1) (MICHALICK, 2005). 

 
Figura 1 - Ciclo biológico da Leishmania sp. 

Fonte: Adaptado de DPDx - Laboratory Identification of Parasitic Diseases of Public 
Health Concern (2017). (http://www.dpd.cdc.gov/dpdx). 
 

A leishmaniose é uma antropozoonose de alta prevalência em regiões 

subtropicais como o Brasil e está incluída no rol de prioridades da Organização 

Mundial de Saúde, constituindo uma das doenças negligenciadas de grande 

importância em saúde pública (WHO, 2018). 

A leishmaniose pode se manifestar sob duas formas clínicas distintas, a 

leishmaniose visceral (LV) e a leishmaniose tegumentar americana (LTA). Essas 

formas clínicas apresentam ampla distribuição pelo mundo, sendo que algumas 

espécies dos parasitos são restritas a determinadas localidades. Sendo assim, existe 

a classificação de leishmaniose do Velho Mundo (Europa, Ásia e África) e do Novo 

Mundo (América Latina) (GOTO et al., 2010). 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) tem evolução crônica, que 

acomete as estruturas da pele e cartilagens da nasofaringe, de forma localizada ou 

difusa. Nos últimos cinco anos foram registrados 1 milhão de casos de LTA em 98 

países, e aproximadamente 350 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de 

transmissão. As populações mais afetadas, estão localizadas principalmente na 

América Latina e em países em desenvolvimento (WHO, 2018). 

No Brasil, a LTA apresenta níveis elevados de prevalência, em média 18.081 

casos/ano (SINAN, 2017). Em uma análise elementar a parasitose apresenta um 

amplo espectro de manifestações clínico-patológicas, que pode apresentar desde um 

envolvimento cutâneo localizado (Leishmaniose Cutânea LC) até uma destruição de 

grandes extensões das mucosas (Leishmaniose Mucosa LM) (SHAW, 1997; 

BITTENCOURT, 2015).  

A LC é definida pela presença de lesões exclusivamente na pele, que se iniciam 

no ponto de inoculação das promastigotas infectantes, através da picada do vetor, 

para qualquer das espécies de Leishmania causadoras da enfermidade (MARZOCHI, 
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1992; SHAW, 1997). Diversas espécies de Leishmania são reconhecidas por 

causarem doença em humanos, com distribuições geográficas distintas, ressaltando 

o fato da importância da espécie de Leishmania envolvida na infecção, bem como da 

resposta imunológica desenvolvida pelo hospedeiro (KAYE, 2011). 

A Leishmaniose Mucosa é caracterizada pela propagação do parasito para as 

áreas da nasofaringe, que geralmente acompanha infecções secundárias e resposta 

imune hiper-inflamatória podendo causar deformidades no indivíduo acometido 

(LESSA et al., 2007). Também são encontradas formas disseminadas cutâneas, 

infiltrativas e não-ulcerosas com caráter evolutivo crônico (Leishmaniose Cutâneo 

Difusa, LCD) que se apresentam em indivíduos anérgicos (GONTIJO; CARVALHO, 

2003).   

No Brasil, este aspecto clínico (LCD) está associado à infecção por Leishmania 

(L.) amazonensis, a qual também é responsável por casos de Leishmaniose cutânea 

emucosa nas cinco regiões do Brasil. Embora os casos de LCD sejam raros, a doença 

tem caráter evolutivo crônico, sem resposta aos quimioterápicos convencionais, com 

tendência de recidivas e piora (SILVEIRA, 2004; MACHADO; PENA, 2012).  

A Leishmania (V.) braziliensis, é a espécie mais prevalente no Brasil e pode 

causar lesões cutâneas e mucosas. É encontrada em todas as zonas endêmicas do 

país, tanto em áreas de colonizações antigas ou recentes, estando geralmente 

associada à presença de animais domésticos (RONET et al., 2011). 

Mesmo com grande predominância, poucos avanços foram obtidos no 

tratamento da Leishmaniose. Há mais de sessenta anos o tratamento clássico para 

todas as formas dessa parasitose consiste de Antimoniais Pentavalentes: como o 

Antimoniato de Meglumina (Glucantime); e também a Anfotericina B. A segunda linha 

de drogas incluem a Pentamidina dependendo do caso clínico (MS, 2010; OLIVEIRA 

et al., 2011). 

Todos esses fármacos estão associados à alta toxicidade hepática e renal, 

apresentam custo elevado, exigem uma administração a longo prazo, o que complica 

a conclusão do tratamento, e ainda podem levar ao desenvolvimento de possível 

resistência (AMEEN, 2010). 

No decorrer das últimas décadas, a miltefosina (droga anticancerígena), 

podendo ser administrada por via oral é a única droga alternativa com bons resultados 

em testes clínicos da leishmaniose cutânea na Colômbia e visceral na Índia, mas está 
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associada a complicações terapêuticas não podendo ser administrada durante a 

gravidez por seus efeitos teratogênicos (SOTO et al., 2004; SUNDAR; MURRAY, 

2005; MACHADO; PENNA, 2012). 

Uma alternativa para novos tratamentos para essa doença  é o 

reposicionamento de fármacos (EKINS et al., 2011).O reposicionamento de fármacos 

consiste em desenvolver novas indicações para medicamentos já existentes, ainda 

disponíveis ou não no mercado, que tenham indicação para outras doenças e alvos 

(ASHBURN, 2004). 

Com intuito de verificar ação de fármacos já usados contra outros 

protozoários, o estudo procurou verificar ação de medicamentos usados contra 

o Plasmodium ssp.  De acordo com Ministério da Saúde o tratamento para malária 

varia de acordo com a espécie infectante, estágio do parasito no hospedeiro e se 

possui complicações secundárias. Neste sentido, são recomendados os fármacos, 

com suas combinações: cloroquina, artemeter, lumefantrina, artesunato, mefloquina, 

quinino e clindamicina (MS, 2010).  

A investigação dos efeitos dos fármacos antimaláricos contra espécies de 

Leishmania pode ser uma estratégia viável para acelerar a pesquisa no 

tratamento e prevenção da leishmaniose.  

2,  OBJETIVOS  

2.1 Geral 

 Avaliar e comparar a ação dos fármacos antimaláricos e anti-Leishmania in vitro 

sobre L. (L.) amazonensis e L. (V.) braziliensis; 

 

2.2 Específicos 
 

 Determinar a capacidade dos fármacos, anfotericina B, cloroquina, primaquina 

e quinino em inibir o crescimento de 50% (IC50) das formas promastigotas de 

L. (L) amazonensis e L. (V.) braziliensis; 

  

 Comparar a concentração citotóxica para 50% (CC50) dos macrófagos de 

linhagem humana THP-1 e HepG2 após tratamento com os fármacos citados; 

 

 Estimar e comparar o Índice de Seletividade (IS) dos compostos testados 

através da razão do CC50 e IC50 das diferentes espécies de Leishmania; 
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 Determinar o ICA50 contra as formas amastigotas de L. (L.) amazonensis após 

tratamento com o quinino. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Parasitos  
Neste presente estudo foram cultivadas formas promastigotas de Leishmania 

(L.) amazonensis (cepa IFLA/BR/67/PH8)e Leishmania (V.) braziliensis 

(RO1031M/BR). 

 

3.2 Ensaios Leishmanicida in vitro 
Para iniciarmos o ensaio leishmanicida, os parasitos foram ajustados para 1x106 

parasitos/poço, os fármacos (anfotericina B, cloroquina, primaquina e quinino) foram 

distribuídos em diluição seriada entre as concentrações de 1.800 até 0,004 µM. Como 

controle negativo foi aplicado promastigotas, controle positivo foi utilizado 

promastigotas tratados com pentamidina a 3 µM e branco foi utilizado meio RPMI 

1640. Foram cultivadas em meio RPMI suplementado a 20% Soro Fetal Bovino (SFB) 

e mantidas por 72 h em estufa BOD a 24 ºC. Após esse período foram adicionados 20 

µL de resazurina, a uma concentração inicial de 2 mM diluído em PBS (ROLÓN et al., 

2006).  

Após 5 h de incubação a 24 °C, a fluorescência foi definida com auxílio do 

espectrofotômetro Synergy HT (BioTek) com excitação de 530/25 e emissão de 

590/35. Os dados foram processados pelo programa Gen5® 5.11. As amostras foram 

realizadas em triplicata, em dois experimentos independentes. A unidade apresentada 

é a Unidade Relativa de Luz (URL), emitida pelo espectrofotômetro, que é 

transformada em porcentagem de inibição de crescimento, observando a fórmula: 

IC (%) = 100 – (Fluorescência teste – Fluorescência Branco X 100) 

                 (Fluorescência controle sem tratamento – Fluorescência Branco) 
 
A concentração capaz de inibir o crescimento de 50% das promastigotas (IC50) 

foi definida por análise de regressão não linear, processadosno programa Origin 9.1, 
a partir dos resultados obtidos em cada experimento, assim podendo obter os valores 
de inibição de crescimento (IC) determinados pela porcentagem de células viáveis em 
comparação às células de controles.  
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3.3 Manutenção e cultivo das Células HepG2 e THP-1 

A linhagem das células HepG2 (hepatócitos humanos) e THP-1 (monócitos 

humanos) foram conservadas em meio RPMI 1640 suplementado com 20% de SFB 

em estufa com 5% de CO2, a 95% de umidade a 37 °C. As células foram repicadas a 

cada três dias, ajustando o quantitativo  celular de 1x106 células por mL (JAIN et al., 

2012). 

 

3.4 Diferenciação da THP-1 

As células THP-1 foram plaqueadas na quantidade de 2,5x106 células/poço em 

microplacas de 96 poços e sobre lamínulas estéreis (13 mm) em placas de 24 poços 

com meio RPMI-1640 a 20% de SFB. Para a transformação da THP-1 em macrófagos 

aderentes, foi adicionado 25 ng/mL de phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), as 

células foram incubadas, em ambiente úmido com 5% de CO2, a 95% de umidade a 

37 °C. As células não aderidas foram eliminadas por lavagem com meio RPMI-1640 

(JAIN et al., 2012) 

 

3.5 Ensaio de citotoxicidade utilizando MTT e determinação do IS 

A efetividade dos fármacos sobre as células HepG2 e THP-1 foi mensurada 

através do método colorimétrico MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide) (MOSMANN, 1983). As células foram reguladas para 

1x105 células/poço, no caso da THP-1 foram diferenciadas (item 4.4) e seguiram com 

o tratamento por 72 h com os fármacos (anfotericina B, cloroquina, primaquina e 

quinino) em diluição seriada entre as concentrações de 2.600 a 0,0012 µM.  

Posteriormente, foram adicionados mais 20 µL de MTT, a uma concentração 
inicial de 5 mg/mL diluído em PBS, as células foram incubadas por mais 4 h a 37 ºC 
com atmosfera de CO2. Após a incubação, o sobrenadante foi removido e adicionou-
se 100 μL de DMSO, para solubilizar os cristais de formazan. Diante disso, as placas 
foram submetidas à leitura em espectrofotômetro, onde a densidade ótica foi lida em 
comprimento de onda de 570 nm.   

A concentração capaz de causar a perda de viabilidade em no máximo 50% 

(Concentração Citotóxica, CC50) das células foi determinada por análise de regressão 

não linear, utilizando o programa Origin® 9.1, a partir dos dados obtidos em cada 
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experimento. Assim, obteve-se a porcentagem de células viáveis em relação às 

células controles: controle de viabilidade (células não tratadas), controle de morte 

(células tratadas com tampão de Lise) e branco (meio RPMI). Os testes de CC50 foram 

realizados em triplicata por duas vezes sob as mesmas condições acima citadas. A 

viabilidade foi determinada com base na seguinte equação:  

Os resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade através da 

fórmula: 

Viabilidade (%) = (Absorbância teste – Branco) X 100 

                  (Absorbância controle – Branco) 

 

3.6 Índice de seletividade 
O Índice de seletividade (IS) consiste na razão entre CC50 para ambas 

linhagens celulares e IC50 para os protozoários, sendo considerado um indicativo 

invitro se a droga tem atividade seletiva para o parasito, Leishmania, do que 

paracélula.  

Para determinação do IS utilizou-se a seguinte fórmula: 

IS= CC50 / IC50 

Na qual, valores mais próximos ou maiores que 10 são considerados 

satisfatórios (PEREIRA et al., 2010). 

 

3.7 Tratamento das células THP-1 infectadas, lise controlada e recuperação dos 
parasitos 

Para a infecção de células THP-1 com promastigotas de Leishmania (L.) 
amazonensis, foi utilizado quantidade de 2,5x106 células/poço, após as células 
estarem diferenciadas (item 4.4) foi realizada a infecção na proporção 1:10 de 
célula/parasito. Os parasitos foram ajustados a 2,5x107 de acordo com o item 4.1.  

Em seguida, a adição dos parasitos à cultura de células, as placas foram 
incubadas a 32 °C, 5% de CO2 durante 24 hrs para conceder que os parasitos 
infectassem as células THP-1, ao final da incubação as placas foram lavadas três 
vezes com meio RPMI-1640 incompleto para retirada dos parasitos que não 
infectaram as células.  

As placas com as células infectadas foram tradadas com diferentes 
concentrações de anfotericina B e quinino (50 -0,0012 µM). Como controle positivo 
foram utilizadas células infectadas e o controle negativo foram utilizadas células sem 
infecção e também células infectadas e as mesmas tratadas com pentamidina (9 µM). 
Foram manuseadas nestas condições microplacas de 96 poços e placas de 24 poços 
(com lamínulas – como contraprova dos resultados atingidos da placa de 96 poços, 
utilizando as maiores concentrações e os controles).  As placas foram incubadas a 32 
ºC, 5% de CO2 durante 72 h. 
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 Passado o período de tratamento as microplacas de 96 poços foram lavadas 
três vezes com 300 µL de meio RPMI-1640 incompleto. Para realizar a lise controlada 
da membrana foi usado o detergente Dodecil sulfato de sódio (SDS) na concentração 
de 0,05% em 20 μL de meio RPMI-1640 por poço por 30 segundos, assim obtendo a 
menor perda de viabilidade dos parasitos. Em sequência, foram adicionados 180 μL 
de RPMI-1640 com 10% de SFB a cada poço e as placas incubadas durante 48 h a 
24 °C para a diferenciação dos parasitos sobreviventes de amastigotas para 
promastigotas (MAIA et al., 2007). 

As lamínulas presentes nas placas de 24 poços, após o período de 72 h de 
tratamento, foram coradas e analisadas de acordo com item 4.8. As placas de 96 
poços foram reveladas de acordo com o item 4.2. 

3.8 Determinação do índice fagocítico  

Seguidamente ao período de incubação, infecção e tratamento, as placas de 
24 poços tiveram as lamínulas coradas com corante panótico (NewProv, Brasil) 
segundo as instruções do fabricante e fixadas com Entellan® (Merck) em lâminas para 
microscopia. 

Foram verificadas 100 células por lâminas, contadas por microscopia óptica 
(duplicatas para cada grupo) com objetiva de 100X. Para determinação do índice 
fagocítico, foi vista a porcentagem de macrófagos infectados em 100 células totais 
visualizadas, multiplicando a média do número de amastigotas por macrófagos 
(BARBIERI et al., 1993), como expressa abaixo: 

 
O índice fagocítico (IF) foi expresso como: 

IF = % de macrófagos infectados x número médio de parasitos por macrófago 
 

3.9 Sobrevivência dos Parasitos 
Depois da lise controlada no momento da incubação, as amastigotas de L. (L.) 

amazonensis entraram em contato com o meio e com a temperatura diminuída, assim 

diferenciaram em promastigotas que foram quantificadas (item 4.2) conforme Mikus e 

Steverding (2000). Para tanto, 20 μL de uma solução de resazurina a 2 mM (Sigma, 

USA) foram adicionados a microplaca e incubada a 24 °C por 5 h.A fluorescência foi 

obtida em espectrofotômetro Synergy HT (BioTek)a uma excitação de 485 nm e 

emissão de 535 nm. Os resultados foram expressos nos valores de índice de Inibição 

de Crescimento de amastigotas (ICA50), seguindo a fórmula: 

ICA (%) = 100 – (Fluorescência teste – Fluorescência Branco X 100) 

        (Fluorescência controle sem tratamento – Fluorescência do Branco) 

 

3.10 Análise Estatística  
Os valores de IC50, CC50 e ICA50 foram realizados por regressão não linear, 

seguindo a seguinte fórmula: y = A1 + (A2-A1)/(1 + 10^((LOGx0-x)*p)). Posteriormente 

os dados foram expressos em média ± desvio padrão. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Atividade anti-promastigotas dos fármacos sobre L. (L.)amazonensis, e 
citotoxicidade de HepG2 e THP-1 

Os resultados mostrados na Tabela 1, são referentes aos valores de IC50 contra 
L. (L.) amazonensis e CC50 frente as células HepG2 e THP-1, a partir desses dados 
foi possível realizar o índice de seletividade (IS) dos fármacos usados in vitro. Cada 
fármaco foi analisado para verificar os efeitos contra as formas promastigotas de 
Leishmania (L.) amazonensis, sendo eles: Anfotericina B (AFT), Cloroquina (CQ), 
Primaquina (PQ) e Quinino (QN).  

O fármaco de controle na qual adquiriu melhor atividade leishmanicida foi a AFT 
com IC50 de 0,06 μM (Tabela 1). Em relação aos antimaláricos testados, CQ e o QN 
apresentaram melhores resultados abaixo de 20 μM (IC50 de 4,01 e 12,78 μM), na 
devida ordem; já a PQ atingiu o valor de IC50 acima de 35 µM. 

 
Tabela 1 - Avaliação leishmanicida com promastigotas de Leishmania (L.) 
amazonensis e citotóxica contra células HepG2 e THP-1 dos fármacos. 

Fármaco
s 

IC50 (µM) ± EP 
 

CC50 (µM) ± EP 
 Índice de 

Seletividade 

L. (L.) 
amazonensis 

 
HepG2 THP-1 

 
ISa ISb 

 AFT 0,06 ± 0,02  16,25 ± 2,3 6,97 ± 2,2  270,83 116,16 
 CQ 4,01 ± 0,99  37,84 ± 3,35 21,79 ± 5,81  9,43 5,43 

      PQ 36,01 ± 0,89 
 130,98 ± 

21,09 
107,96 ± 4,8 

 
3,64 3,00 

      QN 12,78 ± 2,69  113,57 ± 6,69 156,88 ± 4,1  8,88 12,27 

IC50 - inibição de crescimento de 50% dos parasitos; CC50 – concentração citotóxica 
para 50% da população celular - resultados corresponde à média de três experimentos 
para cada amostra e erro padrão da média (EP); ISa- índice de seletividade L. (L.) 
amazonensis frente a célula HepG2; ISb- L. (L.) amazonensis frente a célula THP-1; 
AFT – anfotericina B; CQ – cloroquina; PQ – primaquina; QN – quinino. 
 

De acordo a Tabela 1, foi verificado a atividade citotóxica desses mesmos 
fármacos sobre a efetividade de duas linhagens celulares humanas, HepG2 e THP-1. 
No momento em que comparamos a citotoxicidade sobre a linhagem HepG2, os 
maiores valores foram dos antimaláricos a PQ e QN com CC50 acima de 100 μM. Em 
relação a CQ, apresentou o menor valor com CC50 para HepG2 de 37,84 µM. Com 
relação à linhagem THP-1, o fármaco AFT obteve o resultado de CC50 abaixo de 6,97 
μM (Tabela1), CQ (CC50 21,79 μM), já a PQ (CC50 107,96 μM) e QN (CC50 156,88 μM). 

Com os dados de CC50 e IC50 foi possível obter o Índice de Seletividade (IS) 
dos fármacos analisados. Com esses resultados apresentados na Tabela 1, mostra o 
IS, confirmando a seletividade do fármaco leishmanicida AFT com os melhores 
valores de IS: de 270,83 para HepG2 e 116,16 para THP-1. Em relação aos fármacos 
antimaláricos observou-se que o QN teve o IS para HepG2 com valor de 8,8; a CQ 
teve o IS de 9,43; entretanto para THP-1 o IS do QN teve maior número, de 12,27, 
sendo este promissor para testes contra as formas amastigotas de Leishmania (L.) 
amazonensis, em relação a CQ que teve 5,43. A PQ atingiu o IS de 3,64 para HepG2 
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e para THP-1 de 3,0, sendo assim mostrando baixa seletividade do parasito em 
relação aos macrófagos.  
 

4.2 Atividade anti-promastigotas e IS dos fármacos sobre L. (V.)braziliensis. 
Também verificamos os efeitos dos fármacos Anfotericina B (AFT), Cloroquina 

(CQ), Primaquina (PQ) e Quinino (QN), contra as formas promastigotas de Leishmania 
(V.) braziliensis. Foi possível observar os valores de IC50 e CC50 (tabela 2), podendo 
realizar o índice de seletividade (IS) dos compostos usados in vitro em culturas de 
células HepG2 e THP-1 com as promastigotas.  

O fármaco de referência AFT atingiu melhor ação leishmanicida, com IC50 de 
0,06 μM. Em comparação aos antimaláricos testados o QN obteve o valor de IC50 
acima de 100 µM. Já a CQ e PQ apresentaram resultados em concentrações menores 
com IC50 de 16,15 e 50,75 μM, na devida ordem.     
 
Tabela 2 - Avaliação leishmanicida com promastigotas de Leishmania (V.) braziliensis 

e citotóxica contra células HepG2 e THP-1 dos fármacos. 

Fármaco
s 

IC50 (µM) ± EP 
 

CC50 (µM) ± EP 
 Índice de 

Seletividade 

L. (V.) braziliensis  HepG2 THP-1  ISa ISb 

 AFT 0,06  ± 0,004  16,25 ± 2,3 6,97 ± 2,2  270,83 116,1 
      CQ 16,15  ± 2,47  37,84 ± 3,35 21,79 ± 5,81  2,34  1,35 

      PQ 50,75 ± 0,07 
 130,98 ± 

21,09 
107,96 ± 
4,82 

 
2,58 2,12 

      QN 195,85 ± 1,20 
 

113,57 ± 6,69 
156,88 ± 
4,12 

 
0,58 0,8 

IC50 - inibição de crescimento de 50% dos parasitos; CC50 – concentração citotóxica 
para 50% da população celular - resultados corresponde à média de três experimentos 
para cada amostra e erro padrão da média (EP); ISa- índice de seletividade frente a 
célula HepG2; ISb- Leishmania (V.) braziliensis frente a célula THP-1; anfotericina B; 
CQ – cloroquina; PQ – primaquina; QN – quinino 
 
 

Na Tabela 2, observa-se os valores de IS, confirmando a seletividade do 
fármaco leishmanicida AFT, sendo a mesma com os melhores valores de IS: de 
270,83 para HepG2 e 116,1 para THP-1. Em relação aos fármacos antimaláricos, o 
QN apresentou IS de 0,58 para HepG2; enquanto que a CQ teve o IS de 2,34 para 
HepG2. Para THP-1 o IS do QN teve valor abaixo de 0,9, em relação à CQ que teve 
IS de 1,35.  A PQ atingiu o IS de 2,58 para HepG2 e para THP-1 de 2,12. Todos esses 
dados revelam a baixa seletividade para a cepa de L. (V.) braziliensis em relação às 
células para esses antimaláricos testados. 

 
4.3 Recuperação de promastigotas após lise de células THP-1 infectadas com L. 

(L.) amazonensis. 

Os testes realizados sobre a forma amastigotas foram por meio da infecção das 
células THP-1 e, posterior ao tratamento foi realizada a lise controlada da membrana 
destes macrófagos para exteriorização dos parasitos, assim sendo possível realizar a 
contagem, por meio do teste colorimétrico, das promastigotas. 
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Foi realizada a contraprova destes testes através da taxa infecção e o índice 
fagocítico. Os resultados específicos de um dos experimentos foram selecionados na 
Tabela 3, que se certifica a porcentagem de macrófagos infectados no controle sem 
qualquer tratamento de 61,33% com índice fagocítico (IF) de 2,26. Quando se observa 
a quantidade de amastigotas dos fármacos em relação ao controle, houve uma 
inibição do parasito acima de 75%. A Figura 2 mostra as lamínulas coradas contendo 
macrófagos infectados e a presença de vacúolos vazios nessas células com os 
tratamentos. 

 
Tabela 3 - Atividade dos fármacos individuais contra amastigotas intracelulares em 

macrófagos THP-1 após 72 horas de tratamento. 

Grupos MØ infectados (%) 
Inibição dos parasitos 
(%) 

IF 

CN 61,33 0 2,26 
AFT 0 100 0 
QN 21,54 79,46 0,15 

Notas: Para esse ensaio, foi utilizada a maior concentração não citotóxica de cada 
fármaco para as células THP-1. Controle negativo (CN) são os macrófagos infectados 
não tratados, AFT (2 µM), e QN (77 µM). MØ infectados (%) = porcentagem de 
macrófagos infectados; Inibição dos parasitos (%) = porcentagem de amastigotas em 
relação ao controle negativo; IF = Índice Fagocítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Lamínulas coradas por Kit panótico contendo células THP-1 infectadas por 
L. (L.) amazonensis com e sem tratamento como comprovação dos resultados obtidos 
do teste de resazurina para determinação do ICA. 
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(A) Controle negativo, macrófagos infectados sem tratamento (B) quinino (77 µM), (C) 
anfotericina B (2 µM). 

 
 

4.4 Atividade anti-amastigota dos fármacos sobre L. (L.)amazonensis, e 

citotoxicidade da THP-1 

Os valores mostrados na Tabela 4 são referentes aos dados de ICA50 e CC50, 
assim podendo obter o índice de seletividade (IS) dos fármacos Anfotericina B (AFT), 
Quinino (QN) in vitro em culturas THP-1 com amastigotas de Leishmania amazonensis 

O fármaco AFT obteve melhor atividade leishmanicida, com ICA50 de 0,26 μM 
e o QN apresentou o valor de ICA50 promissor abaixo de 25 μM (tabela 4). 
 
Tabela 4. Avaliação leishmanicida com amastigota de L. (L.) amazonensis e 
citotoxicidade contra células THP-1 e IS dos fármacos Anfotericina B e Quinino. 

Fármaco 
ICA50(µM) ± EP  CC50(µM) ± EP 

IS 
L. (L.) amazonensis  THP-1 

ANF 0,26 ± 0,08  6,97 ± 2,2 25,25 
QN 24,5 ± 0,32  156,88 ± 4,13 6,40 

ICA50 - inibição de crescimento de 50% dos parasitos; CC50 – concentração citotóxica 
para 50% da população celular - resultados corresponde à média de três experimentos 
para cada amostra e erro padrão da média (EP); IS – índice de seletividade L. (L.) 
amazonensis frente a célula THP-1; QN – quinino. 
 

Na tabela 4 é possível observar a concentração citotóxica dos fármacos em 
relação à linhagem THP-1, o fármaco AFT foi mais citotóxico com CC50 de 6,97 µM. 
Já o QN teve um valor de CC50 de 156,88 µM. Com esses valores de ICA50 e CC50 

obtivemos o Índice de seletividade de 6,4 para o antimalárico QN, enquanto que o 
fármaco AFT obteve o melhor resultado de 25,25. 
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5. DISCUSSÃO 
No presente trabalho, utilizamos a metodologia de busca de novos fármacos 

contra Leishmania, e visamos reposicionar tais fármacos para o tratamento das 
leishmanioses. Apesar do visto aumento nos estudos de bioquímica, fisiologia e 
biologia molecular do parasito, a ausência de vacinas e programas eficazes de 
controle vetorial, faz com que a quimioterapia seja uma das principais ferramentas 
para o controle das leishmanioses (PONTE-SUCRE, 2003). 

Os antimoniais trivalentes foram os primeiros compostos a serem utilizados no 
tratamento das leishmanioses, no entanto, devido aos seus graves efeitos colaterais 
elas foram rapidamente substituídas por complexos de Antimônio Pentavalente, tais 
como o Antimoniato de Meglumina (Glucantime®) e o estibogluconato de sódio 
(Pentostan®) (DEMICHELI; FRÉZARD, 2005).  

Os Antimoniais Pentavalentes são aplicados por via parenteral, no interior do 
macrófago, são convertidos em Antimoniais Trivalentes, compostos mais tóxicos 
contra os dois estágios de Leishmania (FREZARD et al., 2001) e também para o 
homem. 

Outro fármaco de primeira escolha para o tratamento da leishmaniose é a 
anfotericina B. Esse fármaco é largamente utilizado para o tratamento de infecções 
fúngicas, atuando como fungistático ou fungicida, dependendo da dose administrada. 
(MISHRA; SAXENA; SINGH, 2007; SINGH; KUMAR; SINGH, 2012). 
 A anfotericina B é utilizada para tratamento das leishmanioses em regiões onde 
os parasitos são resistentes aos antimoniais, como no caso da Índia. Atua sobre o 
ergosterol da membrana celular dos fungos, que também é encontrado no parasito 
Leishmania. A membrana celular dos macrófagos não é afetada devido à estas células 
possuírem colesterol. O mecanismo de ação da anfotericina B consiste em se ligar ao 
ergosterol da membrana celular do parasito e provocar alterações osmóticas que 
culminam na lise celular (MISHRA; SAXENA; SINGH, 2007; SINGH; KUMAR; SINGH, 
2012). 

Para os testes que realizamos o fármaco convencional escolhido foi a 
anfotericina B, e os antimaláricos testados foram: cloroquina, primaquina e o quinino, 
necessária para inibição de 50% das formas promastigotas de L. (L.) amazonensis e 
L. (V.)braziliensis. Em paralelo foi realizada a avaliação citotóxica desses fármacos 
sobre células de linhagem HepG2 e THP-1 para obter o valor de CC50. Com esses 
dados foi possível verificar o quanto os compostos são seletivos para os parasitos em 
relação às células, através do Índice de Seletividade. Este é um critério necessário na 
pesquisa de compostos ativos com potencial terapêutico contra cepas distintas de 
Leishmania para determinar a ausência de efeitos tóxicos nas células do hospedeiro 
(PEREIRA, 2010).  

O resultado da atividade anti-Leishmania da anfotericina B (AFT) foi um valor 
médio de IC50 de 0,06 μM para ambas as espécies selecionadas. Um comparativo 
desse fármaco com outro estudo foi visto com promastigotas de L. (L.) amazonensis 
(2x106) em 24 h de tratamento cujo valor de IC50 foi de 13,70 μM (PINATTO-BOTELHO 
et al., 2014). Para a espécie L. (L.) chagasi (4x105 promastigotas) com 48 h já foi 
relatado valor de IC50 de 1,08 μM, visto que, para essa espécie valores originais em 
μg/mL foram convertidos em μΜ (VALADARES et al., 2012).  

Portanto podemos observar os diversos experimentos, quando é visto o tempo 
de 24 h, Pinatto-Botelho et al. (2014) obtiveram IC50 13,70 μM, sendo assim, valor 
superior em relação ao atual estudo. Comparando com o estudo de Lage et al. (2013) 
sobre promastigotas de L. (L.) amazonensis (1x106), o tempo desse estudo variou 
para 48 h, com IC50 de 0,1 μM. Valadares e colaboradores (2012) obtiveram o valor 
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de IC50 1,08 μM, ficando mais próximo ao encontrado no presente trabalho que é no 
período de 72 h. Cabe ressaltar que não foram descritos os diferentes métodos 
empregados para a determinação do IC50. 

O valor de CC50 médio adquirido da AFT foi de 16,25 e 6,97 μM contra HepG2 
e THP-1, respectivamente. Lage et al. (2013) descreveram valor menor de CC50 de 
0,8 μM em macrófagos peritoneais originados de camundongos BALB/c (5x105 
células/ poço) no período de 48 h, mostrando uma maior ação em células primárias 
em relação as células de linhagem.  

Em comparação ao índice de seletividade,Cortes e colaboradores (2015) 
obtiveram o valor de 129,7 sobre 2,5x105 de L. (L.) chagasi em relação a linhagem 
THP-1 no tempo de 48 h, valor este próximo do que observado no presente estudo 
sobre as duas espécies selecionadas L. (L.) amazonensis e Leishmania (V.) 
braziliensis (116,16) em relação a mesma linhagem. Portanto, mesmo com tempo e 
proporções diferentes, nota-se que a L. (L.) chagasi obteve valores de IS da linhagem 
THP-1 próximo ao do presente estudo. 

Em relação aos demais antimaláricos, a primaquina (PQ) foi considerada o 
fármaco com a menor atividade anti-promastigota, tendo uma concentração de 36,01 
μM para obter o IC50 contra espécie L. (L.) amazonensis, e de 50,75 μM contra a 
espécie L. (V.)braziliensis. Rocha e colaboradores (2013) realizaram experimentos 
contra L. (L.) amazonensis (2x106) no período de 72 h, contudo não teve resultado em 
concentrações abaixo de 50 μM. Embora a PQ possa ter apresentado um valor abaixo 
de 40 μM de seu IC50, os resultados de citotoxicidade (CC50) foram de 130,98 μM para 
HepG2 e 107,96 μM para THP-1.  

Com o valor de IC50 de 4,01 μM para L. (L.) amazonensis e 16,15 μM para L. 
(V.) braziliensis o fármaco cloroquina (CQ) obteve melhores valores no presente 
estudo contra a forma promastigota de Leishmania. A CQ apresentou um CC50 no 
valor médio de 37,84 μM para HepG2 e 21,79 μM para THP-1, sendo assim o segundo 
fármaco mais citotóxico. O seu valor de IS calculado foi melhor para L. (L.) 
amazonensis (IS de 9,43 para HepG2 e 5,43 para THP-1) do que para L. (V.) 
braziliensis (IS de 2,34 para HepG2 e 1,35 para THP-1). Mwololo e colaboradores 
(2015), testaram o mesmo fármaco contra L. (L.) donovani com a quantidade de 2x106 
promastigotas por 72 h, conseguindo o resultado de IC50 de 5,85 μg/mL (11,34 μM), 
resultado próximo aos valores aqui apresentados. 

Outro fármaco escolhido para testes neste trabalho foi quinino (QN), com ação 
anti-promastigotas de L. (L.) amazonensis observada de IC50 12,78 μM e para L. (V.) 
braziliensis oIC50de195,85. Observou-se que houve a necessidade de uma 
concentração maior de fármaco para inibir essa última espécie do parasito. Para as 
células HepG2 e THP-1 o IS em relação à L. (V.) braziliensis, foi de 0,58 e 0,8, 
respectivamente, sendo pouco seletivo para o parasito. Os dados comparativos 
quanto às formas promastigotas e amastigotas de L. (L.) amazonensis, após 
tratamento com QN, revelaram que o valor de IC50 foi 1,9 vezes maior para a forma 
intracelular do parasito, o que impactou na diminuição do seu IS que variou entre 8-
12 quando se consideravam os dados com promastigotas e diminuiu para 4,6-6,4 
quando se utilizou o IC50 de amastigota. Esses dados revelam o quanto é importante 
os testes leishmanicidas com amastigotas, pois o fármaco deverá atravessar uma 
série de barreiras para se mostrar ativo contra o parasito. Nettey et al. (2016), 
efetuaram um estudo com o QN obtendo o IC50 de 0,089 μg/mL (0,113 μM) frente a L. 
(L.) donovani (1,8x106 promastigotas) por 24 h, apresentando maior vulnerabilidade 
nesta espécie no tempo acima mencionado. O QN apresentou menor citotoxicidade 
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entre os fármacos com a média de CC50 no valor de 113,57 μM para HepG2 e 156,88 
μM para THP-1. 

Em comparação de todos os fármacos testados nesse prévio estudo, a 
anfotericina B apresentou os maiores valores de IS para ambas as linhagens celulares 
testadas, sendo assim a mesma foi mais seletiva para o parasito do que para as 
células em relação aos antimaláricos. Há poucas informações na literatura sobre o 
reposicionamento dos antimaláricos contra a Leishmania considerando seus índices 
de seletividade. 

Em compensação, um benefício dos antimaláricos, é sua forma de aplicação 
(via oral). Os mesmos poderão diminuir a ação citotóxica e o desconforto do paciente, 
já que o tratamento para Leishmaniose recomendado é injetável por via intramuscular 
ou intravenosa, e estudos sobre reposicionamento de fármacos podem ser uma boa 
uma alternativa para estudo referida doença. 

 

6. CONCLUSÕES 
De acordo com os resultados mencionados podemos concluir que o fármaco 

de controle anfoterecina B possui valores de IC50 em destaque, enquanto, os 
antimaláricos apresentaram resultados promissores (IC50 abaixo de 40 μM) contra a 
forma promastigota de Leishmania (L.) amazonensis, na qual a Cloroquina e o Quinino 
mostraram-se mais ativos com valores maiores de IS. Adicionalmente, os 
antimaláricos mostraram-se menos citotóxicos frente a THP-1 em relação a AFT. 
Embora a AFT ainda se mantenha com melhor IS frente as células HepG2 e THP-1, 
pois o seu valor de IC50 foi o menor encontrado, confirmando o seu potencial 
leishmanicida. 

A CQ foi o antimalárico com melhores valores de IC50 quando considerado as 
formas promastigotas das duas espécies de Leishmania testadas. No entanto, em 
relação a Leishmania (V.) braziliensis os antimaláricos tiveram valores mais altos de 
IC50, mostrando ser uma espécie menos sensível e com valores mais baixos de IS 
para HepG2 e THP-1. 

O QN foi o antimalárico selecionado para confirmar a sua atividade sobre as 
formas amastigotas de Leishmania amazonensis, e demonstrouser capaz de inibir o 
parasito na concentração de ICA50 24,5 µM. 

 

7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

O trabalho tem como perspectivas a realização de experimentos contra a forma 
amastigota com os antimaláricos com os melhores resultados contra as formas 
promastigotas de Leishmania (V.) braziliensis, e testes in vivo com os antimaláricos 
que obtiveram êxitos contra a forma amastigota de Leishmania (L.) amazonensis, 
mostrando serem alvos interessantes. 
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ELABORAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ISENTOS DE GLÚTEN 
UTILIZANDO INHAME COMO SUBSTITUTO À FARINHA DE TRIGO 

 

Orientadora: Inez Helena Vieira da Silva Santos 
Bolsista: Gislaine Golnçalves Araújo 

 
RESUMO: A doença celíaca (DC) é uma doença autoimune desencadeada pela 
ingestão de cereais que contêm glúten, como o trigo, centeio, cevada, aveia e 
derivados, podendo ser caracterizada por atrofia total ou subtotal da mucosa do 
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intestino delgado com a consequente má absorção de alimentos. Diante da escassez 
de opções de produtos para celíacos, o objetivo deste trabalho foi desenvolver novos 
produtos direcionados para consumidores celíacos, utilizando inhame em substituição 
à farinha de trigo, visando agregar valor nutricional aos produtos considerados 
comuns na alimentação dos indivíduos, e após análise sensorial com resultado 
satisfatório, estender as opções de consumo alimentar para os celíacos. Os 
experimentos de elaboração dos produtos foram realizados no Laboratório de Práticas 
Dietéticas do Centro Universitário São Lucas – LPD/UNISL, situada no município de 
Porto Velho/RO. Baseando-se em receitas tradicionais desenvolveram-se 
formulações de receitas isentas de glúten, como a massa de pizza e biscoito, com 
farinha de inhame, e após a finalização das preparações, ocorre a análise 
sensorialdos produtos, para verificar sua aceitabilidade dos mesmos.No mais, o 
produto deve passar por alterações para que seja uma alternativa viável não apenas 
para pessoas portadoras da doença celíaca, mas também para qualquer pessoa que 
tem a intenção de consumir produtos diferenciados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Doença celíaca. Dieta especial. Glúten, Novos Produtos 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A doença celíaca (DC) é uma doença autoimune desencadeada pela ingestão 

de cereais que contêm glúten, como o trigo, centeio, cevada, aveia e derivados, 

podendo ser caracterizada por atrofia total ou subtotal da mucosa do intestino delgado 

com a consequente má absorção de alimentos. Ocorre em indivíduos geneticamente 

susceptíveis e apresenta variações quanto o seu aspecto clínico. Os sintomas mais 

comuns são diarreia crônica, vômitos, irritabilidade, distensão abdominal, diminuição 

do tecido celular subcutâneo, podendo causar desnutrição (ARAUJO et al., 2010).  

O diagnóstico da doença celíaca se baseia no exame clínico, na anamnese 

detalhada, na análise histopatológica do intestino delgado e na avaliação dos 

marcadores séricos (BATISTA et al., 2015). O tratamento da doença é 

fundamentalmente dietético e este gera a exclusão de alimentos que contenham trigo, 

centeio, cevada e derivado(ARAUJO et al., 2010). 

Apesar de o tratamento aparentar ser de fácil adesão existe muita 

complexidade em restringir o consumo de glúten. Primeiramente, por ser uma 

substância elástica, conferindo mastigabilidade e textura aos alimentos, além de 

facilitar o aumento de volume, principalmente em produtos da panificação. Possui 

ainda função de espessante em sopas, caldos e molhos como o ketchup; produtos 

lácteos, licores e vinagres; bem como função de suplemento proteico e substituto de 
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proteínas derivadas de carnes animais, especialmente nas dietas veganas 

(MARTINS, 2015). 

Ademais, a dieta é restritiva e de certo modo, acaba tornando-se monótona, 

pelo fato do mercado não oferecer opções variadas e as sem glúten possuírem suas 

características organolépticas alteradas (CESSINO, 2010).Além disso, ao aderir a 

dieta isenta de glúten, é recorrente nos pacientes o aparecimento de carências 

nutricionais em minerais como o ferro, cálcio, magnésio, e zinco e vitaminas como as 

docomplexo B (tiamina, riboflavina, niacina e vitaminaB12), vitamina D e ácido fólico 

(OLIVEIRA et al., 2018). 

Portanto, considerando as dificuldades encontradas, é necessário que haja o 

desenvolvimento de produtos que conservem as características sensoriais e 

nutricionais de produtos comuns. Diante disso, são possíveis alternativas de 

substituição de farinha de trigo, farinhas de alta disponibilidade e custo razoável, como 

por exemplo, a fécula de batata, a farinha de arroz, a farinha de inhame e a farinha de 

grão de bico.  

Como citado, a farinha de inhame é uma alternativa viável, pois,mantém as 

qualidades nutricionais do produto“in natura”, além de possuir facilidade de manuseio 

e armazenamento.É considerada uma farinha nutritiva, pois é fonte de proteínas e 

fibras, além de apresentar em sua composição minerais como o fósforo e o potássio, 

vitaminas do complexo B e possuir conteúdo fotoquímico, como antocianinas, 

saponinas e polifenóis (MONTEIRO, 2013).  

Destaca-se que um dos pontos fundamentais no desenvolvimento de um 

produto é a avaliação de sua aceitabilidade que verifica seu comportamento frente a 

população para o qual ele deseja atingir (MOSCATTO et al., 2004).Para isto, um dos 

métodos sensoriais disponíveis para avaliação de aceitação e preferência, está a 

escala hedônica de nove pontos, considerada eficaz devido sua confiabilidade e 

simplicidade aplicação aos provadores (STONE et al., 2012). 

Diante dos benefícios observados, objetivou-se desenvolver e avaliar a 

aceitação e preferência de produtos livres de glúten utilizando a farinha de inhame, 

com a expectativa de atender à necessidade da população celíaca de produtos 

diferenciados e diversificados. 

. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver de novos produtos direcionados para consumidores celíacos, 

utilizando inhame em substituição à farinha de trigo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- 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. 

2.3 OBJETIVOS ALCANÇADOS 

- Elaboração de pizza sem glúten; 
- Elaboração de biscoito sem glúten; 
- Elaboração de pão sem glúten; 
- Elaboração e análise sensorial de coxinha à base de pupunha sem glúten. 

3. JUSTIFICATIVA 

Desenvolvernovos produtos direcionados para consumidores celíacos, 
utilizando inhame em substituição à farinha de trigo, agregando valor nutricional ao 
produto considerado comum na alimentação da população.Pois, a farinha de inhame 
não possui glúten em sua composição, além de possuir qualidade nutricionais em sua 
composição tais como fonte de proteínas e fibras, minerais como o fósforo e o 
potássio, vitaminas do complexo B e conteúdo fotoquímico, como antocianinas, 
saponinas e polifenóis. E, após a finalização do desenvolvimento do produto, a 
aplicação da análise sensorial com resultado satisfatório, os novos produtos poderá 
estender as opções de consumo alimentar para a população celíaca. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODO 

Todos os experimentos de elaboração dos produtos estão sendo realizados 

no Laboratório de Práticas Dietéticas do Centro Universitário São Lucas – LPD/UNISL, 

situada no município de Porto Velho/RO. Baseando-se em receitas tradicionais 

desenvolvem-se formulações de receitas isentas de glúten, elabora-se ficha técnica 

de preparação e rótulo nutricional (apêndices A, B, C, D, E e F) e posteriormente, para 

verificar-se a aceitabilidade destes produtos. 
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4.1 PRODUTOS DESENVOLVIDOS 

Foram desenvolvidos produtos isentos de glúten visando, principalmente, 

manter as características sensoriais de produtos tradicionais que levam em sua 

composição a farinha de trigo. 

A tabela 1 apresenta os produtos desenvolvidos e seus principais ingredientes 

utilizados. 

 

Tabela 1. Produtos desenvolvidos sem glúten e seus respectivos ingredientes. Porto 
Velho, 2019. 

Produtos desenvolvidos Ingredientes utilizados 

Massa de coxinha à base de pupunha 
 

Pupunha cozida 
Farinha de pupunha assada 

Pizza isenta de glúten Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
 

Biscoito isento de glúten Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
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Pão isento de glúten  Farinha de inhame  
Farinha de arroz  
Fécula de batata 
Farinha de grão de bico 
Farinha de amêndoas 
Farinha de amendoim 
Polvilho doce 
Extrato de soja 
Açúcar  
Fermento biológico  
Sal  
Goma xantana 
Melhorador 
Óleo  
Ovo  
Cachaça 

 

Em cada formulação dos produtos foram realizadas pré-testes  em relação ao 

aspecto global do produto, o aroma, a textura e o sabor, pela equipe do laboratório 

composta pela pesquisadora, estagiária e a nutricionista responsável pelo LPD. A 

formulação da massa de coxinha à base de pupunha apresentou resultado excelente 

pela equipe e o produto foi levada para análise sensorial do público em geral, 

enquanto as demais formulações ainda passarão por esse processo. 

 
4.1.1 Massa de coxinha à base de pupunha 

Durante o processo de elaboração da coxinha, foi possível observar que as três 

formulações (tabela 2) preparadas eram propícias para à moldagem, no entanto, 

ajustes precisaram ser feitos, todos relacionados ao sabor que determinado 

ingrediente causava ao produto. 

No primeiro teste, utilizou-se psyllium, que além de ser um agente ligante, 

resultaria no aumento de fibras no alimento, beneficiando os consumidores, já que o 

tipo de fibra que possui fibra reduz os níveis séricos de colesterol total e LDL 

colesterol(BERNAUD et al., 2013). Entretanto, a utilização de um agente ligante está 

condicionada a escolha de alimentos que juntos forme um alimento coeso que resulte 

em uma textura agradável para o público e ao associá-lo com os outros ingredientes 

o desfecho foi uma preparação com a textura não satisfatória, ressecada, já que o 

psyllium possui característica higroscópica, absorvendo água da massa preparada 

(TRAMUJAS, 2015).  
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Quanto ao leite sem lactose, devido a mucosa intestinal ser prejudicada pelo 

glúten, é necessária uma dieta sem lactose devido a uma intolerância que pode ser 

temporária ou não (RESENDE et al., 2010). Ademais, o leite age como emulsificante, 

este é empregado com a finalidade de melhorar a textura, volume, a aeração e a 

homogeneidade do produto (SANTOS et al., 2014). Entretanto, ao realizar o teste dois 

sem o ingrediente, a sua ausência não alterou a massa.  

No segundo teste, foi acrescentado caldo de galinha com o objetivo de 

saborizar essa massa, contudo, o ingrediente principal, a pupunha, ainda se destacou, 

não havendo assim necessidade de manter o caldo de galinha na preparação.  

Após, com o objetivo de acrescentar ainda mais qualidade nutricional ao 

produto, acrescentou-se a farinha de inhame na massa, resultando em uma mistura 

rígida de difícil manuseio, por isso, dispensou-se a farinha. 

Por fim, o quarto teste, apenas com a utilização da pupunha crua e da farinha 

de pupunha foi o que alcançou êxito tanto em sabor, consistência e textura. Diante 

disso, a preparação foi levada para análise sensorial. 

 

Tabela 2. Testes realizados na elaboração da coxinha de massa de pupunha. Porto 
Velho, 2019. 
Teste Ingredientes utilizados Classificação – 

aspectos sensoriais 

Teste 1 Pupunha cozida 
Farinha de pupunha assada 
Psyllium  
Leite sem lactose 
 

Ruim 

Teste 2 Pupunha cozida 
Farinha de pupunha assada 
Caldo de Galinha 
 

Regular 

Teste 3 Pupunha cozida 
Farinha de inhame 
Farinha de pupunha assada 
 

Ruim 
 
 

Teste 4 Pupunha cozida 
Farinha de pupunha assada 

Excelente 

 

4.1.2 Massa de pizza isenta de glúten 



112  

 
 

O desenvolvimento do produto deu-se através da realização de 17 testes. A 

produção iniciou-se com a compra de ingredientes de fácil aquisição e disponibilidade 

no mercado local, como a fécula de batata, a farinha de arroz, a farinha de quinoa, a 

farinha de grão de bico e a farinha de inhame. Houve acréscimos, reduções, retiradas 

e exclusões tanto relacionadas aos ingredientes quantos suas respectivas 

quantidades. 

A farinha de arroz foi utilizada por ter a função de espessante, além de reter 

água sem emprego de calor. Ademais, possui característica de baixa alergenicidade 

e pouco altera cores e aromas (CLERCI et al., 2008). 

A farinha de quinoa pode ser acrescenta em diversas preparações e 

enriquecê-las nutricionalmente, entretanto, devido ao seu sabor amargo causado pela 

saponina na sua composição e sua baixa capacidade de fermentação o seu se 

restringe a estre ingrediente que foi excluído da formulação (GOUVEIA et al., 2012). 

Enquanto a farinha de quinoa apresenta capacidade de fermentação inferior, 

a farinha de arroz por sua vez, é capaz de melhorar a substância para os 

microrganismos responsáveis pela fermentação. Para mais, apresenta quantidade 

considerável de amido gelatinizável que pode atuar como estabilizante e carotenóides 

que podem fornecer coloração natural (ANDRADE et al., 2002). 

Quanto a farinha de grão de bico, esta é uma leguminosa fonte de proteínas, 

carboidratos, minerais, vitaminas e fibras, diferenciando-se das outras leguminosas 

por sua digestibilidade, baixo teor de substâncias antinutricionais, além de apresentar 

a melhor disponibilidade de ferro e por isso um ingrediente viável para compor a 

preparação (FERREIRA et al., 2006). 

A última farinha a ser utilizada nos testes foi a farinha de inhame, esta é 

predominantemente amilácea, mas apresenta em sua composição consideráveis 

teores de proteínas e fibras e ainda, baixo conteúdo lipídico. Entretanto, ao entrar em 

contato com a água tem efeito inverso sobre a expansão, agindo como um plastificante 

para materiais amiláceos, reduzindo sua viscosidade e em interação com a farinha de 

grão de bico produz um produto sem maciez, por essas razões essa farinha foi 

excluída da formulação (LEONEL, 2006). 

A goma xantana é bastante utilizada como estabilizante para alimentos, como 

cremes, sucos artificiais, molhos para saladas, carne, frango ou peixe, assim como 

para xaropes e coberturas para sorvetes e sobremesas. Ainda apresenta 



113  

 
 

compatibilidade com a maioria dos coloides usados em outros alimentos, incluindo o 

amido, fato que a torna ideal para a preparação de pães e outros produtos de 

panificação. Foi utilizada na formulação, principalmente, por apresentar as seguintes 

características: espessante de soluções aquosas, agente dispersante, estabilizadora 

de emulsões e suspensões, estabilizadora da temperatura do meio, propriedades 

reológicas e pseudoplásticas e compatibilidade com ingredientes alimentícios, 

trazendo para o alimento em desenvolvimento a possibilidade de que os óleos e a 

água utilizada interagisse de maneira correta (LUVIELMO et al., 2009). 

Quanto a escolha do fermento biológico em detrimento do fermento químico, 

deu-se principalmente pelo excesso de sódio presente no fermento químico. Enquanto 

o biológico apresenta em 100 g apenas 16 mg de sódio, o químico na mesma 

quantidade exposta, apresenta 11800 mg (PHILIPPI, 2013), podendo tornar o produto 

restrito a certos portadores de patologia.  

Destaca-se que o fermento biológico deve estar aliado ao açúcar, visto que 

este é fonte de carboidratos fermentáveis para leveduras. O açúcar, ainda, reduz o 

escurecimento da massa de pizza e, por ser considerando um conservante, aumenta 

sua durabilidade (ESTELLER, 2004). 

O ovo tem como propriedades a capacidade espumante e emulsificante e a 

contribuição nutricional, servindo como agente corante e de sabor e aroma, assim 

como o óleo e o sal, ambos utilizados na formulação (PEREIRA et al., 2004). 

Por fim, foi utilizado o melhorador de massas que é um produto que contém 

enzimas e emulsificantes na proporção correta (BRANDÃO, 2011). 

A tabela 3 apresenta os pré-testes desenvolvidos na elaboração da massa de 

pizza indicando os principais ingredientes utilizados em substituição ao trigo. 

 

Tabela 3. Testes realizados na elaboração em andamento da massa de pizza isenta 
de glúten. Porto Velho, 2019. 

Teste Ingredientes utilizados Classificação – 
aspectos sensoriais 

Teste 1 Fécula de batata 
Farinha de arroz 
Farinha de quinoa 
Goma xantana 
Fermento biológico 
Óleo                                       
Sal 
Açúcar 

Ruim 
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Cachaça 
 

Teste 2 Fécula de batata (-) 
Farinha de arroz 
Farinha de quinoa  
Goma xantana 
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
 

Ruim 

Teste 3 Fécula de batata (+) 
Farinha de arroz 
Farinha de quinoa (-) 
Goma xantana (+) 
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
 

Ruim 

Teste 4 Fécula de batata (-) 
Farinha de arroz 
Farinha de grão de bico 
Goma xantana 
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
 

Regular 

Teste 5 Fécula de batata (-) 
Farinha de arroz (-) 
Farinha de grão de bico (-) 
Goma xantana 
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
 

Regular 

Teste 6 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Goma xantana 
Fermento químico 
Óleo (+) 
Sal 

Regular 
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Açúcar 
Ovo 
Melhorador 
 

Teste 7 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico 
Amido de milho 
Goma xantana 
Fermento químico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
 

Ruim 

Teste 8 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Goma xantana (+) 
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador (+) 
 

Regular 

Teste 9 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Goma xantana  
Fermento químico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador  
 

Bom 

Teste 10 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar (+) 
Cachaça 
Ovo 

Regular 



116  

 
 

Melhorador (-) 
 

Teste 11 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Goma xantana  
Fermento químico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
 

Regular 

Teste 12 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Ovo 
Melhorador (+) 
 

Bom 

Teste 13 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Melhorador 
 

Bom 

Teste 14 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Goma xantana  
Fermento biológico  
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Ovo 
Melhorador 
 

Bom 

Teste 15 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de grão de bico  
Goma xantana  

Excelente 
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Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
 

Teste 16 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
 

Ruim 

Teste 17 Fécula de batata  
Farinha de arroz  
Farinha de inhame  
Goma xantana  
Fermento químico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
 

Ruim 

Os sinais (+) e (-) posicionados à frente dos ingredientes referem-se a sua redução ou aumento 
realizado de um teste para o outro. 

 
4.1.3 Biscoito isento de glúten 

A partir do desenvolvimento da pizza sem glúten, com a utilização das farinhas 
de inhame e grão de bico em conjunto, verificou-se que a mistura das duas farinhas 
resultou em uma massa homogênea e pastosa, apropriada para a elaboração de 
biscoitos e não apropriada para pizzas. Assim, foram realizados 8 testes, com 
modificação apenas no teor de açúcar e sal. 
 
Tabela 4. Testes realizados na elaboração do biscoito isento de glúten. Porto Velho, 
2019. 

Teste Ingredientes utilizados Classificação – 
aspectos sensoriais 

Teste 1 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 
Goma xantana  

Regular 
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Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
 

Teste 2 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
Orégano 
 

Regular 

Teste 3 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
Canela em pó 
 

Regular 

Teste 4 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
Extrato de baunilha 
 

Regular 

Teste 5 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 

Excelente 



119  

 
 

Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
 

Teste 6 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
Orégano 
 

Excelente 

Teste 7 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
Canela em pó 
 

Excelente 

Teste 8 Fécula de batata  
Farinha de grão de bico  
Farinha de inhame 
Goma xantana  
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar  
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 
Extrato de baunilha 
 

Excelente 

 
4.1.4 Pão isento de glúten 
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O pão sem glúten foi elaborado pensando no hábito tradicional da população 

em consumir variados tipos de pão. Este, se assemelha ao pão caseiro, mas para se 

chegar o mais próximo possível do pão tradicional, foram realizados 9 testes.  

Os testes foram realizados, retirando, acrescentando, diminuindo e 

aumentando ingredientes até chegar nos aspectos sensoriais esperados. Estes, foram 

analisados através do aspecto global, aroma, consistência e sabor pela equipe de 

laboratório, sendo classificado como um produto excelente. Diante dos resultados 

obtidos, esse produto será preparado para levar ao público em análise sensorial e de 

acordo com os resultados fazer com que este se torne presente na vida dos portadores 

da doença celíacas. 

Tabela 5. Testes realizados na elaboração pão isento de glúten. Porto Velho, 2019. 

Teste Ingredientes utilizados Classificação – 
aspectos sensoriais 

Teste 1 Farinha de inhame 
Farinha de arroz 
Extrato de soja 
Açúcar 
Fermento biológico 
Sal 
Goma xantana 
Melhorador 
Óleo 
Ovo 
 

Ruim 
 

Teste 2 Farinha de inhame (+) 
Farinha de arroz (+) 
Extrato de soja (+) 
Açúcar (+) 
Fermento biológico (+) 
Goma xantana 
Melhorador (+) 
Óleo 
Ovo 
Leite 
 

Ruim 

Teste 3  Farinha de inhame (-) 
Farinha de arroz (-) 
Fécula de batata 
Extrato de soja 
Açúcar 
Fermento biológico 
Sal 
Goma xantana 
Melhorador 

Ruim 
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Óleo 
Ovo 
 

Teste 4 Farinha de inhame (+) 
Farinha de arroz (+) 
Extrato de soja 
Açúcar 
Fermento biológico (-) 
Sal 
Goma xantana 
Melhorador 
Óleo (+) 
Ovo 
 

Ruim 

 
 
Teste 5  

 
 
Farinha de inhame (+) 
Farinha de arroz (+) 
Fécula de batata 
Farinha de grão de bico 
Farinha de amêndoas 
Polvilho doce 
Açúcar (+) 
Fermento biológico (+) 
Sal (+) 
Goma xantana 
Melhorador 
Óleo (+) 
Ovo (+) 
 

 
 
Regular 

Teste 6 Farinha de inhame  
Farinha de arroz (-) 
Fécula de batata 
Farinha de grão de bico 
Farinha de amêndoas 
Polvilho doce 
Extrato de soja 
Açúcar  
Fermento biológico  
Sal  
Goma xantana 
Melhorador 
Óleo  
Ovo  
Cachaça 
 

Bom 

Teste 7 Farinha de inhame  
Farinha de arroz (-) 
Fécula de batata 
Farinha de grão de bico 

Excelente 
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Farinha de amêndoas 
Farinha de amendoim 
Polvilho doce 
Extrato de soja 
Açúcar  
Fermento biológico  
Sal  
Goma xantana 
Melhorador 
Óleo  
Ovo  
Cachaça 
 

Teste 8 Farinha de inhame  
Farinha de arroz  
Fécula de batata 
Farinha de grão de bico 
Farinha de amêndoas 
Polvilho doce 
Extrato de soja 
Açúcar  
Fermento biológico  
Sal  
Goma xantana 
Melhorador 
Óleo  
Ovo  
Cachaça 

Excelente 

Teste 9  Farinha de inhame  
Farinha de arroz  
Fécula de batata 
Farinha de grão de bico 
Farinha de amendoim 
Polvilho doce 
Extrato de soja 
Açúcar  
Fermento biológico  
Sal  
Goma xantana 
Melhorador 
Óleo  
Ovo  
Cachaça 
 

Excelente 

Os sinais (+) e (-) posicionados à frente dos ingredientes referem-se a sua redução ou aumento 
realizado de um teste para o outro. 

 
4.2 Composição nutricional 
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De todas as preparações desenvolvidas, elaborou-se a ficha técnica de preparo 

(FTP). E, a partir dos dados obtidos na FTP do produto de todas as preparações 

obtidas e dos produtos testados na análise sensorial elaborou-se o rótulo nutricional, 

e avaliou-se a qualidade nutricional em relação aos valores de ingestão diário de 

referência (IDR). Para a determinação dos Valores Diários de Referência (VD%) do 

rótulo nutricional, foram utilizadas as legislações RDC nº 359(BRASIL, 2003) e 

360(BRASIL, 2003) e RDC nº 54(BRASIL, 2013). Para o cálculo dos macros e 

micronutrientes foram utilizadas as tabelas de Composição dos Alimentos – TACO 

(2004) e Philippi (2014). 

 

 

4.3 Análise sensorial 

Em cada teste preliminar foi realizada avaliação sensorial em relação ao 

aspecto global do produto, o aroma, a textura e o sabor, pela equipe do laboratório 

composta pela pesquisadora, estagiária e a nutricionista responsável pelo LPD. A 

formulação que apresentou resultado excelente pela equipe foi então levada para 

análise sensorial do público em geral. 

Para dar início à coleta de dados, o projeto obteve aprovação do Comitê 

Permanente de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Lucas (UniSL), 

Parecer número 2.020.944, de 18 de abril de 2017. Todos os participantes da pesquisa 

foram informados detalhadamente sobre os procedimentos e voluntariamente 

participaram do estudo, assinando um Termo de Consentimento Livre de Esclarecido. 

Dentre os produtos elaborados, as coxinhas sem glúten foram levadas para 

análise sensorial. As análises sensoriais foram realizadas no Laboratório de Análise 

Sensorial do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho – RO. 

Foram realizados testes sensoriais com a participação de 100 avaliadores. O 

grupo de provadores foi formado por alunos, docentes e funcionários do Centro 

Universitário São Lucas – UniSL, de ambos os gêneros, maiores de com faixa etária 

entre 18 e 60 anos, não-treinados, não-portadores de doença celíaca, que 

apresentavam disponibilidade de tempo e motivação em participar.  

Os dados coletados no decorrer da pesquisa ficarão arquivados sob 

responsabilidade da pesquisadora responsável por esta pesquisa, professora Inez 

Helena V. S. Santos por um período de doze meses após a conclusão do estudo. 
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Após este período, estes dados serão destruídos para que não haja o risco de serem 

utilizados por terceiros indevidamente. 

Antes do teste, os avaliadores receberam orientações sobre o método e os 

procedimentos das avaliações.  Os mesmo dirigiram-se a cabines individuais, onde se 

empregou luz branca e as amostras lhes foram apresentadas em copos descartáveis 

codificadas com algarismo de três dígitos segundo a metodologia de Dutcosky 

(DUTCOSKY, 2013).No formulário de avaliação, entregue aos provadores, foi 

realizado teste de preferência através da escala hedônica de sete pontos tendo como 

extremos (1 – desgostei extremamente) e (7 – gostei extremamente), sendo avaliados 

os atributos: aspecto global, aroma, consistência e sabor (BATISTA et al., 2015).Além 

disso, foi aplicado o teste de intenção de compra do produto por meio de pergunta 

fechada.  

A ficha sensorial que foi utilizada nas análises sensoriais está apresentada em 

anexo neste relatório. 

 

4.4 Análise Estatística 

Para tabulação e análise de dados serão realizados o programa Microsoft® 

Office Excel 2007. As análises estatísticas utilizadas serão ANOVA e Teste de Tukey, 

conforme descrito por Palermo (2015). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Análise Sensorial massa de coxinha a base de pupunha 

A análise estatística deste produto ainda não foi realizada. Portando aqui está 

descrito com base em porcentagens. 

Os resultados foram obtidos após a análise de cada questionário de avaliação 

sensorial aplicado aos participantes apresentando resultados da análise sensorial. 

Dos 66 provadores, 65% (n=43) eram do sexo feminino e 35% do sexo 

masculino, com idades entre 18 e 60 anos (tabela 6). 

 
Tabela 6 - Resultado de médias de idades na análise sensorial. Porto Velho, 

2019. 

Idades Números obtidos Porcentagem 

<20 anos 32 48% 
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21-30 31 46% 

31-40 3 6% 

 

A análise sensorial quanto ao aspecto global demonstrou resultados próximos 

entre as opções “gostei extremamente” e “gostei muito” sendo a amostra tradicional 

avaliada respectivamente com 30% e 25,75% (Fig. 1) e a amostra 2 com 18,18% e 

30% (Fig. 2). Demonstrando que a aparência do produto teve boa aceitabilidade, 

chegando muito próxima a tradicional. 

A aceitabilidade da consistência da coxinha tradicional demonstrou que as 

amostras atingiram enorme disparidade. Enquanto a amostra 1 atingiu o somatório 

entre as opções “gostei extremamente”, “gostei muito” e “gostei” de 86% (Fig. 1), a 

amostra 2 atingiu 61% (Fig. 2) de aprovação. Demonstrando falta de adequação do 

produto sem a presença de glúten. 

A textura tem grande influência na aceitabilidade e é fator decisivo na escolha 

de um produto pelo consumidor já que esta confere qualidade tratando-se de 

observação popular. Estudos realizados, demonstraram que independente de um 

produto possuir outras qualidades que os agradem, se a consistência não agradar o 

resultado será a sua rejeição(BERGAMO et al., 2017).  

 

 

Figura 1 - resultado da análise sensorial da massa da coxinha tradicional. 
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Coxinha tradicional
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Figura 2 - resultado da análise sensorial da massa da coxinha à base de pupunha. 

 

Com relação ao sabor (Fig. 1 e 2), a coxinha que mais demonstrou 

aceitabilidade com o termo “gostei extremamente” foi a amostra 1 (tradicional) com 

47% de aceitabilidade e a amostra 2 com apenas 15%. Além disso, a amostra 

adaptada foi a que mais demonstrou indecisão com o termo “não gostei/nem 

desgostei” – 20%. Por fim, enquanto a opção “desgostei” na amostra 1 apresentou3%, 

a amostra 2 demonstrou 18%.  

Isso se deve ao fato de as características organolépticas de alguns alimentos 

serem alteradas quando há a exclusão do glúten das preparações, por conta disso a 

aceitabilidade fica comprometida, trazendo aos consumidores a vontade de não incluir 

esses alimentos em sua dieta (CESSINO, 2010). 

Quanto a intenção de compra, os consumidores expressaram uma atitude 

negativa, caso as coxinhas formuladas estivessem disponíveis no mercado (Fig. 3). O 

resultado negativo foi avaliado pelo somatório das categorias “eu certamente 

compraria esse produto” e “eu provavelmente compraria esse produto” em 

comparação aos resultados da coxinha tradicional. Enquanto a amostra tradicional 

apresentou 67% de intenção de compra, a amostra adaptada apresentou 30%. 
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Não gostei/desgostei

Desgostei

Desgostei muito

Desgostei extremamente

Coxinha tradicional

Sabor Aroma Consistência Aspecto global



127  

 
 

 
 
Figura 3 – teste de intenção de compra da coxinha tradicional e da coxinha de 

pupunha. 

 

O glúten é o principal responsável pelas propriedades viscoelásticas 

(elasticidade e viscosidade) das massas, desempenhando um papel essencial na 

formação da estrutura de produtos a base de cereais. Para mais, essa substância 

retém o dióxido de carbono produzido durante o processo de fermentação e de cocção 

em calor seco nas massas levedadas, aumentando a porosidade e seu volume final. 

A maior dificuldade encontrada ao produzir um produto isento de glúten está no fato 

de estes possuírem uma estrutura fraca para reter gás, afetando as características 

como sabor, consistência e aroma (BOMFIM, 2015). 

5.2. Qualidade nutricional dos produtos elaborados 

Por existir poucas preparações voltadas para os celíacos, se fez necessário 

elaborar produtos que além de apresentarem a característica principal, a isenção de 

glúten,serem nutritivos. De acordo com as fichas técnicas e rótulos nutricionais 

elaborados, foi possível verificar a qualidade nutricional dos produtos. 

Conforme observa-se no apêndice A, o rótulo nutricional de 15g de massa de 

coxinha à base de pupunha obteve-se seguintes resultados: 2% do valor energético 

total, 0% (1 g) de carboidratos, 0% (0,1 g) de proteína, 0% (0,3 g) de gordura total, 0% 

(0,3 g) de fibra alimentar e 0% (0 mg) de sódio.  Verifica-se que é um alimento de alto 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Eu certamente compraria este produto

Eu provavelmente compraria este produto

Tenho dúvidas se compraria ou não este produto
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Teste de intenção de compra
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valor energético e que de acordo com a RDC nº 54/2012 é um alimento de baixo teor 

de gordura, pois apresenta menos que 3g de gorduras totais em sua composição e 

ainda um produto que não contém sódio, o que o torna um alimento não prejudicial, 

inclusive para outros tipos de coletividades. 

A pizza sem glúten, apêndice B, apresentou em seu rótulo nutricional os 

seguintes valores em 40g: 8% do valor energético total, 7% (21 g) de carboidratos, 

5% (4 g) de proteína, 11% (6 g) de gordura total, 6% (1,5 g) de fibra alimentar e 7% 

(170 mg) de sódio. Apresenta-se igualmente como um produto de alto valor 

energético. Além disso, de acordo com a resolução anteriormente citada, é um produto 

considerado fonte de proteínas e fibras.  

Os biscoitos sem glúten, apêndice C, em 30g de produto, apresentou em seu 

rótulo, os seguintes resultados: 7% do valor energético total, 5% (16 g) de 

carboidratos, 5% (3 g) de proteína, 7% (4 g) de gordura total, 4% (1 g) de fibra 

alimentar e 5% (126 mg) de sódio, também apresentando-se como alimento fonte de 

proteína e fibras. 

Por fim, o pães isentos de glúten que constam no apêndice D, E e F, 

apresentaram valores nutricionais aproximados, são eles: 7% do valor energético 

total, 6% (19g) de carboidratos, 5% (3,5g) de proteína, 11% (6g) de gordura total, 5% 

(1g) de gordura saturada, 6% (1,5g) de fibra alimentar e 7% (156mg) de sódio, 

igualmente aos outros produtos 2 e 3 é considerado fonte de proteína. 

De acordo com a RDC nº 54/2012, é fonte de proteína o alimento que possuí 

o mínimo de 6g em sua composição, ou seja, os alimentos 2, 3 e 4 são fontes. Há 

evidências de que uma dieta rica em proteínas aumenta a perda de peso e promove 

a redução da gordura corporal e a perda de massa magra durante o emagrecimento. 

Quanto a isso, pode-se considerar os alimentos citados como aliados da redução de 

peso (PEDROSA, et al., 2009). 

Também de acordo com a RDC nº 54/2012, é considerado fonte de fibras o 

alimento que apresenta acima de 2,5 g de fibras na porção, por isso são considerados 

alimentos fontes de fibras os produtos 2 e 3. As fibras alimentares são importantes 

para regulação do intestino propiciando a sensação de plenitude gastrointestinal e 

reduzindo níveis de glicose na corrente sanguínea e colesterol (MIRA, et al., 2009). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos resultados, obtidos é possível afirmar que o desenvolvimento de 

preparações sem glúten exige extrema dedicação, pois o público alvo deste tipo de 

alimento é exigente e almeja produtos com sabores, aromas e consistência o mais 

próximo possível de produtos tradicionais. Portanto, o nutricionista desenvolve papel 

fundamental quando se trata de desenvolvimento de novos produtos, pois ao mesmo 

tempo que há preocupação com as características sensoriais dos produtos, este visa 

a mudança de hábitos alimentares ao possibilitar o acesso a produtos diferenciados e 

nutritivos. Ademais, através do trabalho iniciado foi possível realizar a exposição de 

cinco resumos científicos. São eles: “Consequências do modismo nos hábitos 

alimentares e comportamentais de consumidores de dieta isenta de glúten”, 

submetido e aprovado em 2019 no CONBRACAS (Congresso Brasileiro Online de 

Comportamento Alimentar,Alimentação e Saúde; “Comparação dos teores minerais 

entre as massas de coxinha de pupunha e coxinha tradicional”, “Comparativo da 

qualidade nutricional das vitaminas nas massas de coxinha tradicional e de 

pupunha” e “Comparação dos rótulos nutricionais de coxinha de frango de 

pupunha e coxinha tradicional”, ambos submetidos, aprovados e apresentando 

oralmente em 2019 no III Simpósio de Pesquisa Científica e Tecnológica de Rondônia; 

“Avaliação nutricional dos macronutrientes e micronutrientes contidos no biscoito sem 

glúten”, submetido, aprovado e apresentado  oralmente na XI Reunião de Iniciação 

Científica. Além de o artigo científico "Acceptability of a gluten-free chicken 

croquette made with peach palm (Bactrisgasipaes H.B.K.) coconut" publicado no 

periódico: International Journal of Development Research, v. 9, n.10, p.30207-30210, 

out. 2019 

Ante o exposto, verifica-se que há inúmeras possibilidades a serem explorada 

tratando de produtos voltados para a população celíaca.  
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Pesquisadora coordenadora – PAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE A 
FICHA TÉCNICA DA MASSA DE COXINHA À BASE DE PUPUNHA: 

Ingredientes 
Un. de 
med. 

PB PL FC 

Per 
cap. 
(PB) 

 

Per 
cap. 
(PL) 

 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

LIP 
(g) 

Custo 
(R$) 

Pupunha cozida 
Farinha de 

pupunha assada 

g 
g 

181,2
5 

71,5 

96,2
5 

50 

1,89 
1,43 

9,28 
3,66 

4,92 
2,6 

20,88 
10,85 

2,41 
1,25 

9,43 
4,9 

1,8125 
0,715 
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TOTAL       31,73 3,66 14,33 2,5275 

 
 

VET TOTAL: 270,53kcal                        VET DA PORÇÃO: 13,85kcal 

CHO TOTAL: 31,73g                              CHO DA PORÇÃO: 1,62g 

PTN TOTAL: 3,66g                                 PTN DA PORÇÃO: 0,19g 

LIP TOTAL: 14,33g                                 LIP DA PORÇÃO: 0,73g 

CUSTO TOTAL: R$ 2,5275                  CUSTO DA PORÇÃO: R$ 0,12941628 

 

 
 
 

Peso Cozido 
(g) 

I.C. 
Rendim

ento 
(%) 

Nº. 
porções 

Peso 
porção 

(g) 

Tempo 
de 

Preparo 

Temp. cocção 
(º C) 

 
293 

 
2 

 
200% 

 
19 

 
15 

 
60 min 

 
180ºC 

 
 
 
 

Ingredientes  Unidade de 
Medida (g/mL) 

Per 
Capita 
(PL) 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

Gordura 
Totais (g) 

Gordura 
Saturada 

(g) 

Gordura 
Trans (g) 

Fibras (g) Sódio 
(mg) 

INGREDIENTES: 
 

Pupunha cozida 
Farinha de 
pupunha assada 
 

MEDIDAS 
CASEIRAS 

1 e 1/2 xícara (chá) 
4 colheres de sopa 

 

MODO DE PREPARO:     
 

Pupunhas cozida: 
Higienize as pupunhas. Sem retirar as cascas coloque 
para cozinhar em panela de pressão por cerca de 50 
minutos. Após, descasque e retire o caroço. 
Farinha de pupunha: 
Higienize as pupunhas. Sem retirar as cascas coloque 
para cozinhar em panela de pressão por cerca de 50 
minutos. Após, jogue fora a água do cozimento, 
descasque, retire o caroço. Logo, corte as pupunhas 
para moer no liquidificador. Depois de moídas, leve ao 
forno para secar em temperatura baixa. Depois de 
secas, se necessário, leve novamente ao liquidificador 
para moer e ao forno para retirar o máximo de água 
possível. 
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Pupunha cozida 
Farinha de pupunha 
assada 

g 
g 

1,89 
1,43 

0,41 
0,31 

0,047 
0,036 

0,18 
0,14 

0 
0 

0 
0 

0,17 
0,13 

0 
0 

TOTAL:   0,72 0,083 0,32 0 0 0,3 0 

 
 

 
 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 1 unidade (15g) 
 

 Quantidade por porção % VD(*) 

Valor Energético 33kcal - 138kj 2% 

Carboidratos 1g 0% 

Proteínas 0,1g 0% 

Gorduras Totais 
Gorduras Saturada 

Gorduras Trans 

0,3g 
0g 
0g 

0% 
0% 
- 

Fibra Alimentar 0,3g 0% 

Sódio 0mg - 

 
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. 
 
Lista de ingredientes: Pupunha cozida e farinha de pupunha assada. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. 
 
 
 
 
APÊNDICE B 
FICHA TÉCNICA DA MASSA DE PIZZA SEM GLÚTEN: 

Ingredientes 
Unidad

e de 
medida 

PB PL FC 

Per 
capit

a 
(PB) 

 

Per 
capi
ta 

(PL) 
 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

LIP 
(g) 

Custo 
(R) 

Fécula de batata 
Farinha de arroz 

F. de grão de bico 

g 
g 
g 

61 
18 
18 

61 
18 
18 

1 
1 
1 

15,6
6 

4,62 

15,6 
4,62 
4,62 

48,74 
15,61 
10,44 

4,89 
1,21 
3,82 

0,49 
0,11 
0,97 

0,7991 
0,1503 
0,4914 
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Goma xantana 
Fermento biológico 

Óleo 
Sal 

Açúcar 
Cachaça 

Ovo 
Melhorador 

g 
g 
ml 
g 
g 
ml 
g 
g 

3 
1,6 

17,5 
1,6 
4 
5 

30 
2 

3 
1,6 

17,5 
1,6 
4 
5 

30 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4,62 
0,77 
0,41 
4,49 
0,41 
1,03 
1,28 
7,70 
0,51 

0,77 
0,41 
4,49 
0,41 
1,03 
1,28 
7,70 
0,51 

0 
0,012 

0 
0 

3,99 
0 

0,37 
1,33 

0 
0,18 

0 
0 
0 
0 

3,75 
0,21 

0 
0,006 
17,5 

0 
0 
0 
3 

0,18 

0,1731 
0,2064 
0,1003 
0,0032 
0,0126 
0,0555 
0,3333 
0,3580 

TOTAL       80,49 14,06 22,26 2,6832 

 
 

VET TOTAL: 578,54kcal                      VET DA PORÇÃO: 578,54kcal                       

CHO TOTAL: 80,49g                           CHO DA PORÇÃO: 80,49g 

PTN TOTAL: 14,06g                            PTN DA PORÇÃO: 14,06g 

LIP TOTAL: 22,26g                              LIP DA PORÇÃO: 22,26g 

CUSTO TOTAL: R$ 2,6832                 CUSTO DA PORÇÃO: R$ 2,6832 

 

 
 
 

Peso Cozido 
(g) 

I.C. 
Rendim

ento 
(%) 

Nº. 
porções 

Peso 
porção 

(g) 

Tempo 
de 

Preparo 

Temp. cocção 
(º C) 

INGREDIENTES: 
 
 

Fécula de batata 
Ovo 
Farinha de arroz 
F. de grão de 
bico,  
 
Óleo 
 
Cachaça  
Açúcar  
Goma xantana 
Melhorador  
Fermento bio. 
Sal 
 
 

MEDIDAS 
CASEIRAS 
 

2/3 xícara de chá 
1 unidade 

1/4 xícara de chá 
1/4 xícara de chá  

 
 

1 e 1/4 colher de 
sopa 

2 colheres de chá 
3/4 colher de chá 
2/3 colher de chá 
1/3 colher de chá 
1/3 colher de chá 
1/3 colher de chá 

 
 

 
 

MODO DE PREPARO:     
 
Misture o fermento, o sal e o açúcar em um pouco de 
água morna para dissolver completamente o fermento. 
Em seguida, adicione metade das farinhas e todo o óleo 
e o ovo, mexendo até criar uma massa pastosa. 
Acrescente o restante das farinhas a cachaça e a água 
morna e misture. Assim que a massa desgrudar das 
mãos, reserve para que ela possa crescer, por cerca de 
30 minutos. Após, abra o disco para colocar para assar. 
Pincele a forma com óleo. Leve ao forno em 180º C, 
pré-aquecido, por 15 minutos. 
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155,8 

 
0,96 

 
96% 

 
3 

 
40 

 
15 min 

 
180ºC 

 
 
 
 

Ingredientes  Unidade de 
Medida (g/mL) 

Per 
Capita 
(PL) 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

Gordura 
Totais (g) 

Gordura 
Saturada 

(g) 

Gordura 
Trans (g) 

Fibras (g) Sódio 
(mg) 

Fécula de batata 
Farinha de arroz 
F. de grão de bico 
Goma xantana 
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
 
 

15,66 
4,62 
4,62 
0,77 
0,41 
4,49 
0,41 
1,03 
1,28 
7,70 
0,51 

12,51 
4,01 
2,68 

0 
0,003 

0 
0 

1,02 
0 

0,09 
0,34 

1,25 
0,31 

1 
0 

0,05 
0 
0 
0 
0 

0,96 
0,054 

0,125 
0,03 
0,25 

0 
0,002 
4,49 

0 
0 
0 

0,77 
0,05 

0,033 
0 
0 
0 
0 

0,65 
0 
0 
0 

0,24 
0,04 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,95 
0 

0,58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 

0,53 
0 

0,23 
0 

0,67 
0 

159,21 
0,01 

0 
9,7 
0,05 

TOTAL:   20,65 3,62 5,72 0,96 0 1,53 170,4 

 
 

 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 1 unidade (40g) 

 

 Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 154kcal – 646,8kj 8% 

Carboidratos 21g 7% 

Proteínas 4g 5% 

Gorduras Totais 
Gorduras Saturada 

Gorduras Trans 

6g 
1g 
- 

11% 
4% 
- 

Fibra Alimentar 1,5g 6% 

Sódio 170mg 7% 
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(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. 
 
Lista de ingredientes: Fécula de batata, ovo, farinha de arroz, farinha de grão de bico, 
óleo, cachaça, açúcar, goma xantana, melhorador, fermento biológico e sal. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. 

 
APÊNDICE C 
FICHA TÉCNICA DOS BISCOITOS SEM GLÚTEN: 

Ingredientes 
Unidad

e de 
medida 

PB PL FC 

Per 
capit

a 
(PB) 

 

Per 
capi
ta 

(PL) 
 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

LIP 
(g) 

Custo 
(R) 

Fécula de batata 
Farinha de inhame 
F. de grão de bico 

Goma xantana 
Fermento biológico 

Óleo 
Sal 

Açúcar 
Cachaça 

Ovo 
Melhorador 

g 
g 
g 
g 
g 
ml 
g 
g 
ml 
g 
g 

61 
18 
18 
3 

1,6 
17,5 
1,6 
6 
5 

30 
2 

61 
18 
18 
3 

1,6 
17,5 
1,6 
6 
5 

30 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

61 
18 
18 
3 

1,6 
17,5 
1,6 
6 
5 

30 
2 

61 
18 
18 
3 

1,6 
17,5 
1,6 
6 
5 

30 
2 

48,74 
14,58 
10,44 

0 
0,012 

0 
0 

5,99 
0 

0,37 
1,33 

4,89 
1,12 
3,82 

0 
0,18 

0 
0 
0 
0 

3,75 
0,21 

0,49 
0 

0,97 
0 

0,006 
17,5 

0 
0 
0 
3 

0,18 

0,7991 
1,35 

0,4914 
0,1731 
0,2064 
0,1003 
0,0032 
0,0189 
0,0555 
0,3333 
0,3580 

TOTAL       80,46 13,97 22,15 3,8892 

 
 

VET TOTAL: 577,07kcal                      VET DA PORÇÃO: 38,76kcal                       

CHO TOTAL: 80,46g                           CHO DA PORÇÃO: 5,43g 

PTN TOTAL: 13,97g                            PTN DA PORÇÃO: 0,93g 

LIP TOTAL: 22,15g                              LIP DA PORÇÃO: 1,48g 

CUSTO TOTAL: R$ 3,8892                 CUSTO DA PORÇÃO: R$ 0,25928 

 

 
 
 

Peso Cozido 
(g) 

I.C. 
Rendim

ento 
(%) 

Nº. 
porções 

Peso 
porção 

(g) 

Tempo 
de 

Preparo 

Temp. cocção 
(º C) 

 
157,15 

 
0,96 

 
96% 

 
5 

 
30 

 
8 min 

 
180ºC 
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Ingredientes  Unidade de 
Medida (g/mL) 

Per 
Capita 
(PL) 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

Gordura 
Totais (g) 

Gordura 
Saturada 

(g) 

Gordura 
Trans (g) 

Fibras (g) Sódio 
(mg) 

Fécula de batata 
Farinha de inhame 
F. de grão de bico 
Goma xantana 
Fermento biológico 
Óleo 
Sal 
Açúcar 
Cachaça 
Ovo 
Melhorador 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
 
 

11,66 
3,44 
3,44 
0,57 
0,31 
3,35 
0,31 
1,15 
0,96 
5,74 
0,38 

9,32 
2,79 

2 
0 

0,002 
0 
0 

1,14 
0 

0,071 
0,25 

0,93 
0,21 
0,73 

0 
0,034 

0 
0 
0 
0 

0,72 
0,04 

0,093 
0 

0,18 
0 

0,001 
3,35 

0 
0 
0 

0,57 
0,03 

0,025 
0 
0 
0 
0 

0,48 
0 
0 
0 

0,18 
0,029 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,71 
0,23 
0,43 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 

0,39 
0 

0,17 
0 

0,05 
0 

118,57 
0,011 

0 
7,23 

0,038 

TOTAL:   15,57 2,66 4,22 0,71 0 1,37 126,46 

 
 

 
 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 1 unidade (30g) 
 

 Quantidade por porção % VD (*) 

INGREDIENTES: 
 
 

Fécula de batata 
Ovo 
F. de inhame 
F. de grão de 
bico,  
 
Óleo 
 
Cachaça  
Açúcar  
Goma xantana 
Melhorador  
Fermento bio. 
Sal 
 
 

MEDIDAS 
CASEIRAS 
 

2/3 xícara de chá 
1 unidade 

1/4 xícara de chá 
1/4 xícara de chá  

 
 

1 e 1/4 colher de 
sopa 

2 colheres de chá 
3/4 colher de chá 
2/3 colher de chá 
1/3 colher de chá 
1/3 colher de chá 
1/3 colher de chá 

 
 

 
 

MODO DE PREPARO:     
 
Misture o fermento, o sal e o açúcar em um pouco de 
água morna para dissolver completamente o fermento. 
Em seguida, adicione metade das farinhas e todo o óleo 
e ovo, mexendo até criar uma massa pastosa. 
Acrescente o restante das farinhas, a cachaça e a água 
morna e misture. Assim que a massa desgrudar das 
mãos, reserve para que ela possa crescer, por cerca de 
30 minutos. Após, abra o disco e corte com um copo 
americano para dar forma aos biscoitos. Para assar, 
pincele a forma com óleo. Leve ao forno em 180º C, pré-
aquecido, por 8 minutos. 
 
 
 



139  

 
 

Valor Energético 112kcal – 470,4kj 7% 

Carboidratos 16g 5% 

Proteínas 3g 4% 

Gorduras Totais 
Gorduras Saturada 

Gorduras Trans 

4g 
1g 
- 

7% 
4% 
- 

Fibra Alimentar 1g 4% 

Sódio 126mg 5% 

 
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. 
 
Lista de ingredientes: Fécula de batata, ovo, farinha de inhame, farinha de grão de 
bico, óleo, cachaça, açúcar, goma xantana, melhorador, fermento biológico e sal. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. 

 
 
APÊNDICE D 
FICHA TÉCNICA PÃO SEM GLÚTEN (F1): 

Ingredientes 
Unidad

e de 
medida 

PB PL FC 

Per 
capit

a 
(PB) 

 

Per 
capi
ta 

(PL) 
 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

LIP 
(g) 

Custo 
(R) 

Farinha de arroz 
Fécula de batata 

F. de inhame 
Óleo 
Ovo 

F. de grão de bico 
Polvilho doce 

Açúcar 
F. de amêndoas 
Extrato de soja 

F. de amendoim 
Cachaça 

Fermento biológico 
Sal 

Goma xantana 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
ml 
g 
g 
g 

120 
112 
112 
90 

101,
7 

75 
75 
45 
45 
45 
30 
15 
12 
10 
9 

120 
112 
112 
90 
90 
75 
75 
45 
45 
45 
30 
15 
12 
10 
9 

1 
1 
1 
1 

1,13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4,74 
4,43 
4,43 
3,56 
4,02 

3 
3 

1,78 
1,78 
1,78 
1,18 
0,6 

0,47 
0,4 

0,35 
 
 
 
 

4,74 
4,43 
4,43 
3,56
3,56 

3 
3 

1,78 
1,78 
1,78 
1,18 
0,6 

0,47 
0,4 

0,35 
 

104,16 
98,52 
90,84 

0 
1,11 
43,6 
60 

44,61 
9 

11,85 
11,1 

0 
0,08 

0 
0 

8,05 
8,93 
6,84 

0 
11,3 
15,9 

0 
0 
9 

19,5 
7,05 

0 
1,32 

0 
0 
 
 
 

0,78 
0,9 
0 

90 
8,94 
3,92 

0 
0 

24 
5,85 
13,5 

0 
0,04 

0 
0 
 
 
 
 

1,002 
1,4672 

8,4 
0,5159 

1,13 
2,0475 
1,4355 

0,14175 
2,2455 
0,7902 
0,7485 
0,1665 
1,548 
0,02 

0,5193 
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TOTAL       474,87 87,89 147,9
3 

22,1778
5 

 
 

VET TOTAL: 3582,41kcal                      VET DA PORÇÃO: 141,6kcal                       

CHO TOTAL: 474,87g                           CHO DA PORÇÃO: 18,77g 

PTN TOTAL: 87,89g                            PTN DA PORÇÃO: 3,47g 

LIP TOTAL: 147,93g                              LIP DA PORÇÃO: 5,85g 

CUSTO TOTAL: R$  22,17785                CUSTO DA PORÇÃO: R$ 0,87659486 

 

 
 
 

Peso Cozido 
(g) 

I.C. 
Rendim

ento 
(%) 

Nº. 
porções 

Peso 
porção 

(g) 

Tempo 
de 

Preparo 

Temp. cocção 
(º C) 

 
1265 

 
0,97 

 
97 

 
25 

 
50 

 
28 min 

 
200ºC 

 
 

INGREDIENTES: 
 
 
Farinha de arroz 
Fécula de batata 
F. de inhame 
Óleo 
Ovo 
F. de grão de bico 
Polvilho doce 
Açúcar 
 
F. de amêndoas 
Extrato de soja 
F. de amendoim 
Cachaça 
Fermento bio. 
Sal 
Goma xantana 
 

MEDIDAS 
CASEIRAS 

 
3/4 xícara (chá) 
3/4 xícara (chá) 
 3/4 xícara (chá) 
1/3 xícara (chá) 

3 unidades 
1/2 xícara (chá) 
1/2 xícara (chá) 
4 e 1/2 colher 

(sopa) 
1/3 xícara (chá) 
1/3 xícara (chá) 
1/4 xícara (chá) 
1 colher (sopa) 

2 e 1/3 colher (chá) 
2 colheres (chá) 

1 e ¾ colher (chá) 
 
 
 

 
 

MODO DE PREPARO:     
 

Utilize uma batedeira. Primeiro, na tigela da batedeira, 
misture o fermento, a goma xantana e o açúcar em um 
pouco de água morna para dissolver completamente o 
fermento. Em seguida, adicione metade das farinhas e 
o extrato de soja e as misture com auxílio de uma 
colher. Após, acrescente o óleo, os ovos e água e deixe 
bater na batedeira por cerca de 2 minutos. Depois, 
acrescente o resto das farinhas a cachaça e o sal, por 
mais dois minutos. Unte a forma com óleo e despeje a 
massa de forma uniforme. Para auxiliar na fermentação 
da massa, recomenda-se que, no microondas, um copo 
de água de 200ml seja aquecido por 2 minutos, após 
esse tempo, com o microondas desligado, coloque a 
forma com a massa dentro do microondas junto com o 
copo de água que foi aquecido, por 30 minutos. Repita 
o procedimento. Para assar, pré-aqueça o forno na 
temperatura de 200º C, por 10 minutos. Após, na 
mesma temperatura, leve a massa ao forno por cerca 
de 28 minutos. Por fim, espere o pão esfriar, fatie e 
sirva-o.  
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Ingredientes  Unidade de 
Medida (g/mL) 

Per 
Capita 
(PL) 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

Gordura 
Totais (g) 

Gordura 
Saturada 

(g) 

Gordura 
Trans (g) 

Fibras (g) Sódio 
(mg) 

Farinha de arroz 
Fécula de batata 
F. de inhame 
Óleo 
Ovo 
F. de grão de bico 
Polvilho doce 
Açúcar 
F. de amêndoas 
Extrato de soja 
F. de amendoim 
Cachaça 
Fermento biológico 
Sal 
Goma xantana 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
 

4,74 
4,43 
4,43 
3,56 
3,56 

3 
3 

1,78 
1,78 
1,78 
1,18 
0,6 

0,47 
0,4 

0,35 

3,54 
4,12 
3,6 
0 

0,44 
1,72 
2,37 
1,76 
0,36 
0,47 
0,44 

0 
0,003 

0 
0 
 

0,35 
0,32 
0,27 

0 
0,45 
0,63 

0 
0 

0,36 
0,8 

0,28 
0 

0,052 
0 
0 

0,035 
0,031 

0 
3,56 
0,35 
0,15 

0 
0 

0,95 
0,23 
0,53 

0 
0,001 

0 
0 

0,0095 
0 
0 

0,51 
0,11 

0 
0 
0 

0,12 
0,03 
0,19 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,27 
0 

0,3 
0 
0 

0,37 
0 
0 

0,24 
0,25 
0,09 

0 
0 
0 
0 

0,15 
0 
0 
0 

4,48 
0,15 

0 
0,02 

0 
0,44 

0 
0 

0,08 
151,18 

0 

TOTAL:   18,82 3,51 5,84 0,97 0 1,52 156,5 

 
 

 
 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 1 fatia (50g) 
 

 Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 144kcal - 605kj 7% 

Carboidratos 19g 6% 

Proteínas 3,5g 5% 

Gorduras Totais 
Gorduras Saturada 

Gorduras Trans 

6g 
1g 
- 

11% 
5% 
- 

Fibra Alimentar 1,5g 6% 

Sódio 156mg 7% 

 
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. 
 
Lista de ingredientes: Farinha de arroz, fécula de batata, farinha de inhame, óleo, ovo, 
farinha de grão de bico, polvilho doce, açúcar, farinha de amêndoas, extrato de soja, 
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farinha de amendoim, cachaça, fermento biológico, sal, goma xantana. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. 
 
 
APÊNDICE E 
FICHA TÉCNICA PÃO SEM GLÚTEN (F2): 

Ingredientes 
Unidad

e de 
medida 

PB PL FC 

Per 
capit

a 
(PB) 

 

Per 
capi
ta 

(PL) 
 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

LIP 
(g) 

Custo 
(R) 

Farinha de arroz 
Fécula de batata 

F. de inhame 
Óleo 
Ovo 

F. de grão de bico 
Polvilho doce 

Açúcar 
F. de amêndoas 
Extrato de soja 

Cachaça 
Fermento biológico 

Sal 
Goma xantana 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
ml 
g 
g 
g 

120 
112 
112 
90 

101,
7 

75 
75 
45 
75 
45 
15 
12 
10 
9 

120 
112 
112 
90 
90 
75 
75 
45 
75 
45 
15 
12 
10 
9 

1 
1 
1 
1 

1,13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4,74 
4,43 
4,43 
3,56 
4,02 

3 
3 

1,78 
2,96 
1,78 
0,6 

0,47 
0,4 

0,35 
 
 
 
 

4,74 
4,43 
4,43 
3,56
3,56 

3 
3 

1,78 
2,96 
1,78 
0,6 

0,47 
0,4 

0,35 
 

104,16 
98,52 
90,84 

0 
1,11 
43,6 
60 

44,61 
15 

11,85 
0 

0,08 
0 
0 

8,05 
8,93 
6,84 

0 
11,3 
15,9 

0 
0 

15 
19,5 

0 
1,32 

0 
0 
 
 
 

0,78 
0,9 
0 

90 
8,94 
3,92 

0 
0 

40 
5,85 

0 
0,04 

0 
0 
 
 
 
 

1,002 
1,4672 

8,4 
0,5159 

1,13 
2,0475 
1,4355 

0,14175 
3,7425 
0,7902 
0,1665 
1,548 
0,02 

0,5193 

TOTAL       469,77 86,84 150,4
3 

22,9663
5 

 
 

VET TOTAL: 3580,31kcal                      VET DA PORÇÃO: 141,51kcal                       

CHO TOTAL: 469,77g                           CHO DA PORÇÃO: 18,57g 

PTN TOTAL: 86,84g                            PTN DA PORÇÃO: 3,43g 

LIP TOTAL: 150,43g                              LIP DA PORÇÃO: 5,94g 

CUSTO TOTAL: R$ 22,96635                CUSTO DA PORÇÃO: R$ 0,90776087 

 

 
 
 

Peso Cozido 
(g) 

I.C. 
Rendim

ento 
(%) 

Nº. 
porções 

Peso 
porção 

(g) 

Tempo 
de 

Preparo 

Temp. cocção 
(º C) 
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1265 

 
0,97 

 
97 

 
25 

 
50 

 
28 min 

 
200ºC 

 
 
 
 

Ingredientes  Unidade de 
Medida (g/mL) 

Per 
Capita 
(PL) 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

Gordura 
Totais (g) 

Gordura 
Saturada 

(g) 

Gordura 
Trans (g) 

Fibras (g) Sódio 
(mg) 

Farinha de arroz 
Fécula de batata 
F. de inhame 
Óleo 
Ovo 
F. de grão de bico 
Polvilho doce 
Açúcar 
F. de amêndoas 
Extrato de soja 
Cachaça 
Fermento biológico 
Sal 
Goma xantana 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
 

4,74 
4,43 
4,43 
3,56 
3,56 

3 
3 

1,78 
2,96 
1,78 
0,6 

0,47 
0,4 

0,35 

3,54 
4,12 
3,6 
0 

0,44 
1,72 
2,37 
1,76 
0,6 
0,47 

0 
0,003 

0 
0 
 

0,35 
0,32 
0,27 

0 
0,45 
0,63 

0 
0 

0,6 
0,8 
0 

0,052 
0 
0 

0,035 
0,031 

0 
3,56 
0,35 
0,15 

0 
0 

1,58 
0,23 

0 
0,001 

0 
0 

0,0095 
0 
0 

0,51 
0,11 

0 
0 
0 

0,2 
0,03 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,27 
0 

0,3 
0 
0 

0,37 
0 
0 

0,4 
0,25 

0 
0 
0 
0 

0,15 
0 
0 
0 

4,48 
0,15 

0 
0,02 

0 
0,44 

0 
0,08 

151,18 
0 

TOTAL:   18,62 3,47 5,94 0,86 0 1,59 156,5 

 
 

INGREDIENTES: 
 
 

Farinha de arroz 
Fécula de batata 
F. de inhame 
Óleo 
Ovo 
F. de grão de bico 
Polvilho doce 
Açúcar 
 
F. de amêndoas 
Extrato de soja 
Cachaça 
Fermento bio. 
Sal 
Goma xantana 
 

MEDIDAS 
CASEIRAS 
 

3/4 xícara (chá) 
3/4 xícara (chá) 
 3/4 xícara (chá) 
1/3 xícara (chá) 

3 unidades 
1/2 xícara (chá) 
1/2 xícara (chá) 
4 e 1/2 colher 

(sopa) 
1/3 xícara (chá) 
1/3 xícara (chá) 
1 colher (sopa) 

2 e 1/3 colher (chá) 
2 colheres (chá) 

1 e ¾ colher (chá) 
 
 
 

 
 

MODO DE PREPARO:     
 
Utilize uma batedeira. Primeiro, na tigela da batedeira, 
misture o fermento, a goma xantana e o açúcar em um 
pouco de água morna para dissolver completamente o 
fermento. Em seguida, adicione metade das farinhas e 
o extrato de soja e as misture com auxílio de uma 
colher. Após, acrescente o óleo, os ovos e água e deixe 
bater na batedeira por cerca de 2 minutos. Depois, 
acrescente o resto das farinhas a cachaça e o sal, por 
mais dois minutos. Unte a forma com óleo e despeje a 
massa de forma uniforme. Para auxiliar na fermentação 
da massa, recomenda-se que, no microondas, um copo 
de água de 200ml seja aquecido por 2 minutos, após 
esse tempo, com o microondas desligado, coloque a 
forma com a massa dentro do microondas junto com o 
copo de água que foi aquecido, por 30 minutos. Repita 
o procedimento. Para assar, pré-aqueça o forno na 
temperatura de 200º C, por 10 minutos. Após, na 
mesma temperatura, leve a massa ao forno por cerca 
de 28 minutos. Por fim, espere o pão esfriar, fatie e 
sirva-o.  
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 1 fatia (50g) 
 

 Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 141kcal - 592kj 7% 

Carboidratos 19g 6% 

Proteínas 3,5g 5% 

Gorduras Totais 
Gorduras Saturada 

Gorduras Trans 

6g 
1g 
- 

11% 
5% 
- 

Fibra Alimentar 1,5g 6% 

Sódio 156mg 7% 

 
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. 
 
Lista de ingredientes: Farinha de arroz, fécula de batata, farinha de inhame, óleo, ovo, 
farinha de grão de bico, polvilho doce, açúcar, farinha de amêndoas, extrato de soja, 
cachaça, fermento biológico, sal, goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

 
 
APÊNDICE F 
FICHA TÉCNICA PÃO SEM GLÚTEN (F3): 

Ingredientes 
Unidad

e de 
medida 

PB PL FC 

Per 
capit

a 
(PB) 

 

Per 
capi
ta 

(PL) 
 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

LIP 
(g) 

Custo 
(R) 

Farinha de arroz 
Fécula de batata 

F. de inhame 
Óleo 
Ovo 

F. de grão de bico 
Polvilho doce 

Açúcar 
Extrato de soja 

F. de amendoim 
Cachaça 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
ml 

120 
112 
112 
90 

101,
7 

75 
75 
45 
45 
75 

120 
112 
112 
90 
90 
75 
75 
45 
45 
75 
15 

1 
1 
1 
1 

1,13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4,74 
4,43 
4,43 
3,56 
4,02 

3 
3 

1,78 
1,78 
2,96 
0,6 

4,74 
4,43 
4,43 
3,56
3,56 

3 
3 

1,78 
1,78 
2,96 
0,6 

104,16 
98,52 
90,84 

0 
1,11 
43,6 
60 

44,61 
11,85 
27,75 

0 

8,05 
8,93 
6,84 

0 
11,3 
15,9 

0 
0 

19,5 
17,62 

0 

0,78 
0,9 
0 

90 
8,94 
3,92 

0 
0 

5,85 
33,75 

0 

1,002 
1,4672 

8,4 
0,5159 

1,13 
2,0475 
1,4355 

0,14175 
0,7902 

1,87125 
0,1665 



145  

 
 

Fermento biológico 
Sal 

Goma xantana 

g 
g 
g 

15 
12 
10 
9 

12 
10 
9 

1 
1 
1 

0,47 
0,4 

0,35 
 
 
 
 

0,47 
0,4 

0,35 
 

0,08 
0 
0 

1,32 
0 
0 
 
 
 

0,04 
0 
0 
 
 
 
 

1,548 
0,02 

0,5193 

TOTAL       482,52 89,46 144,1
8 

21,0551 

 
 

VET TOTAL: 3585,54kcal                      VET DA PORÇÃO: 141,72kcal                       

CHO TOTAL: 482,52g                           CHO DA PORÇÃO: 19,07g 

PTN TOTAL: 89,46g                            PTN DA PORÇÃO: 3,53g 

LIP TOTAL: 144,18g                              LIP DA PORÇÃO: 5,7g 

CUSTO TOTAL: R$  21,0551                CUSTO DA PORÇÃO: R$ 0,83221739 

 

 
 
 

Peso Cozido 
(g) 

I.C. 
Rendim

ento 
(%) 

Nº. 
porções 

Peso 
porção 

(g) 

Tempo 
de 

Preparo 

Temp. cocção 
(º C) 

INGREDIENTES: 
 
 
Farinha de arroz 
Fécula de batata 
F. de inhame 
Óleo 
Ovo 
F. de grão de bico 
Polvilho doce 
Açúcar 
 
Extrato de soja 
F. de amendoim 
Cachaça 
Fermento bio. 
Sal 
Goma xantana 
 

MEDIDAS 
CASEIRAS 

 
3/4 xícara (chá) 
3/4 xícara (chá) 
 3/4 xícara (chá) 
1/3 xícara (chá) 

3 unidades 
1/2 xícara (chá) 
1/2 xícara (chá) 
4 e 1/2 colher 

(sopa) 
1/3 xícara (chá) 
1/4 xícara (chá) 
1 colher (sopa) 

2 e 1/3 colher (chá) 
2 colheres (chá) 

1 e ¾ colher (chá) 
 
 
 

 
 

MODO DE PREPARO:     
 

Utilize uma batedeira. Primeiro, na tigela da batedeira, 
misture o fermento, a goma xantana e o açúcar em um 
pouco de água morna para dissolver completamente o 
fermento. Em seguida, adicione metade das farinhas e 
o extrato de soja e as misture com auxílio de uma 
colher. Após, acrescente o óleo, os ovos e água e deixe 
bater na batedeira por cerca de 2 minutos. Depois, 
acrescente o resto das farinhas a cachaça e o sal, por 
mais dois minutos. Unte a forma com óleo e despeje a 
massa de forma uniforme. Para auxiliar na fermentação 
da massa, recomenda-se que, no microondas, um copo 
de água de 200ml seja aquecido por 2 minutos, após 
esse tempo, com o microondas desligado, coloque a 
forma com a massa dentro do microondas junto com o 
copo de água que foi aquecido, por 30 minutos. Repita 
o procedimento. Para assar, pré-aqueça o forno na 
temperatura de 200º C, por 10 minutos. Após, na 
mesma temperatura, leve a massa ao forno por cerca 
de 28 minutos. Por fim, espere o pão esfriar, fatie e 
sirva-o.  
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1265 

 
0,97 

 
97 

 
25 

 
50 

 
28 min 

 
200ºC 

 
 
 
 

Ingredientes  Unidade de 
Medida (g/mL) 

Per 
Capita 
(PL) 

CHO 
(g) 

PTN 
(g) 

Gordura 
Totais (g) 

Gordura 
Saturada 

(g) 

Gordura 
Trans (g) 

Fibras (g) Sódio 
(mg) 

Farinha de arroz 
Fécula de batata 
F. de inhame 
Óleo 
Ovo 
F. de grão de bico 
Polvilho doce 
Açúcar 
Extrato de soja 
F. de amendoim 
Cachaça 
Fermento biológico 
Sal 
Goma xantana 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
 

4,74 
4,43 
4,43 
3,56 
3,56 

3 
3 

1,78 
1,78 
2,96 
0,6 

0,47 
0,4 

0,35 

3,54 
4,12 
3,6 
0 

0,44 
1,72 
2,37 
1,76 
0,47 
1,09 

0 
0,003 

0 
0 
 

0,35 
0,32 
0,27 

0 
0,45 
0,63 

0 
0 

0,8 
0,7 
0 

0,052 
0 
0 

0,035 
0,031 

0 
3,56 
0,35 
0,15 

0 
0 

0,23 
1,33 

0 
0,001 

0 
0 

0,0095 
0 
0 

0,51 
0,11 

0 
0 
0 

0,03 
0,47 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,27 
0 

0,3 
0 
0 

0,37 
0 
0 

0,25 
0,24 

0 
0 
0 
0 

0,15 
0 
0 
0 

4,48 
0,15 

0 
0,02 
0,44 

0 
0 

0,08 
151,18 

0 

TOTAL:   19,11 3,57 5,69 1,13 0 1,43 156,5 

 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 1 fatia (50g) 
 

 Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 144kcal - 605kj 7% 

Carboidratos 19g 6% 

Proteínas 3,5g 5% 

Gorduras Totais 
Gorduras Saturada 

Gorduras Trans 

6g 
1g 
- 

11% 
5% 
- 

Fibra Alimentar 1,5g 6% 

Sódio 156mg 7% 

 
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. 
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Lista de ingredientes: Farinha de arroz, fécula de batata, farinha de inhame, óleo, ovo, 
farinha de grão de bico, polvilho doce, açúcar, extrato de soja, farinha de amendoim, 
cachaça, fermento biológico, sal, goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS COLETADOS DE CRIANÇAS DE 0-5 ANOS 

DE IDADE COM GASTROENTERITE AGUDA CAUSADA POR ROTAVÍRUS, NA 

REGIÃO DE PORTO VELHO – RO 

Orientadora: Leidiane Amorim Soares Galvão 
Bolsista: Dara Nayanne Martins Campos 

 

RESUMO: A gastroenterite é retratada como um dos principais problemas de saúde 

pública hoje no Brasil, pois trata-se de uma infecção entérica causada por patógenos, 

entre os quais 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 ao processo de maturação imunológica. Objetivo: Analisar dados estatísticos 

coletados de crianças de 0-5 anos de idade com gastroenterite aguda causada por 

rotavírus, na região de Porto Velho-RO. Material e métodos: Realizou-se aplicação 

de questionário sócio epidemiológico e termo de consentimento livre esclarecido aos 

responsáveis, pelos indivíduos atendidos no hospital infantil Cosme e Damião, que 

aceitaram participar da pesquisa. Amostras fecais coletadas foram submetidas a 
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técnicas específicas para caracterização dos referidos e para análise de dados, foi 

utilizado o programa estatístico SPSS, versão 20. As variáveis associadas ao 

desfecho foram analisadas por meio da razão de prevalência bruta, na regressão de 

Poisson, modelo univariado com p<0,20. Nível de significância adotado foi de 5%. 

Resultados: A prevalência encontrada de rotavírus positivo foi de 32% (n=32). 

Quanto a caracterização dos aspectos sociodemográficos os achados de maiores 

prevalências encontrados foram com idade superior a dois anos (43,5%), sexo 

feminino (34,8%), escolaridade do responsável com ensino fundamental (42,9%), 

renda familiar superior a três salários mínimos (50,0%), integrantes na família acima 

de cinco componentes (52,0%) e rede de água para uso geral proveniente de 

igarapés, rios e chuva (60,0%). No que diz respeito aos aspectos clínicos as maiores 

prevalências foram quanto à aplicação da vacina contra rotavírus (23%) e 

administrada em duas doses (18,0%). Conclusão: Verificou-se que 32% das 

amostras coletas foram positivas, dentre esses 23% foram vacinados o que sugere 

uma possível modificação no genótipo circulante, visto que a vacina tem eficácia para 

genótipos específicos. De acordo com as demais análises, observou-se que questões 

relacionadas a higienização são determinantes para aumento da prevalência do 

Rotavírus. Os dados obtidos serão destinados a publicação científica. 

 

Palavras-chaves: Rotavírus. Gastroenterite. 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 

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 



149  

 
 

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 (LUCHS & TIMENETSKY, 2016). 

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. (REV. SAÚDE 

PÚBLICA, 2015).  

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). Por isso, 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). 

Vale ressaltar que a evolução do referido vírus entérico é impulsionada devido 

ao acúmulo de mutações associadas ao rearranjo do genoma característico deste 

patógeno que pode ocorrer em virtude de infecções adquiridas no decorrer da vida 

por diferentes cepas de rotavírus (CRAWFORD et al., 2017). 
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Em razão das crianças com idade de 0-5 anos serem mais suscetíveis as 

infecções gastroentéricas causadas principalmente pelos vírus entéricos, se 

comparadas a indivíduos de outras faixas etárias devido ao processo de maturação 

do sistema imunológico, faz-se necessário monitoramento com a finalidade de avaliar 

a prevalência de rotavírus.  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

Analisar dados estatísticos coletados de crianças de 0-5 anos de idade com 

gastroenterite aguda causada por rotavírus, na região de Porto Velho-RO. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar os aspectos demográficos das crianças de 0-5 anos de idade com 

gastroenterite; 

 Verificar os aspectos clínicos das crianças com diarreia. 

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 I). 
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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. 

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 

foram devidamente etiquetadas com a numeração e data de coleta e armazenadas a 

-80. 

 

3.3 Critério de inclusão de amostras 
Para a seleção das amostras fecais coletadas foi 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.  

 

3.4 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 
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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. 

 

3.6.3 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 
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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 

HERRING et. al., (1982) e analisado para caraterização de positividade para rotavírus. 

 

3.6.6 Análise Estatística 

Para análise de dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS, versão 20. 

Apresentando, estatística descritiva de frequências absolutas e relativas, e as 

prevalências (%) com seus respectivos intervalos de confiança (IC95%), realizada 

pelo teste qui-quadrado. As variáveis associadas ao desfecho foram analisadas por 

meio da razão de prevalência bruta, na regressão de Poisson, modelo univariado com 

p<0,20. Nível de significância adotado foi de 5%.  

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram testadas e analisadas por técnicas específicas 100 amostras fecais e 

a prevalência encontrada de rotavírus positivo foi de 32% (n=32). 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 contaminação por 

RV.  

Após avaliação das variáveis contidas no questionário sócio-epidemiológico 

estabeleceu-se para interpretação estatística a divisão dos resultados em dois grupos: 

aspectos sociodemográficos e aspectos clínicos. 

4.1 Aspectos sociodemográficos 

Quanto a caracterização dos aspectos sociodemográficos os achados de 

maiores prevalências encontrados foram com idade superior a dois anos (43,5%), 
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sexo feminino (34,8%), escolaridade do responsável com ensino fundamental 

(42,9%), renda familiar superior a três salários mínimos (50,0%), integrantes na família 

acima de cinco componentes (52,0%), rede de água para uso geral proveniente de 

igarapés, rios e chuva (60,0%) e o consumo de frutas, legumes e verduras lavadas 

(28,0%). 

Tabela 1. Prevalência (%) de rotavírus dos casos positivos segundo as variáveis 
sociodemográficas em crianças de 0 a 5 anos de idade do Hospital de Referência em 
Pediatria Cosme e Damião na cidade de Porto Velho, RO. 2017 – 2019.  

Variáveis Amostra Rotavírus positivo  

n % % IC95% P 
Idade (anos)     0,313 

>2 anos 23 23,0 43,5 40,3 – 46,7  

≤ 2 anos 77 77,0 28,6 25,4 – 31,8  
Sexo     0,859 

Masculino 54 54,0 29,6 26,4 – 32,8  
Feminino 46 46,0 34,8  31,6 – 

38,0 
 

Escolaridade 
dos 

responsáveis 

    0,426 

Analfabeto 1 1,0 0,0 -3,2 – 3,2  
Ensino 

fundamental 
35 35,0 42,9 39,7 – 46,1  

Ensino médio 51 51,0 25,5 22,3 – 28,7  
Ensino 

superior 
13 13,0 30,8 27,6 – 33,9  

Renda 
familiar 

    0,020 

> 3 27 27,0 50,0 46,8 – 53,2  
≤ 3 48 48,0 41,7 38,5 – 44,9  
≤ 1 25 25,0 18,2 15,0 – 21,4  

Integrantes 
na família 

    0,175 

≤ 3 27 27,0 25,9 22,7 – 29,1  
> 3 48 48,0 25,0 21,8 – 28,2  
> 5 25 25,0 52,0 48,8 – 55,2  

Rede de 
água para 
uso geral 

    0,530 

Rede de água 
público 

36 36,0 25,0 21,8 – 28,2  

Poço 59 59,0 33,9 30,7 – 37,1  
Outros 5 5,0 60,0 56,8 – 63,2  

Água para 
beber 

    0,039 

Tratada 70 70,0 23 19,8 – 26,2  
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Não tratada 30 30,0 9 5,8 – 12,2  
Consumo de 

FLV’s 
    0,245 

Lavadas 93 93,0 28,0 24,8 – 31,2  
Não lavadas 7 7,0 4,0 0,8 – 7,2  

Higienização 
de FLV’s 

    0,517 

Sim 15 15,0 40,0 36,8 – 43,2  
Não 85 85,0 30,6 27,4 – 33,8  

Rede de 
esgoto na 
residência 

    0,676 

Sim 48 48,0 33,3 30,1 – 36,5  
Não 52 52,0 30,8 27,6 – 34,0  

FLV’s = Frutas, Legumes e Verduras. 

 Tabela 2. Razão de prevalência pela regressão de Poisson do rotavírus positivo em 
crianças de 0 a 5 anos de idade do Hospital de Referência em Pediatria Cosme e 
Damião na cidade de Porto Velho, RO. 2017 – 2019.  

Variáveis 
independentes 

RP IC 95% P 

Água para beber 
tratada 

0,587 0,377 – 0,916 0,019 

Renda maior que 
1 e menor ou 
igual a 3 salários 
mínimos 

0,240 0,060 – 0,957 0,043 

Observou-se que a faixa etária das crianças com mais de dois anos está mais 

suscetível à contaminação por rotavírus, com 43,5% de positividade entre os 

participantes do estudo.  Corroborando com os resultados obtidos por Wesp et al., 

(2018) que aponta crianças com idade acima de dois anos mais suscetíveis a infecção 

em razão do maior contato com o meio ambiente aliado ao período de adaptação 

imunológico para a nova realidade.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2009), até os 6 meses de vida o 

aleitamento materno deve ser fornecido de maneira exclusiva e complementar até os 

2 anos. Após os 2 anos de idade inicia-se o período de desmame e a introdução 

integral de alimentos sem leite materno na dieta da criança e neste período o cuidado 

deve ser redobrado, já que o foco de contaminação é maior em decorrência de haver 

maior manipulação até o momento do consumo (VANNUCCHI & MARCHINI, 2014).   

No que tange a escolaridade dos responsáveis verificou-se predominância de 

42,9% de prevalência ao rotavírus no grupo que possui ensino fundamental. É sabido 
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que quanto menor o grau de instrução do responsável pela criança maior a 

probabilidade da mesma adquirir gastroenterite no decorrer da vida, em virtude da 

carência do acesso a informação segura voltada para prevenção (VITOLO, 2008). 

Já a renda familiar apontou para 50,0% de positividade quando se trata de 

uma renda superior a três salários mínimos. Isso ocorre em decorrência que o poder 

aquisitivo não tem influência direta como fator de proteção ao rotavírus tendo em vista 

que, variáveis como ingestão de água sem tratamento adequado e principalmente 

falta de higiene pessoal são fatores determinantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018)  

Água tratada é fator de proteção contra rotavírus como apontada pela razão 

de prevalência pela regressão de Poisson apresentada na tabela três. Tal resultado 

corrobora com Wesp et al., (2018) que traz em seu estudo a carência no acesso à 

rede de água tratada e segura como uns dos principais focos para adquirir infecções 

na infância.   

Em residências com mais de cinco moradores foi relatado prevalência de 

52,0% de contaminação por rotavírus. Várias variáveis estão por trás desse indicador, 

tendo em vista que o alto número de componentes na família reduz o valor percapita 

destinado e a higiene pessoal individualizada fica comprometida (OLIVEIRA & 

LINHARES,2014). 

A rede de água para uso geral trata-se de um importante determinante para 

infecção de rotavírus e após analises notou-se que a utilização de água proveniente 

de rios, igarapés e/ou água da chuva é favorável a esse modelo de infecção entérica. 

De acordo com o último ranking de saneamento nos 100 maiores municípios 

do país verificou-se que Porto Velho – RO, ainda possui taxas mínimas de serviços 

de esgoto com apenas 3,39% na coleta e tratamento, ocupando desta forma a última 

posição no ranking (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). 

 

4.2 Aspectos clínicos 

No que diz respeito aos aspectos clínicos as maiores prevalências 

encontradas dizem respeito à aplicação da vacina contra rotavírus (23%), 

administrada em duas doses (18,0%) e ausência de febre (18,0%) e vômito (16,0%). 

Tabela 3. Prevalência (%) de rotavírus dos casos positivos segundo as variáveis dos 

dados clínicos em crianças de 0 a 5 anos de idade do Hospital de Referência em 
Pediatria Cosme e Damião na cidade de Porto Velho, RO. 2017 – 2019.  

Variáveis  Amostra Rotavírus positivo  



157  

 
 

N % % IC95% P 

Vacina 
contra 

rotavírus 

    0,974 

Sim 73 73,0 23,0 19,8 – 26,2  
Não 27 27,0 9,0 5,8 – 12,2  

Quantas 
doses 

    0,594 

2 doses 63 63,0 18,0 14,8 – 21,2  
1 dose 37 37,0 14,0 10,8 – 17,2  
Febre     0,863 
Não 56 56,0 18,0 14,8 – 21,2  
Sim 44 44,0 14,0 10,8 – 17,2  

Vômito     0,254 
Não 58 58,0 16,0 12,8 – 19,2  
Sim 42 42,0 16,0 12,8 – 19,2  

 

 Ao investigar os resultados dos dados clínicos é possível verificar que quanto 

aos que foram vacinados representam 23% de positividade para rotavírus, sendo o 

grupo mais suscetível, comparado ao não vacinados. 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). O que acontece é que as vacinas 

são direcionadas a cepas específicas e em razão do polimorfismo do referido vírus 

entérico novas cepas surgem o que contribui para infecção mesmo em crianças 

vacinadas (KFOURI et al., 2017). 

   As variáveis febre e vômito não apresentaram efeito de causa e 

consequência, podendo o indivíduo portador do rotavírus desencadear, ou não, os 

referidos sintomas. 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 sofram com episódios menos graves e/ou assintomáticos, o que justifica a 

ausência de febre e vômito relatada pelos responsáveis (Anderson & Weber, 2004).  

4 CONCLUSÃO 

Verificou-se que 32% (n=32) das amostras coletas foram positivas, dentre 

esses 23% foram vacinados o que sugere uma possível modificação no genótipo 

circulante, visto que a vacina tem eficácia para genótipos específicos.  

Quanto a caracterização dos aspectos sociodemográficos os achados de 

maiores prevalências encontrados foram com idade superior a dois anos (43,5%), 
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sexo feminino (34,8%), escolaridade do responsável com ensino fundamental 

(42,9%), renda familiar superior a três salários mínimos (50,0%), integrantes na família 

acima de cinco componentes (52,0%), rede de água para uso geral proveniente de 

igarapés, rios e chuva (60,0%) e o consumo de frutas, legumes e verduras lavadas 

(28,0%). No que diz respeito aos aspectos clínicos as maiores prevalências 

encontradas dizem respeito à aplicação da vacina contra rotavírus (23%), 

administrada em duas doses (18,0%) e ausência de febre (18,0%) e vômito (16,0%). 

Vale ressaltar que os dados obtidos serão destinados a publicação científica. 
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INFORMAÇÕES EXTRA-CURRICULARES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO 

ACADÊMICO: 

 



162  

 
 

 Participação e menção honrosa no III Simpósio de Pesquisa Científica e 

Tecnológica de Rondônia; 

 Menção honrosa – III Simpósio de Pesquisa Científica e Tecnológica de 

Rondônia:  

 

 Participação como ouvinte nas aulas de estatísticas ministradas pelo Prof.º Dr. 

Edson Dos Santos Farias no curso de Educação Física (3º período), no período 

de março a agosto das 14 horas as 17 horas. 

 Manuscrito "ALEITAMENTO MATERNO NA PREVENÇÃO CONTRA 

INFECÇÕES GASTROENTÉRICAS" publicado na Revista “Saber 

Científico”; 

 Artigo publicado na revista Saber Científico: 
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 Submissão de resumo intitulado "AVALIAÇÃO DO EFEITO PROTETOR DO 
ALEITAMENTO MATERNO NA PREVENÇÃO CONTRA ROTAVIRUS EM 
CRIANÇAS DE 0-5 ANOS ATENDIDAS EM HOSPITAL PÚBLICO INFANTIL 
NA CIDADE DE PORTO VELHO –RO” – Congresso Internacional 

multiprofissional em saúde (Congresso em práticas para educação em saúde). 
O evento ocorrerá no período de 29 de novembro a 01 de dezembro. 

 

 Participação e menção honrosa na XI Reunião Científica do Centro 

Universitário São Lucas; 

 Menção honrosa – XI Reunião Científica do Centro Universitário São 

Lucas (2º Lugar):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164  

 
 

 

 

 

PACTU – POR AMOR ÀS CIDADES EM TRANSFORMAÇÕES URBANAS: 

ABORDAGENS SOBRE OS DESAFIOS E PERSPECTIVAS URBANOS LOCAIS E 

GLOBAIS 

Orientadora: Luciana Crystina Ramalhão 
Bolsista: Thayany Facundo Costa 

 

RESUMO 
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados finais e dificuldades 

encontradas no desenvolvimento do projeto. O projeto de pesquisa "Por Amor às 

Cidades em transformações Urbanas - PACTU", contemplado pelo Edital de Apoio à 

pesquisa PAP UniSL/PESQUISA Nº. 03/2018 se caracteriza por ser uma pesquisa 

qualitativa e descritiva, onde foi desenvolvido um estudo de caso que abrangeu a 

qualificação das calçadas de Porto Velho. Os instrumentos para coleta de dados 

envolveram a pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, a 

fim de entender os desafios da promoção da acessibilidade urbana em Porto Velho.  

 

Palavras-chave: Calçadas. Acessibilidade. Espaços Públicos. 

 

INTRODUÇÃO 

A circulação de pessoas na cidade com autonomia e segurança é um direito 

fundamental, que devem ser observadas para o exercício de um direito universal, 

resultante de conquistas sociais e cidadania. Lopes et al. (2007, p.2) apontam que: “O 

ambiente é de extrema importância no dia a dia de todos e a responsabilidade de ter 

uma relação de bem-estar com as pessoas que o utilizam. As calçadas são espaços 

públicos por onde pulsa a vida de uma cidade. Atendem a todos, sem qualquer 

distinção, democraticamente, dando suporte a grande parte dos deslocamentos 

diários, e que impacta diretamente no direito coletivo, influenciando na qualidade de 

vida, na segurança, na cultura, nos negócios, na identidade dos lugares. Para que 

estes ambientes sejam acessíveis é imprescindível identificar as dificuldades que as 
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pessoas encontram ao se deslocarem pela cidade, sejam elas com deficiência, 

mobilidade reduzida ou não.  

A relevância deste trabalho se dá, pois, a qualidade das calçadas é um assunto 

secundário no planejamento das cidades brasileiras, indicativo de valor dado aos 

espaços públicos no país. A cidade de Porto Velho, desde 2011, com a publicação da 

Lei nº 1.954/2011 vem tentando promover uma padronização das calçadas, 

entretendo, passados quase 8 anos, os efeitos da aplicação da lei na cidade são 

mínimos. 

 

OBJETIVO 

Os principais objetivos do projeto é desenvolver pesquisas e estudos nas áreas 

que o projeto abrange, que permeia o planejamento urbano e regional, de forma que 

contribua com o meio ambiente e a sociedade, bem como analisar as políticas urbanas 

na região norte, em especial na cidade de Porto Velho, estimulando o pensamento 

crítico no acadêmico de arquitetura, além de ampliar a produção científica por meio 

de participações em eventos e projetos de extensão universitária. Desta forma, foi 

produzida a pesquisa que analisa as condições de acessibilidade das calçadas de 

Porto Velho, identificando quais os principais obstáculos na circulação das pessoas 

com deficiência, mobilidade reduzida ou não. O projeto de pesquisa PACTU alcançou 

seus os objetivos e metas, dentre elas, a criação de pensamento crítico do aluno de 

arquitetura e urbanismo, a ampliação da produção científica e a participação em 

eventos e projetos de extensão universitária ou de relevância nacional. Em meados 

de abril foi apresentado o resumo expandido de um artigo com os resultados 

preliminares da pesquisa no evento III Simpósio Regional de Pesquisa Científica e 

Tecnológica de Rondônia, que contou com a participação da coordenadora do projeto 

e a aluna orientanda Thayany Facundo, com o tema “Espaços Públicos: desafios para 

promoção da acessibilidade urbana em Porto Velho”, conforme figuras 01 e 02. No dia 

17 de outubro de 2019 foi apresentado na XI Reunião Científica o trabalho final  

“PACTU – POR AMOR às CIDADES em TRANSFORMAÇÕES URBANAS: 

abordagens sobre os desafios e perspectivas urbanos locais e globais” no qual foi 

abordado as dificuldades encontradas nas calçadas de Porto Velho, conforme figuras 

03, 04 e 05 e apresentação em slides, disponibilizada no apêndice B. 
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Figura 01: Apresentação do banner no III Simpósio Regional. 

Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
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Figura 02: Banner para apresentação no III Simpósio Regional. 
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Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

 
Figura 03: Apresentação do trabalho na  XI Reunião Científica. 

Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 
Figura 04: Apresentação do trabalho na  XI Reunião Científica. 

Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
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Figura 05: Apresentação do trabalho na  XI Reunião Científica. 

Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

A pesquisa consiste em uma abordagem qualitativa do espaço urbano, 

procurando a compreensão do objeto de estudo, neste caso, as condições de 

acessibilidade das calçadas de Porto Velho.  

Como instrumentos de coleta de dados foi feita uma pesquisa de campo, onde 

foi feita a medição de caminhabilidade das calçadas nos principais órgão e instituições 

públicas ou privadas de Porto Velho. A medição foi feita a partir de um formulário 

desenvolvido pelo MOBILIZE, que é uma das organizações brasileiras de referência 

nos estudos de mobilidade ativa do país. Através deste formulário foi possível avaliar 

critérios como nível de ruído urbano, pavimentação, conforto ambiental, iluminação, 

segurança, sinalização, barreiras e obstáculos. Todos estes itens eram medidos com 

uma nota entre 0 e 10, sendo 10 a melhor nota. A primeira campanha feita pelo 

MOBILIZE foi em 2012, e no decorrer da pesquisa, surgiu a oportunidade de contribuir 

com a campanha “Calçadas do Brasil 2019”, onde o objetivo foi analisar as calçadas 

de todas as capitais do Brasil, principalmente dos edifícios públicos ou mantidos pelo 

mesmo. A pesquisa apontou a cidade de Porto Velho ocupando a 18º posição no 

ranking, onde foram feitas 59 avaliações, sendo a nota média 5,34. A participação foi 

certificada, conforme figura 06 e o mapeamento preliminar pode ser observado na 

figura 07. 
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Figura 06: Certificado de participação da Campanha Calçadas do Brasil 2019. 

Fonte: Fornecido pela Mobilize, 2019. 

 

Figura 07: Mapeamento das condições das Calçadas em Porto Velho. 

Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

Além disto, foram debatidos e estudados textos, artigos e produções técnicas 

desenvolvidas por organizações de referência no assunto, como o MOBILIZE, IDTP e 

WRI, bem como livros de autores que estudam a qualificação e humanização dos 

espaços públicos, como Jan Gehl. 

Já como pesquisa documental foram estudadas e analisadas a norma de 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, conhecida 



171  

 
 

como  NBR 9050; as legislações municipais e federais, dentre elas, a Lei Federal nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que discorre sobre normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida e a Lei Complementar Nº 748, de 19 de Dezembro de 2018 

que estabelece a padronização de calçadas de Porto Velho. Também foram avaliados 

e comparados legislações e manuais de instruções de calçadas das seguintes 

cidades: Calçada Certa: Manual de projeto e execução. (Florianópolis), Lei Nº 5530, 

de 17 de Dezembro 1981 e Cartilha, o Caderno Técnico de Boas Práticas para 

Calçadas de Fortaleza e Manual de Arborização de Fortaleza (Fortaleza), Decreto Nº 

58.611/2019 (São Paulo), Código de Posturas - Lei 8.616/2003 (Belo Horizonte), 

Decreto Municipal 3057/2015 (Goiânia).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um dos maiores problemas a ser ressaltado é a ausência das calçadas. Em 

regiões em processo de regularização fundiária, muitas vias possuem meio fio, mas 

não possuem calçadas construídas, ou, em outros casos, a via sequer apresenta leito 

carroçável delimitado por meio fio. Outro problema é a largura da calçada estreita, 

devido a necessidade de manter o mesmo número de faixas ao longo de toda a via. 

Ausência de arborização, pavimento danificado, desníveis e degraus para acesso dos 

veículos ao lote, rampas muito inclinadas ou fora da norma NBR9050 foram os 

problemas mais recorrentes (Figuras 08 à 12). Por fim, foram identificados a ocupação 

irregular da calçada por ambulantes, mercadorias e mobiliários particulares, além de 

veículos estacionados sobre as calçadas.  
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FIGURA 08: Condições da calçada da Prefeitura Municipal de Porto Velho  
Fonte: Acervo dos Autores, 2019. 

 
 
 
 

 

FIGURA 09: Condições da calçada nas proximidades da Praça 3 Caixas D'água 
Fonte: Acervo dos Autores, 2019. 
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FIGURA 10: Condições da calçada da Prefeitura Municipal de Porto Velho  
Fonte: Acervo dos Autores, 2019. 

 

 

FIGURA 11: Condições da calçada em Porto Velho 
Fonte: Acervo dos Autores, 2019. 
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FIGURA 12: Condições das calçadas no trecho Ivan Marrocos  
Fonte: Acervo dos Autores, 2019. 

 

CONCLUSÃO  

Há uma demanda latente por novas abordagens na gestão urbana das cidades 

brasileiras, uma vez que a mobilidade está em pauta como prioridade no mundo todo. 

Há estudos que as pessoas têm andado a pé cada vez menos, fruto da expansão 

urbana e da má qualidade das calçadas, além de que cidades com espaços urbanos 

menos atrativos, monofuncionais, de baixa densidade e carro-dependentes têm 

perdido o seu mais valioso capital: o humano. As calçadas não precisam 

necessariamente de um dono. São bens de uso comum e seu cuidado deve ser 

compartilhado entre todos. 
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ESPAÇOS PÚBLICOS: DESAFIOS DA PROMOÇÃO DA 
ACESSIBILIDADE URBANA EM PORTO VELHO 

RAMALHÃO, Luciana Chrystina1 

1. Centro Universitário São Lucas 
COSTA, Thayany Facundo2 

2. Centro Universitário São Lucas 
 
 

RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo a discussão dos espaços públicos e desafios da 
promoção da acessibilidade urbana em Porto Velho.  
 
Palavras-chave: Calçadas. Acessibilidade. Espaços Públicos. 
 
ABSTRACT 
This article aims to discuss public spaces and challengs of promoting urban 
accessibility in Porto Velho city.  
Keywords: Sidewalks. Accessibility. Public Spaces. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A circulação de pessoas na cidade com autonomia e segurança é um direito 

fundamental, que devem ser observadas para o exercício de um direito universal, 

resultante de conquistas sociais e cidadania. Lopes et al. (2007, p.2) apontam que: “O 

ambiente é de extrema importância no dia a dia de todos e a responsabilidade de ter 

uma relação de bem-estar com as pessoas que o utilizam. As calçadas são espaços 

públicos por onde pulsa a vida de uma cidade. Atendem a todos, sem qualquer 

distinção, democraticamente, dando suporte a grande parte dos deslocamentos 

diários, e que impacta diretamente no direito coletivo, influenciando na qualidade de 

vida, na segurança, na cultura, nos negócios, na identidade dos lugares. Para que 

estes ambientes sejam acessíveis é imprescindível identificar as dificuldades que as 

pessoas encontram ao se deslocarem pela cidade, sejam elas com deficiência, 

mobilidade reduzida ou não.  

A relevância deste trabalho se dá, pois, a qualidade das calçadas é um assunto 

secundário no planejamento das cidades brasileiras, indicativo de valor dado aos 

espaços públicos no país. A cidade de Porto Velho, desde 2011, com a publicação da 

Lei nº 1.954/2011 vem tentando promover uma padronização das calçadas, 
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entretendo, passados quase 8 anos, os efeitos da aplicação da lei na cidade são 

mínimos. 

Desta forma, objetivou-se analisar as condições de acessibilidade das calçadas de 

Porto Velho, identificando quais os principais obstáculos na circulação das pessoas 

com deficiência, mobilidade reduzida ou não.  

 
1. HISTÓRICO DE PREOCUPAÇÃO COM A ACESSIBILIDADE NO BRASIL 
 

A acessibilidade no Brasil ainda é uma utopia distante, calçadas inacessíveis, 

ausência de  rampas de acesso, locais sem sinalização em braile, banheiros sem 

acessibilidade. Estes são pequenos pontos críticos dentro do atual cenário brasileiro 

causados principalmente pelo crescimento populacional desordenado. A ausência da 

acessibilidade impactam principalmente na forma de locomoção das pessoas 

deficientes ou com alguma redução de mobilidade. Em meio a esse cenário caótico o 

governo brasileiro em 2000 criou a Lei 10.098/2000, que determina normas e critérios 

para promoção de acessibilidade para sociedade civil, dando início ao surgimento da 

acessibilidade no país. A ausência de fiscalização permite que ainda aconteça 

descasos com a população. 

 
1.1 BREVE RESUMO SOBRE A LEI 10.098/2000 E NBR 9050 
 

Conforme a NBR 9050/2015, as vias públicas e parques devem ser projetadas com 

acessibilidade e os locais já construídos devem ser adaptados caso haja necessidade, pois 

existem pessoas com deficiências ou com redução de mobilidade que frequentam esses 

locais. De acordo com a norma, os mobiliários de recreação tanto de perfil público quanto de 

perfil privado devem ser no mínimo 5% adaptados e identificados para pessoas com 

deficiências ou mobilidade reduzida. 

Os espaços de circulação urbana de caráter público e privado de pedestre, de entrada 

e saída de veículos, de escadas e rampas devem ser dimensionados de acordo com a NBR 

9050. Os banheiros de uso coletivo existentes em parques, praças, jardins ou espaços livres 

devem estarem em conformidade com a NBR 9050, possuindo no mínimo 01 (um) sanitário e 

um lavatório acessível.  

Os estacionamentos em vias e/ou espaços públicos devem dispor de vagas 

reservadas para pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. As vagas de 

estacionamento devem estar próximas a área de circulação de pessoas e devem ser 

sinalizadas conforme vaga. As vagas disponibilizadas são de no mínimo um valor equivalente 

a 2% do total e no mínimo uma vaga disponibilizada no local.  



178  

 
 

A NBR 9050 trás as medidas importantes para desenvolvimento de projetos com 

acessibilidade em edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos para a 

população. As áreas de circulação devem conter espaços livres de obstáculos, permitindo o 

caminhar das pessoas, nas calçadas as rampas devem conter rampas com inclinação igual 

ou superior a 5% e no máximo 8,33%. 

As áreas de espaços públicos devem conter informações essenciais aplicadas de 

forma visual, sonora e/ou tátil. As áreas acessíveis em edificações, mobiliários e espaços 

urbanos devem ser indicadas com o símbolo internacional de acesso - SIA.  As vagas de 

estacionamento destinadas às pessoas com redução de mobilidade e pessoas com 

deficiência precisam serem sinalizadas e demarcadas com o símbolo internacional de acesso 

ou com a descrição de idoso. 

A calçada é destinada a passagem de pedestres, quando disponibilidade pode conter 

mobiliário urbano, sinalização e vegetação. De acordo com a NBR 9050 ela é dimensionada 

em três partes: faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso.  

A faixa de serviço deve conter uma largura mínima de 0,70 m e é destinada comportar 

o mobiliário urbano, os canteiros de plantas, as árvores, os postes de iluminação ou os 

equipamentos de sinalização. A faixa livre (área de passeio) deve conter no mínimo 1,20 m 

de largura e 2,10 de altura livre. É de uso exclusivo para circulação de pedestres não podendo 

conter nenhum obstáculo, sua inclinação transversal não pode ultrapassar 3% e a inclinação 

longitudinal devem ser de mesma inclinação que as vias lindeiras. De acordo com a NBR 9050 

a faixa livre deve comportar um fluxo de 25 pessoas por minuto de forma confortável. A faixa 

de acesso só é dimensionada em calçadas com largura superior a 2,00 m. É um faixa que 

permite a passagem da área pública para o lote a ser acessado (ex: casa). Ela permite a 

acomodação de rampas de acesso aos lotes lindeiros perante aprovação da prefeitura nas 

edificações já existentes.  

Os rebaixamentos de calçadas são construídos em direção ao fluxo de travessia dos 

pedestres. Deve conter largura mínima de rebaixamento de 1,50 m, de forma que não haja 

diminuição da faixa livre de no mínimo 1,20 m, a inclinação deve seguir uma constância e não 

pode ser acima de 8,33% conforme norma no sentido longitudinal da rampa central e na rampa 

das abas laterais. É proibida a existência de desnível entre o término do rebaixamento da 

calçada e o leito carroçável. Quando houver vias com inclinação transversal do leito carroçável 

com inclinação superior a 5% deve ser adotada uma faixa de acomodação de 0,45 m a 0,60 

m de largura ao longo da aresta de encontro dos dois pisos inclinados no percurso rebaixado. 

A possibilidade de rebaixamento da calçada em áreas de canteiro só é possível quando 

houver no mínimo 1,50 m de altura e uma declividade de 8,33% e a sua largura deve ser 

equivalente ao comprimento da faixa livre. Nas calçadas estreitas com faixa livre de 1,20 m, 
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é permitido uma diminuição do percurso de travessia e/ou pode ser construída a faixa elevada 

para travessia e em alguns casos é realizado o rebaixamento total da largura da calçada, 

contendo largura mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 5%. 

 
1.3 A REALIDADE DAS CIDADES BRASILEIRAS QUANDO A ACESSIBILIDADE 

A falta de mobilidade urbana é presenciada diariamente no Brasil, um dos 

principais problemas que agregam a ausência de mobilidade urbana é encontrada na 

calçada. Cerca de 30% do deslocamento diário é composto pela circulação de 

pedestres. Uma grande parcela das calçadas brasileiras se encontram em estado 

inadequado para uso, conforme legislação municipal e a NBR 9050. A calçada tem 

um papel fundamental na mobilidade urbana porém nem todos dão a atenção 

necessária para a mesma, as calçadas servem como ferramenta de locomoção para 

pedestres, devendo ser contínuas e com trajeto consistente para o trânsito pedestre. 

No Brasil cada cidade é responsável pela padronização de suas calçadas conforme 

legislação vigente.  

1.3.1 Florianópolis 

 

Na região sul do Brasil por exemplo, a prefeitura da cidade de Florianópolis 

criou no ano de 2018 novas regras de padronização de calçadas com embasamento 

na NBR 9050 e na lei Municipal nº 7801/2008 . Nas ruas Pau de Canela, Sul da Ilha e 

rua Graciliano Manoel Gomes regiões de Florianópolis, são encontradas calçadas 

esburacadas, com ausência de piso tátil, mobiliários urbanos de dispostos de forma 

inadequada. A prefeitura criou um manual Calçada Certa para auxiliar os moradores 

a padronizar as calçadas com a participação da  ACIC (Associação Catarinense para 

Integração do Cego) e a Aflodef (Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos) 

com intuito de estabelecer uma circulação de pedestres mais livre e universal.  

As mudanças principais são referentes a dimensão da calçada, inclinação 

transversal e inclinação longitudinal, colocação de piso tátil, padronização de cores, 

rampas e rebaixamentos e outros. O tamanho das faixas da calçada segundo a 

cartilha disponibilizada é que a faixa de serviço deve ter no 0,70 m de largura, a faixa 

livre 1,5 m de largura e a faixa de acesso que é encontrada apenas em calçadas com 

a largura superior a 2,0 m, o seu comprimento é o restante da largura disponível.   

O atual problema encontrado é a ausência de fiscais para fiscalização, a 

prefeitura ainda não divulgou o prazo para regularização das calçadas. Outra 
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mudança será na troca das cores do piso tátil que atualmente são vermelhos e 

deverão ser pretos.  

 

 
FIGURA 01: Alteração de calçadas em Florianópolis  

Fonte: Cartilha Calçada Certa: Manual e projeto e execução, 2019. 
 
1.3.2 São Paulo 

 

O município de São Paulo é a capital do estado de São Paulo situado na região 

sudeste do país, segundo o IBGE (censo 2017) é o atual município em números de 

habitantes cerca de 12,1 milhões. Pelo grande tráfego de pedestres e a constante 

irregularidades nas calçadas paulistas em 2018 a prefeitura municipal divulgou um 

novo decreto Nº 58.611/2019 e uma cartilha auxiliar para população com as atuais 

exigências no planejamento e execução da calçada.   

O programa Bom dia SP da emissora rede globo em 2018 mostrou uma série de 

calçadas com medidas de 0,40 m na rua Tenente Sylvio Fleming. Outros problemas 

são encontrados nas calçadas, a ausência de rampas são constantes e quando existe 

rampa a inclinação está inadequada.  

As principais mudanças encontradas foram relacionadas principalmente a largura 

da calçada, a prefeitura deseja priorizar o máximo de espaço na faixa livre e incluir 

árvores para tornar o passeio mais confortável. As medidas da calçada disponibilizada 

pela prefeitura é de que a faixa de serviço tenha no mínimo 0,75 m, a faixa livre de 

1,20 m e a faixa de acesso não contém largura mínima.  

 
 
 

1.3.3 Belo Horizonte 

 
Outro exemplo na região sudeste é a cidade Belo Horizonte capital de Minas 

Gerais. O Código de Posturas (Lei 8.616/2003) determina que o proprietário é 
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responsável pela construção e manutenção da calçada. A Portaria 57/2018, publicada 

no Diário Oficial do Município traz algumas alterações relacionadas a utilização do 

piso tátil, tamanhos das calçadas e materiais.  Os revestimentos aceitos para 

padronização da calçada são: pisos drenantes, ladrilhos hidráulicos, pisos cimentados 

e placas pré-moldadas. Com a nova portaria as calçadas com largura igual ou superior 

a 3,10 m, o piso tátil direcional deve ser colocado a 0,40 m do alinhamento e nas 

calçadas inferiores a 3,10 o piso direcional deve ser colocado em trechos que tenham 

descontinuidade da linha-guia identificável.  

A faixa de serviço deve corresponder no máximo a 40% da largura da calçada e 

em calçadas com largura inferior a 2,0 m pode ser de até no máximo 25% da largura 

total. A faixa livre deve ter largura mínima de 1,50 m e nas calçadas com medidas 

inferiores a 2,0 m deve ser de 75% da largura total. Os pisos táteis devem ser da cor 

vermelha. A inclinação longitudinal das calçadas devem ser a mesma da inclinação 

da rua e a inclinação transversal deve ter entre 1% a 3% para otimizar o escoamento 

das águas da chuva.  Os proprietários que não regularizarem sua calçada estão 

sujeitos a pagar multa.  

 
1.3.4 Goiânia 

 
Na região centro-oeste a cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás o Decreto 

Municipal 3057/2015 trás as medidas mínimas para o dimensionamento de calçadas 

na cidade. A faixa de serviço deve variar entre 0,60 m a 1,5 m, os revestimentos 

sugeridos são gramado e calçamento e a rampa de acesso de veículos deve ser feita 

por esta faixa. A faixa livre deve variar de 1,50 a 2,00 m, a sinalização tátil deve ser 

inserida no meio desta faixa e o revestimento deve ser concreto desempenado. A faixa 

de acesso ser o restante da calçada sendo possível apenas em calçadas superiores 

a 2,10 m de largura, os revestimentos sugeridos são os mesmos que o da faixa de 

serviço. A largura total da calçada deve ser igual ou maior a 2,10 m. A inclinação 

máxima transversal é de 3%, a inclinação longitudinal de acordo com a inclinação da 

rua, deve haver o rebaixo para acesso de carros e motocicletas (apenas em calçadas 

superiores a 2,10m) e a altura do meio fio deve ser entre 0,15 a 0,17 m. Atualmente 

está em votação uma lei que proíbe a utilização de água limpa para lavagem da 

calçada, se aprovada será um passo importante para a sustentabilidade do planeta.  

1.3.5 Fortaleza 
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Na região nordeste do país o município de Fortaleza, capital do estado do 

Ceará a prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 

Ambiente (SEUMA), divulgou a Cartilha e o Caderno Técnico de Boas Práticas para 

Calçadas de Fortaleza a fim de padronizar as calçadas da cidade.  

Com a padronização das calçadas a prefeitura espera não apenas beneficiar 

seus habitantes com relação a acessibilidade, mas também beneficiar na segurança 

pública, com uma boa pavimentação as calçadas aumentarão o fluxo de pessoas em 

regiões anteriormente pouco movimentadas.  

O Ministério Público do Estado do Ceará cobrou medidas de fiscalização por 

parte da prefeitura. No ano de 2018 foram feitas aproximadamente 2.908 fiscalizações 

das quais 1.649 tiveram suas calçadas autuadas e notificadas. As principais 

irregularidades foram relacionadas a utilização de mobiliários na calçada por parte de 

estabelecimentos e lojas, buracos, inclinação superior a 8,33% em rampas.  

As calçadas de Fortaleza são projetadas com embasamento na norma de 

acessibilidade, onde: a faixa de serviço deve conter largura mínima de 0,70 m, a faixa 

livre 1,50 m e excepcionalmente nos casos da calçada ter mensuração inferior a 2,10 

m é permitido a largura mínima de 1,20 m.  A inclinação longitudinal deve acompanhar 

a inclinação da via e a inclinação transversal não pode ser superior a 3%. A cartilha 

também traz as especificações básicas para as rampas de acesso de veículos que 

por exemplo quando meio-fio tiver altura de 17 cm o comprimento da rampa deve ser 

de 25,5 cm. Em calçadas estreitas com altura de meio-fio de 10 cm por exemplo deve 

se adotar comprimento de rampa de 1,20 m com a inclinação inferior a 8,33%. 

Outro diferencial está relacionado a parte de arborização, do qual os plantios de 

plantas devem ser feitos conforme o Manual de Arborização de Fortaleza. E critérios 

para as calçadas quando houver estacionamento próximo às mesmas. Os 

estacionamentos devem ser feitos de forma a preservar a largura mínima da faixa livre 

e deve ser utilizado um limitador de vaga na medida de 1,0m do meio-fio da calçada. 

O piso tátil deve ser utilizado de forma estratégica, instalando quando houver 

descontinuidade de via ou algum elemento no meio da via. O recomendado é que as 

pessoas com deficiência visual se guiem pelos lotes da calçada. Os materiais de 

revestimento permitidos são: os pisos intertravados, o concreto permeável, o concreto 

moldado in loco, o ladrilho hidráulico. 
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1.3.6 Porto Velho 

 
Na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, localizado na região 

norte do país é notável um descaso com a população, de acordo com dado levantado 

pelo  Mobilize Brasil em 2019, aproximadamente 90% das calçadas da cidade 

encontram-se fora da norma.  

A ausência de calçadas na cidade é o principal problema, quando existe 

calçadas muitas se encontram com a largura menor do que a norma solicita. A 

principal reação da ausência de calçadas está relacionada a acidentes de pedestres 

e pessoas com deficiências ou redução de mobilidade. Sem calçada os pedestres 

tendem a se locomover pela rua e os cadeirantes por exemplo ficam impossibilitados 

de ter acesso a alguns lotes pela ausência de rampas. 

Na região central de Porto Velho a presença de calçadas é frequente, contudo 

algumas apresentam árvores na área da faixa livre, cadeiras e mesas de 

comerciantes, ambulantes e demais obstáculos que não deveriam estarem dispostos 

na faixa de passeio. Outro problema recorrente é a ausência de padronização das 

calçadas, a diversidade de materiais utilizados pelos proprietários acaba prejudicando 

os pedestres, o uso de pisos cerâmicos não antiderrapantes são frequentes. Na Av. 

Sete de Setembro, o fluxo de pedestres é intenso durante o dia e poucos 

estabelecimentos comerciais dispõem de uma calçada acessível conforme a NBR 

9050. Um exemplo presente é na calçada do Banco Bradesco, situado na Av Sete de 

Setembro, 711 - Centro os ambulantes colocam mesas com mercadorias o que diminui 

a faixa livre, causando congestionamento no trânsito de pedestres.  

O edifício da Prefeitura Municipal de Porto Velho localizado na rua Dom Pedro 

II, 826 - Centro é possível verificar calçadas irregulares. A falta de padronização da 

calçada é visível quando ocorre a transição da calçada da prefeitura para calçada da 

Biblioteca Municipal Francisco Meirelles. Na parte posterior da prefeitura, localizada 

na r. José do Patrocínio é visto calçadas esburacadas, sem acessibilidade, sem 

utilização de piso tátil, com árvores dispostas de forma inadequada e na r. Gonçalves 

Dias a falta de padronização é frequente também.   
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FIGURA 02: Calçada Prefeitura Municipal de Porto Velho  

Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
 

Em 2018 foi sancionada a Lei Complementar Nº 748, de Dezembro de 2018 

que menciona que a calçada tem uso exclusivo para trânsito de pedestres e apenas 

quando possível é utilizado mobiliário urbanos e vegetações. Fica registrado também 

que os proprietários dos imóveis são obrigados a pavimentar, conservar e dar 

manutenção das calçadas. A prefeitura fica responsável pela fiscalização e 

notificações quando houver calçadas irregulares.  

Conforme legislação a calçada deve ser projetada e executada com embasamento na 

NBR 9050/2015. A calçada deve ser dividida em três faixas: faixa de serviço, faixa 

livre e faixa de acesso.  

Na faixa de serviço deve ser preservado uma largura mínima de 0,70 m, a 

legislação permite a plantação de árvores conforme autorização pela Subsecretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, como o Plano 

Diretor de Arborização determina e a autorização de mobiliários urbanos deve ser 

solicitado pelos órgãos competentes.  

A faixa livre deve ter inclinação transversal de até 3% para escoamento da água 

da chuva e no mínimo deve conter 1,20 m de largura em vias locais e 1,50 em vias 

arteriais e coletoras com altura livre mínima de 2,50 m. Os revestimentos utilizados na 

faixa livre são os antiderrapantes.  

A faixa de acesso só é permitida quando a largura da calçada for superior a 

1,90 m, é utilizada para acesso ao lote, podendo ser utilizadas rampas de acesso 

portanto que não afete a faixa livre. Na faixa de acesso é permitido o uso de 

vegetações, mobiliários de uso temporário conforme estabelecido no Código de 

Posturas Municipal. O rebaixamento de guia de acesso aos veículos é permitido 

apenas na faixa de serviço quando não interferir na faixa livre.  
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As utilizações de pisos táteis devem seguir a norma NBR 16.537/2016. O piso 

tátil direcional deve ser locado no eixo da faixa livre do passeio, quando houver 

necessidade e em calçadões e calçadas localizadas em praças, parques e áreas sem 

edificações a sinalização deve ser locada conforme o fluxo de pedestres. O piso tátil 

direcional é dispensado quando houver fachadas ou muros de forma contínua.  

Os condomínios privados devem seguir a legislação e aplicar as especificações 

da lei nas calçadas de vias internas. Todas as calçadas do município devem estarem 

de acordo com os padrões estabelecidos na legislação, sendo apenas permitido 

alterações conforme autorização da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e 

Transportes - SEMTRAN.  

No segundo semestre de 2019 a Prefeitura de Porto Velho aumentou o número 

de fiscalizações a fim de diminuir a obstrução de calçadas. Os principais objetos 

colocados nas calçadas de forma irregular são materiais de construção, entulhos e 

mercadorias expostas. O código de postura prevê que o passeio da calçada deve ser 

livre de qualquer bloqueio a fim de garantir o direito de mobilidade para os moradores 

da cidade.  O Código de Postura estabelece que a multa para essa infração é no valor 

de R$ 3.750,00 e apreensão do material. Os moradores da cidade de Porto Velho 

sofrem também com o acúmulo de lixo nas calçadas. O acúmulo de lixo nas calçadas 

prejudica o passeio, obrigando os pedestres a desviar pelas ruas e também pelo odor 

que o lixo libera.  

O descarte incorreto de lixo impossibilita a coleta de forma efetiva, uma vez que 

as sacolas de lixo encontram-se rompidas o caminhão do lixo não faz o recolhimento. 

O principal motivo da violação das sacolas de lixo são os moradores de ruas e 

usuários de entorpecentes que vasculham o lixo com a intenção de encontrar restos 

de alimentos ou objetos. Outro transtorno a população é a violência na região, devido 

a presença de usuários de drogas, o que deixa a calçada um lugar inseguro e propício 

a assaltos. No bairro Mocambo por exemplo, situado na região central da capital. 

Moradores relatam aumento de assaltos na região devido ao acúmulo de lixo na Av. 

Campos Sales e proximidades.  

Desde 2017 o programa Cidade Mais Verde criado pela Subsecretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), desenvolve o 

Projeto What's Árvore que tem como intuito distribuir mudas de árvores para a 

população do município. O grande diferencial do programa é no auxílio do plantio em 



186  

 
 

calçadas, as mudas distribuídas não são prejudiciais a calçada. Quando o programa 

é solicitado uma equipe vai até a residência do solicitante e verifica as condições do 

lote ou da calçada, para verificar se está apto a receber a muda. 

 

 
FIGURA 03: Plantio de mudas na calçada  

Fonte: SEMA/Divulgação, 2019. 
 

Um dos maiores problemas encontrados em Porto Velho a ser ressaltado é a 

ausência das calçadas. Em regiões em processo de regularização fundiária, muitas 

vias possuem meio fio, mas não possuem calçadas construídas, ou, em outros casos, 

a via sequer apresenta leito carroçável delimitado por meio fio. Outro problema é a 

largura da calçada estreita, devido a necessidade de manter o mesmo número de 

faixas ao longo de toda a via. Ausência de arborização, pavimento danificado, 

desníveis e degraus para acesso dos veículos ao lote, rampas muito inclinadas ou 

fora da norma NBR9050 foram os problemas mais recorrentes (Figura 04). Por fim, 

foram identificados a ocupação irregular da calçada por ambulantes, mercadorias e 

mobiliários particulares, além de veículos estacionados sobre as calçadas. 
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FIGURA 04: Condições da calçada da Prefeitura Municipal de Porto Velho  
Fonte: Acervo dos Autores, 2019. 

 
2. MÉTODO 
 

A pesquisa consiste em uma abordagem qualitativa do urbano, procurando a 

compreensão do objeto de estudo, neste caso, as condições de acessibilidade das 

calçadas de Porto Velho. Em suas instâncias dos espaços sociais e físicos, configura-

se como uma pesquisa exploratória e descritiva. 

O método utilizado para coleta de dados foi a observação e a investigação em 

campo, bem como a aplicação de formulários para análise da qualidade de 

caminhabilidade das calçadas que envolviam aspectos sobre dimensionamento, 

segurança, superfície, drenagem, sinalização, atração e conexão. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
Os principais problemas encontrados nas calçadas brasileiras estão relacionados 

a falta de fiscalização, punição e falta de empatia pelo próximo. Muitos proprietários 

não se colocam no lugar dos deficientes, pessoas com carrinhos de bebês e pessoas 

com mobilidade reduzida, colocando mobiliários e vasos de plantas (na faixa livre) e 

rampas fora da norma.  

 
3.1 Primeiro erro: ausência de profissional habilitado para a execução da 

calçada 

 



188  

 
 

A ausência de profissionais qualificados é um dos principais fatores para 

ocorrência de calçadas irregulares no país. Os proprietários com o “intuito” de 

economizar não contratam arquitetos ou engenheiros para a execução da calçada.  

 
3.2 Segundo erro: utilização incorreta de revestimentos  

 
A utilização de revestimentos errados é um dos principais problemas na execução 

da calçada. Os proprietários colocam revestimentos polidos ou esmaltados, com o 

intuito de deixar a calçada “esteticamente agradável” ou a preferência estética. Os 

principais revestimentos errados colocados são: pisos cerâmicos sem antiderrapante, 

pedras portuguesas e pisos trepidantes. 

 
3.4 Terceiro erro: dimensão da calçada 

 
As calçadas em sua maioria não respeitam o dimensionamento mínimo exigido 

pela legislação municipal ou pela NBR 9050. Os proprietários utilizam o espaço que 

deveria ser da faixa livre para garagem (conforme figura 5) ou alocar lixeiras. Em sua 

maioria a calçada tem dimensão de 0,40 m pois só é feita para da acesso ao lote. 

 

 
FIGURA 05: Garagem irregulares  

Fonte: Bahia.Ba, 2019. 
 
 
3.4 Quarto erro: vegetação  
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O plantio de plantas é outro grande problema, os proprietários colocam plantas 

que a calçada não suporta devida a altura da copa ou raízes, os vasos de plantas no 

meio do passeio também é outra problemática e outro problema está relacionado a 

poda, pois quando a árvore é podada de forma errada as árvores tendem a perder o 

equilíbrio e com os ventos fortes e chuvas elas tendem a cair. O plano de Arborização 

de cada cidade é importante para verificar as espécies permitidas.  

 
3.5 Quinto erro: manutenção da calçada 

 

Muitos proprietários não dão assistência técnica a calçada, o que resulta no 

aparecimento de trincas, buracos e irregularidades no piso. Atualmente existem 

empresas especializadas na manutenção de calçadas, é importante destacar que a 

manutenção só pode ser feita com autorização da prefeitura.  

 
3.6 Sexto erro: rampas 

 
A ausência da inclinação correta nas rampas é outro problema presente nas 

calçadas, a NBR 9050 determina inclinação de 5%-8,33%. A ausência de rampas 

também é um problema. Em algumas regiões onde os terrenos são inclinados as 

rampas são feitas erradas, onde muita das vezes atravessa a calçada toda, 

provavelmente com o intuito de dá acesso ao lote por meio de veículos.   

 
3.7 Sétimo erro: inclinação transversal 

 
A inclinação transversal deve ser consultado na legislação de cada cidade mas 

geralmente é permitida a inclinação de no máximo 3% para o escoamento da água da 

chuva.  

 
3.8 Oitavo erro: piso tátil 

 
As calçadas apresentam pisos tátil de direção e alerta dispostos de forma 

inapropriada e com cores de fácil desbotamento, o recomendado é que o deficiente 

se guie pelas fachadas ou muros do lote.   

 
3.9 Nono erro: ausência de placas de orientação 

 
A ausência de placas informativas pelas cidades prejudica principalmente os 

turistas, às vezes é possível verificar apenas placas com pontos turísticos, porém sem 
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placas de auxílio com nome de ruas ou avenidas, é recomendado a instalação de 

placas com nomes das vias e mapas de acesso.  

 
3.10 Décimo erro: mobiliários urbanos 

 
A utilização incorreta de mobiliários urbanos e temporários dificulta o trânsito 

de pedestre. Quando a calçada não tem a faixa de serviço, muitos proprietários 

instalam lixeiras e postes na faixa livre. Outro problema está relacionado a utilização 

de mesas e cadeiras por comerciantes, atrapalhando a passagem de pedestres. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO  

Há uma demanda latente por novas abordagens na gestão urbana das cidades 

brasileiras, uma vez que a mobilidade está em pauta como prioridade no mundo todo. 

Há estudos que as pessoas têm andado a pé cada vez menos, fruto da expansão 

urbana e da má qualidade das calçadas, além de que cidades com espaços urbanos 

menos atrativos, monofuncionais, de baixa densidade e carro-dependentes têm 

perdido o seu mais valioso capital: o humano. As calçadas não precisam 

necessariamente de um dono. São bens de uso comum e seu cuidado deve ser 

compartilhado entre todos. 
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PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS E COMPLEXIDADE DA GESTÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES EM PORTO VELHO 

 
Orientador: Marcelo Augusto Mendes Barbosa 

Bolsista: Júlia Roberta B. Mendes 
 
RESUMO:Este projeto não difere muito de boa parte dos projetos que alicerçam os 

trabalhos de pesquisa, em especial da construção sistemática de um projeto de 

pesquisa que visa nortear a operacionalização das atividades e das atuações dos 

pesquisadores. Ele abrange muitos desdobramentos dentro da área da 

ADMINISTRAÇÃO, criando interdisciplinaridades voltadas a gestão das 

organizações. Foi um projeto de pesquisa que objetivou “sinergizar” e produzir 

sistematicamente pesquisas que resultem em novos achados dentro da grande área 

de estudo, sempre considerando como base teórica os pressupostos das teorias 

balizadoras: sistêmicas, contingencialistas, complexas e estruturalistas. Tais teorias 

alinhadas a outras deverão pressupor novidades e conclusões acerca de práticas, 

modelos, metodologias de gestão que tornam as organizações mais sistêmicas e 

complexas tanto do ponto de vista da gestão dos recursos como também da relação 

desta com o meio ambiente e o social. Sendo assim, optou-se por estudar em 

específico o setor de comercialização de automóveis seminovos na cidade de Porto 

Velho, a partir das pesquisa iniciais resultou-se na produção de uma proposta de artigo 

que doravante será submetida a uma revista específica sobre assunto. Objetivou-se 

no estudo, produzir e analisar a partir das pesquisas achados que resultem para a 

definição de estratégias que possam esclarecer alguma dos muitos questionamentos 

originários da pesquisa.  

Palavras-Chave: Competitividade, Estratégias, Complexidade, Setor de Automóveis, 

Sistemas Adaptativos Complexos 

1. INTRODUÇÃO 

Por se tratar de assuntos correlatos a estudos de mercado e do resultados de 

contingências que refletem nas organizações, iremos apresentar conceitualmente 

pressupostos correlatos ao tema. Assim, iremos expor várias definições que fazem 

parte do estudo.  

Pasquale (2012), contribui mencionando que as estratégias consistem nas 

ações que a organização deve realizar para atingir seus objetivos. São estabelecidas 
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com base nos objetivos a alcançar e influenciadas pela missão, visão, crenças e 

valores, microambiente e situação da organização. “O termo "estratégia emergente" 

foi introduzido na década de 1970 por Henry Mintzberg (1978). Uma estratégia 

emergente é, essencialmente, uma "estratégia não planejada", no sentido de uma 

linha de ação que só é percebida como estratégica pela organização à medida que 

ela vai se desenrolando ou até mesmo depois que já aconteceu.” Por isso, o mercado 

competidor está sempre recebendo as emergência do próprio mercado, no caso do 

estudo dos veículos automotivos os resultados são bem visíveis, quando das variáveis 

que esse mercado recebe de outros setores, como o de veículos novos e de outros 

que indiretamente influenciam no processo decisório de compra do consumidor. Para 

isso, nos deparamos com o pensamento complexo. “O pensamento complexo resulta 

da complementaridade [...], das visões de mundo linear e sistêmica. Essa abrangência 

possibilita a elaboração de saberes e práticas que permitem buscar novas formas de 

entender a complexidade dos sistemas naturais e lidar com ela, o que evidentemente 

inclui o ser humano e suas culturas. As consequências práticas dessa visão bem mais 

ampla são óbvias.” (BATTRAM, 2004). Aliado ao pensamento complexo temos o 

sistêmico que trata-se de “[...] uma nova forma de abordagem que compreende o 

desenvolvimento humano sobre a perspectiva da complexidade, para percebê-lo, a 

abordagem sistêmica lança seu olhar não somente para o indivíduo isoladamente, 

considera também seu contexto e as relações aí estabelecidas. Pensar 

sistemicamente exige uma mudança de postura por parte do cientista, postura esta 

que propicia ampliar o foco e entender que o indivíduo não é o único responsável por 

ser portador de um sintoma, mas sim que existem relações que mantém este sintoma. 

Um sistema complexo não pode então ser analisado ou separado em um conjunto de 

elementos independentes sem ser destruído. Em consequência não é possível 

empregar métodos reducionistas para a sua interpretação ou entendimento 

(BATTRAM , 2004). Se um determinado domínio é complexo ele será, por definição, 

resistente à análise. “Uma pessoa pensando linearmente trabalha focada em uma 

parte, em uma perspectiva. Ela enxerga a árvore, mas não vê a floresta. A tendência 

nesse caso é só notar um aspecto ou uma única perspectiva de um assunto: só 

vantagens ou só desvantagens. Um dos efeitos disto é a motivação só pela 

necessidade ou só pelo prazer” (BATTRAM, 2004).  
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Assim o se pautou em tais pressupostos, que deram base para que se pudesse 

realizar uma pesquisa com três empresas do setor de veículos seminovos na cidade 

de Porto Velho.  

2. OBJETIVOS  

Objetivou-se neste estudo analisar por meio de uma pesquisa com três 

gestores do ambiente competitivo de empresas que comercializam veículos 

automotivos seminovos os principais problemas que o setor enfrenta, considerando 

bases teóricas das teorias dos sistemas, complexidade e sistemas adaptativos 

complexos.  

3. JUSTIFICATIVAS 

Um dos principais motivos que nos levaram a realizar o referido estudo era 

conhecer os principais problemas enfrentados pelas organizações que comercializam 

veículos seminovos na cidade de Porto Velho, considerando um fator fundamental que 

era o excesso de veículos nos pátios das concessionárias e demais pressupostos que 

levam o setor a ser bastante inflado, considerando as variáveis questionados aos 

gestores.  

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa pode ser considerada como pesquisa de campo exploratória, 

com a análise comparativa, utilizando como alicerce algumas teorias que se voltam 

para a complexidade e as organizações, como a Grounded Theory, ou teoria 

fundamentalista, que utiliza o raciocínio indutivo e hipotético-dedutivo para analisar 

dados coletados e desenvolver teorias sobre a realidade, considerando de modo 

enfático o conteúdo dos dados daquele momento. E, ainda, a Teoria dos Sistemas 

Adaptativos Complexos - CAS, que compreende um estudo dos sistemas não-lineares 

e de comportamento imprevisível, além de outras bases de estudos que tratam dos 

critérios decisivos e gestoriais, como a Estratégia Emergente, por Henry Mintzberg 

(1978), que tem como óbvia característica estratégica o planejamento de última hora, 

já que esta costuma ser aplicada em ambientes não previstos e sem tempo hábil para 

planejar, tratando-se de uma resposta rápida e eficaz à mudanças repentinas e 

inimagináveis, e sem tirar o foco dos objetivos e anseios da organização. 
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Foi realizado pesquisas com três gestores representando três organizações do 

setor de comercialização de veículos seminovos na cidade de Porto Velho.  

5. ANÁLISE. E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Sabe-se que a estratégia, em seu ideal, descreve antecipação de 

movimentos.  Desenvolvida e adaptada pelos gregos, utilizada como ferramenta 

militar, a estratégia é, de forma crua, a previsão de possíveis ambientes que objetiva 

a redução de um grande impacto negativo, aumentando as chances de tornar este 

impacto em um impulso positivo direto para o sucesso. O controle racional e a 

antecipação à situações, ambientes e cenários são resultados de minuciosos 

planejamentos estratégicos, preferencialmente moldados e executados por gestores 

experientes e capacitados.  

A partir do conceito inicial de estratégia, foi possível expandir e adaptar suas 

características primordiais à diversos outros modelos e campos. Na administração, 

para gerir uma organização com eficácia, dentre as principais ferramentas utilizadas 

pelos gestores está o planejamento estratégico, e, ainda, dezenas de outros conceitos 

de estratégias existentes que podem ser utilizados para trilhar o caminho das 

organizações. 

Mesmo para os cenários mais imprevisíveis, ainda é possível contar com a 

estratégia. Este tipo de plano é denominado como “Estratégia Emergente”, termo que 

surgiu na  década de 1970, por Henry Mintzberg (1978), que tem como simples 

característica o “não planejamento”, e é comumente usada em ambientes 

imprevisíveis e sem tempo hábil para planejar. Isso não significa que as coisas 

correrão de modo aleatório e sem rumo, ou, muito menos, sem qualquer objetivo. Ao 

contrário do que parece, a Estratégia Emergente é uma resposta rápida, mas sem 

perder o foco, à mudanças de cenário que não puderam ser previstas ou imaginadas, 

mantendo, ainda em primeiro plano, os objetivos e anseios da organização. Sendo 

assim, é notável que para criar e executar uma estratégia emergente é necessário 

experiência e capacitação da equipe de gestão, pois o nível de complexidade para 

criar uma saída emergencial não é nada fácil. Tomemos como exemplo as saídas de 

emergência de um prédio em chamas. É muito mais fácil escapar de um incêndio 

quando há indicadores de caminho até às saídas do que ter que descobrir sozinho 

onde está a saída mais próxima. 
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Com isso, chegamos aos sistemas complexos e sua influência no meio 

organizacional. O estudo dos sistemas complexos compreende o estudo dos sistemas 

não-lineares e de comportamento imprevisível. Sistema Complexo é a definição de 

um sistema que interage entre si de forma diversificada a partir de vários pontos 

diferentes e que evidencia características de comportamento emergentes e auto 

organizadas. Interações não programadas, alto grau de influências externas, 

imprevisibilidade e variabilidade são descritores chaves deste tipo de sistema.  

Contudo, não existe uma definição formal para o conceito de sistema complexo, 

mas sabe-se que um sistema define-se pela relação entre os elementos de uma 

determinada classe, tornando-os interdependentes, ainda que cada um execute uma 

função diferente. Um exemplo são as peças que compõem o motor de um automóvel. 

Cada uma delas tem sua função e importância, mas todas trabalham para a 

funcionalidade do motor por inteiro, e o motor, junto à outras peças, trabalha pela 

funcionalidade do carro por inteiro, e assim por diante. Em diferentes níveis 

hierárquicos, formam-se mais e mais sistemas, sendo este o significado do termo 

“complexo”. Podemos assimilar um sistema complexo é uma espiral sem fim, pois a 

cada sistema formado alinha-se à outros sistemas e juntos, forma-se outro sistema. 

Tendo sido conceituado o sistema complexo, é possível notar que o ramo da 

administração também é um sistema complexo, pois esta não é constante ou absoluta, 

estando sempre em alteração suas formas de execução. Sendo voltando ao ponto 

inicial, a ideia de gerir um negócio, cujo grau de variação do específico mercado em 

que este está inserido, exige do gestor alto nível de competência e capacitação. Não 

só o conhecimento prático, ou somente o conhecimento técnico, são suficientes para 

gerir com alta qualidade. É necessário que o gestor possua tanto a capacidade de 

realizar os serviços operacionais, quanto a capacidade de criar estratégias para todos 

os cenários e tempos, transformando o sistema complexo em um sistema que aprende 

e é capaz de se adaptar à cada mudança, novo ambiente e nova configuração, 

tornando-o, deste modo, um sistema ADAPTATIVO complexo.  

Estudando sobre o grau de complexidade do mercado de automóveis 

seminovos e usados, através de uma breve pesquisa no portal da FENAUTO, foram 

coletados alguns dados sobre os resultados e análises do referido mercado em 2018. 

Levando em consideração a diferença da categoria de veículo seminovo para usado, 
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foi possível encontrar muitas notícias que constatam instabilidades. São algumas 

destas: 

 “Negócios de veículos com quilometragem de quatro a oito anos de uso 

avançaram 22,4% no primeiro semestre.” 

 “O desempenho dos carros seminovos, com até três anos de rodagem, 

provocou a queda geral: o percentual de venda caiu 54,7% no Estado.” 

 “Rio - O mercado de automóveis seminovos e usados no Brasil volta, 

aos poucos, a aquecer a economia nacional. Só no primeiro semestre 

deste ano (2018), mais de 5,1 milhões de carros foram negociados.” 

 “Um processo de desaceleração desde o início do ano, o mercado de 

veículos seminovos, aqueles com até três ano de uso, acumula 

expressiva queda de 56,5% no acumulado dos primeiros nove meses do 

ano.”  

 "Balanço divulgado pela Fenauto [...], referente ao primeiro bimestre de 

2019 aponta crescimento de 7,1% nas vendas de automóveis e 

comerciais leves usados e seminovos no país, na comparação com igual 

período do ano passado.” 

 “A Fenauto segmenta o mercado de usados e seminovos, usados jovens 

(de 4 a 8 anos), usados maduros (9 a 12 anos) e velhinhos (13 anos ou 

mais). [...] o único em queda livre é o de seminovos e o que mais cresce 

é o de usados maduro.” 

Deste modo, é notável que, para chegar ao ponto da aprendizagem complexa, 

seja compreendido pelo gestor de qualquer organização deste ramo, a impossibilidade 

de analisar ou estudar separadamente os elementos, ou seja, estudar o mercado de 

forma linear. Todos os fatores, sejam internos ou externos, precisam ser analisados 

de modo que todo o sistema seja compreendido, juntamente aos impactos que cada 

uma das influências causam. Um exemplo justificável para este modo de análise é a 

situação apresentada pelo presidente da FENAUTO-RS, Rodrigo Dotto, que em uma 

entrevista ao portal nacional da FENAUTO, em agosto de 2018, afirmou que o impacto 

da crise econômica sobre o poder aquisitivo do comprador, afetou diretamente o nível 

de venda de automóveis novos, o que gerou um tipo de efeito cascata que afeta 
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diretamente a redução de matéria-prima para o mercado seminovos e usados 

“jovens”, pois a matéria-prima para estes produtos são os carros novos. 

Deste modo, considerando a situação apresentada por Dotto como, ainda, o 

atual cenário do mercado de automóveis seminovos e usados, e a exigência deste 

mercado quanto à experiência e capacitação dos gestores que pretendem atuar nele, 

foi elaborado um questionário padrão, com seis perguntas simples para analisar 

brevemente o potencial administrativo dos gestores de três grandes empresas do 

ramo. 

Quadro 01: Resumo Geral das perguntas e respostas feitas aos gestores das 
empresas pesquisas. 

Pergunta Gerente A Gerente B Gerente C 

Como você 
descreveria o 
mercado de 
automóveis 
seminovos e 
usados? 

Mercado delicado 
e problemático 
devido aos altos 
preços e taxações. 

Exige muita 
habilidade. Não é 
fácil vender 
produtos usados 
pelo preço que 
valem. 

Para quem 
trabalha há algum 
tempo, o nível de 
dificuldade é 
normal, como o de 
qualquer outro 
ramo. 

Quais são os 
principais métodos 
e estratégias 
usados por esta 
loja para vender 
estes produtos? 

Descontos, 
parcelas baixas, 
premiações e 
eventos que 
promovam esses 
descontos (feirão). 

Focar no cliente e 
no bom 
atendimento, além 
de investir em 
eventos com 
descontos, brindes, 
e premiações. 

Cobrir os 
orçamentos do 
concorrente, 
aceitar o automóvel 
do cliente pagando 
o mais próximo da 
FIPE e facilitar o 
pagamento 

O feirão é 
considerado uma 
estratégia para 
elevar as vendas. 
Considerando 
isso, quais os 
critérios para 
realizar esse 
evento? 

Melhora na 
economia 
brasileira, datas 
comemorativas e 
épocas de 
remunerações 
mais altas. 

Analisar a 
capacidade de 
realizar o evento 
através dos 
critérios: Estoque, 
economia e metas 
da organização. 

Só é realizado 
feirão quando o 
nível de estoque 
está alto, e com 
foco específico 
para quem trabalha 
utilizando veículo 
como ferramenta 
(aplicativos). 
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Como é feito para 
alinhar os produtos 
disponíveis na loja 
às expectativas 
dos clientes? 

Diálogo confiante e 
convincente, e 
definição de 
prioridades para o 
comprador. 

Encontrar os 
critérios cruciais 
para a escolha do 
produto e não sair 
do orçamento do 
comprador. 

Definir o 
indispensável de se 
conter no veículo e 
valor máximo que o 
comprador pode 
pagar. 

O que você faria 
caso as vendas da 
loja caíssem 
drasticamente ao 
ponto em que não 
há vendas 
suficientes para 
mantê-la aberta? 

Apostar nos 
eventos e grandes 
descontos, além de 
serviços especiais 
como coffee-break 
e espaço infantil. 

Investimento em 
marketing e 
divulgação além de 
praticar o melhor 
serviço e fornecer o 
melhor produto 
pelo melhor preço. 

De forma 
emergencial, 
vender ao preço de 
custo para cobrir as 
despesas, além de 
chamar a atenção 
dos compradores 
com premiações na 
pré e pós venda. 

Qual é o seu nível 
de formação e por 
que você acha que 
foi escolhido para 
ser gerente? 

Administração de 
empresas. Acredita 
que foi escolhido 
por ter 
competência e por 
ter sido um 
excelente 
vendedor. 

Publicidade e 
Propaganda. 
Acredita ter sido 
escolhido porque 
sabe tomar boas 
decisões 
administrativas e 
operacionais. 

Nenhuma 
formação. 
Aprendeu a vender 
carros com o pai, 
desde os 15 anos 
de idade.  

6. CONCLUSÃO 

A partir de uma análise ao questionário, é possível notar que, ainda que os 

gestores tenham formações diferentes, ambos concordam que o mercado de 

automóveis seminovos e usados é um ramo com um grau de complexidade elevado 

e que suas estratégias e soluções para as situações com alto grau de dificuldade são 

bem semelhantes. 
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ANÁLISE DA SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA DE PACIENTES COM  
CÂNCER DE OROFARINGE 

Orientadora: Michelle de Oliveira e Silva 
Bolsista: Antônio Cezar Batista Filho 

 

 

RESUMO: O desenvolvimento do carcinoma celular escamoso de orofaringe (OSCC, 

sigla em inglês para Oropharynx Squamous Cell Carcinoma) é associado à uma 

variedade de fatores de riscos para desenvolvimento do tumor, como o uso de tabaco 

(fumar e mascar tabaco) e o consumo excessivo de álcool, a radiação solar, dieta, 

infecção por microorganismos, deficiência imunológica e predisposição genética. 

Além disso, estudos mostraram que a presença do Papilomavírus Humano (HPV) 

neste tipo de tumor também possua importância etiológica no desenvolvimento 

tumoral, especialmente em indivíduos não tabagistas e não etilistas. A análise da 

presença do HPV é relevante devido estudos prévios reportarem que pacientes com 

OSCC HPV+ possuem um melhor prognóstico em comparação aos casos HPV-, dado 

possivelmente pela  maior radiossentividade da célula HPV positiva em comparação 

à célula sem o HPV, o que também implica em  maior sobrevida livre de doença para 

os casos HPVs positivos. No entanto este dado não foi analisado para a população 

de estudo. A fim de avaliar a sobrevida livre de doença em quatro e cinco anos de 

pacientes com câncer de orofaringe atendidos no INCA e, posteriormente o efeito do 

HPV nesta taxa, 73 pacientes com o diagnóstico de OSCC foram avaliados no 

presente estudo. A perda de seguimento de 36 pacientes foi observada relacionada 

ao fato de mudança do tratamento para outra unidade de saúde ou por 

desconhecimento da “causa mortis”. A análise de sobrevida livre de doença em cinco 

anos dos demais 39 pacientes foi de 20% (8/39) 20% (n=39), enquanto a sobrevida 

livre de doença em quatro anos foi de 36% (15/39) 36% (n=39). Essas estimativas de 

sobrevida livre de doença aqui observadas foram menores que a reportada por 

estudos prévios, indicando a necessidade de avaliação de outros fatores que podem 

contribuir para a melhoria do tratamento dos pacientes com câncer de orofaringe no 

Brasil.  

 

Palavras chave: Câncer de orofaringe; Sobrevida livre de doença 
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INTRODUÇÃO 

Os carcinomas de cabeça e pescoço são a 6ª maior causa de câncer no mundo, 

com uma incidência de 650 mil novos casos anualmente, sendo que dentre os 

diferentes sítios locorregionais, o carcinoma celular escamoso de orofaringe (OSCC, 

sigla em inglês para Oropharynx Squamous Cell Carcinoma) é o mais frequente 

atualmente. Isso acontece, principalmente, devido a alta intensidade de drenagem 

linfática (HUNTER, PARKINSON E HARRISSON, 2005). 

Na América do Sul e no Caribe os cânceres de cavidade oral também seguem 

uma proporção semelhante a mundial, sendo os principais países nessa região em 

número de incidência a Argentina, o Brasil e o Uruguay. Nesse sentido, nota-se 

também que o país com maior taxa de incidência dentre estes é o Brasil. Além disso, 

é perceptível uma incidencia majoritariamente nas  cidades capitais e nas regiões sul 

e sudeste em relação as regiões norte e nordeste as quais são as menores 

(WARNAKULASURIYA, 2009). 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que em 2018 ocorreram cerca 

de 14700 novos casos de cancer da cavidade oral, incluindo orofaringe. Sendo que 

destes 11200 são homens e 3500 são mulheres. Estes valores correspondem a uma 

proporção de 10,86 novos casos a cada 100 mil homens, enquanto que esse valor é 

menor para o sexo feminino, com 3,28 novos casos a cada 100 mil mulheres. 

O desenvolvimento do OSCC é dado por uma variedade heterogênea de 

fatores de risco, dentre estes o uso de tabaco, consumo crônico de álcool e a infecção 

por HPV (Papiloma Vírus Humano) (STRANSKY, et al, 2011). O tabagismo e o etilismo 

são os fatores de rsico mais bem estabelecidos entre os pacientes diagnosticados 

com OSCC (MORO, et al, 2018). 

          Atualmente vem sendo reportado um aumento do número de casos de OSCC 

HPV+ por diversas pesquisas, em uma destas realizadas nos Estados Unidos fora 

observado de 1990 a 2019 um aumento 21% para 70% dos casos de OSCC 

relacionados ao HPV (STEIN, et al, 2014; CHATUVERDI, et al, 2008; CHATUVERDI, 

et al, 2011; SIMARD, WARD e SIEGEL, 1999). No entanto, a melhoria da notificação 

e técnicas de identificação viral podem ter participado desta variação.   

É fundamental ressaltar ainda que, em pesquisas recentes em pacientes OSCC 

HPV+ e HPV- apresentaram diferenças em relação ao sucesso do tratamento com  

radioquimioterapia. Os pacientes analisados HPV+ apresentaram uma sobrevida de 
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5 anos de 85,7% enquanto que nos pacientes HPV- esse valor fora de 11,3% 

atestando então o melhor prognóstico nos pacientes HPV+. Os resultados trazem 

reflexões sobre quantidades diferentes de seções de radioquimioterapia, pois, 

denotou-se empiricamente que o paciente com OSCC HPV+ responde melhor mesmo 

com menor radioquimioterapia(LILL, C., BACHTIARY, B., SELZER, 2017) 

Outro ponto relevante observado fora o de que o melhor prognóstico de 

tratamento dos pacientes OSCC HPV+ não é tão relevante naqueles pacientes os 

quais fazem um uso exacerbado de tabaco, no artigo de ANG e colaboradores (2010), 

dentre o grupo dosHPV+ a sobrevida global de 5 anos foi de 96,0% para não fumantes 

ou leves (<40 maços-ano) enquanto que esse valor fora de 87,5% em fumantes 

pesados (≥ 40 maços). 

           A sobrevida livre de doença é a porcentagem dos indivíduos que durante e 

após o tratamento de uma doença, como o câncer, permanceram sem manifestar 

pioras da doença enquanto que a sobrevida global de doença é a porcentagem de 

pessoas presentes em um estudo ou em um grupo de tratamento que ainda estão 

vivas por um determinado período de tempo após serem diagnosticadas ou iniciarem 

o tratamento de uma doença (National Cancer Institute; Disponível em: 

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms).  

           A maior sobrevida reportada é associada ao diagnóstico precoce da do OSCC,                                                                    

nesse sentido, percebe-se que o principal fator relacionado à estes dados está no fato 

do seu diagnóstico ocorrer em estágio avançado em função principalmente do 

reduzido acesso à exames de rotina recomendados, e a demora para o início do 

tratamento principalmente nos países em desenvolvimento. Colaborando para essa 

afirmativa fora atestado em um estudo que, até mesmo nos Estados Unidos, existem 

casos em que se demora mais de 30 dias do diagóstico até o início do tratamento do 

câncer de orofaringe, ainda que a média vista no estudo fora de 26 dias (GOEL, et al, 

2018).  

Já na população brasileira existem poucos estudos analisando a sobrevida livre 

de doença no OSCC, especialmente em função de fatores de risco como o HPV, o 

qual tem sido associado à melhoria do prognóstico da doença. 

 

OBJETIVO GERAL 
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Estimar a sobrevida livre de doença no período de quatro e de cinco anos nos 

pacientescom câncer de orofaringe atendidos no INCA, Rio de Janeiro. 

 

Objetivos específicos 

1. Estimar o número de pacientes excluídos do estudo por perda de seguimento; 

2. Analisar o sexo e idade dos pacientes com OSCC;  

3. Analisar o percentual e tempo de recidiva do OSCC em quatro anos; 

4. Analisar o percentual e tempo de recidiva do OSCC em cinco anos; 

5. Estimar a sobrevida livre de doença em quatro anos; 

6. Estimar a sobrevida livre de doença em cinco anos. 

 

METODOLOGIA 

A sobrevida livre de doença e a recidiva no período de 5 anos e de 4 anos foi avaliada 

para um total de 73 pacientes com diagnóstico de OSCC incluídos em um estudo 

maior realizado pela pesquisadora Dra. Michelle Oliveira, orientadora deste projeto de 

pesquisa. Dados dos prontuários médicos e exames histopatológicos foram 

verificados para análise de falha de seguimento, óbito e recidiva. Este estudo possui 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O estudo apresentou uma perda de seguimento de 34 pacientes dentre 73 

pelos motivos relacionados a mudança do local de tratamento para outra unidade de 

saúde ou por desconhecimento da “causa mortis” resultando na falta de informação e 

na insuficiência de dados para análise da sobrevida livre de doença em 4 e em 5 anos.  

Nota-se também uma considerável maior incidência desse tumor em homens 

pelos dados analisados nos quais apenas cerca de 10% dos pacientes eram mulheres 

(n= 73), assim como fora afirmado na analise epidemiológica global em sua analise 

sobre o Brasil feita por Warnakulasuriya (2009). Quanto a idade, foi observado que a 

média de idades dos casos com câncer de orofaringe apresentavam-se na faixa entre 

59,34 anos +/- 10,80. Além disso, a  análise do efeito do tabagismo e ingestão de 

álcool, as quais serão feitas posteriormente, são fundamentais para o melhor 
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entendimento do efeito dessas variáveis na idade do diagnóstico de câncer de 

orofaringe na idade, assim como na sobrevida livre de doença (TOTA et al, 2019 e 

RAZZAGHI et al, 2018).  

           Quanto ao total de pacientes que recidivaram no intervalo de 5 anos, fora 

observada uma taxa de 41% dos pacientes (16/39), além disso, estes recidivaram com 

uma média de tempo de 2 anos e 7 meses. Quanto à recidiva em até 4 anos, ela fora 

notada em 69% dos casos (11/16), enquanto que os que ocorreram entre 4 e 5 anos 

corresponderam a 31% (5/16). Sendo assim, Ressalta-se que apenas 2 pacientes 

recidivaram em um tempo menor que 1 ano posteriormente ao tratamento. 

Adicionalmente, foi observado a ausência de recidiva após 5 anos. 

           Em um estudo recente realizado no Canadá, país que possui um dos melhores 

sistemas de saúde públicos do mundo, a taxa de recidiva observada em 5 anos nos 

pacientes que passaram por radioterapia primária fora de 15,1% enquanto que nos 

pacientes que passaram por uma cirurgia primária esse valor fora de 23,7% 

(DEBENHAM, et al, 2016). Conjuntamente, em um outro estudo realizado 

conjuntamente com pesquisadores norte-americanos e chineses, com um espaço 

amostral maior, de 1008 pacientes, fora observada uma taxa de recidiva de 20 % em 

5 anos. Dessa maneira, percebem-se taxas de recidivas mundialmente menores que 

as encontradas na pesquisa atual realizada no Brasil.   

A análise da sobrevida global apresentou valor de 43% dos pacientes (32/73), 

sendo que a maior parte dos falecimentos ocorreram no período de até 4 anos após 

o início do tratamento 80% (33/41) enquanto que os que faleceram 5 anos após o 

início do tratamento foram 20% (8/41). 

Na maioria dos países a sobrevida global do câncer de orofaringe em 5 anos 

está em torno de 50 % (LISTL, et al, 2013). Já no Brasil outros estudos apresentaram 

taxas de sobrevida global que transitaram entre 24% (LE CAMPION, et al, 2017; 

BONFANTE, et al, 2014; SCHNEIDER, et al, 2014; OLIVEIRA, et al, 2006) a até 42 % 

o qual é o valor mais atual para a ánalise dessa variável (MORO, et al, 2018). Nesse 

sentido, a taxa de sobrevida global de doença encontrada no presente estudo 

apresenta-se muito próxima a taxa encontrada no estudo brasileiro mais recente de 

42% (MORO, et al, 2018). A diferença dessas estimativas possivelmente possui 

relação com o nível de desenvolvimento do sistema de saúde desses determinados 

países, principalmente o momento do diagnóstico da neoplasia, sendo ele tardio ou 
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precoce dependendo da eficácia dos diversos serviços de saúde de cada localidade 

(SANKARANARAYANAN, et al, 2010; WARNAKULASURIYA, 2009).  

De forma geral, as taxas de sobrevida são normalmente melhores em países 

mais desenvolvidos do que em comparação com aqueles em desenvolvimento 

(MORO, et al, 2018). Um outro exemplo dessa relação fora encontrado em um estudo 

realizado na Tailândia em que a taxa de sobrevida global em 5 anos fora de 24,1% 

(PRUEGSANUSAK, et al, 2012) enquanto que na Holanda a mesma variável 

delimitada sobre os mesmos critérios apresentara um valor de 48 % (BOUDEWIJN, 

BRAAKHUIS, VISSER, 2014). De igual maneira, fora observada uma taxa de 

sobrevida global muito acima da média mundial no Japão, com um valor de 72 %, 

tendo em vista o elevado desenvolvimento econônico e social deste país que se 

encontra dentre as maiores economias do mundo (YAMASHITA, et al, 2018) 

            Dentre os 39 pacientes incluídos nas análises de sobrevida deste estudo, foi 

possível observar que a taxa de sobrevida livre de doença em 5 anos foi de 20% 

(8/39), enquanto que esse valor para 4 anos foi de cerca de 36% (15/39) (Figura 1). 

 

Figura 7 - Análise da sobrevida livre de doença em quatro anos e cinco anos. 

 

A sobrevida livre de doença foi estimada pelo método simples, posteriormente será 

realizado o método Kaplan-Meier com a adição da variável de confiabilidade. 

 

            A estimativa de sobrevida livre de doença em cinco anos de 20% analisada 

pelo nosso estudo foi menor que a reportada por YANG e colaboradores (2018) na 

China, o qual verificou a taxa de 36% para a população estudada. Já em outro estudo 
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realizado na Bélgica, país que sempre está vinculado com o 17º melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (Relatório do Desenvolvimento Humano, 2018), o valor 

determinado para a SLD fora de 47% em 5 anos (HAMOIR, et al, 2017). Em relação 

ao Brasil, foram realizados apenas estudos avaliando a sobrevida global com um 

enfoque mais generalizado no câncer de cavidade oral, sem incluir também a relação 

com a positividade do HPV na influência do prognóstico (MORO, et al, 2018; LU, et al, 

2018). 

 Uma das prováveis explicações para as reduzidas taxas de sobrevida  

encontradas estão a demora para o diagnóstico e início do tratamento para o câncer, 

intensificado ainda pelo tipo de tumor, o qual é relacionado à um pior prognóstico 

quando comparado à outros tumores de cabeça e pescoço, resultando assim na 

menor sobrevida observada (GOEL, et al, 2018). Outros fatores como o 

acompanhamento médico tardio, a falta de conscientização da população e a 

dificuldade do acesso médico imediato, acessível e gratuito podem contribuir para 

esses achados. 

A fim de entender melhor esta taxa de sobrevida, faz-se necessário futuras 

análises desses dados estratificadas para a presença ou não do vírus HPV visto que 

os casos de OSSC positivos para HPV apresentam uma sobrevida livre e global de 

doença consideravelmente maiores (YANG, et al, 2018). Essa análise é relevante 

visto que o aumento dos casos de câncer de orofaringe atualmente são relacionados 

principalmente a ocorrência de infecção por HPV, ainda que provavelmente esse 

aumento se deve a uma melhora na notificação por meio de técnicas de identificação 

viral (HAMMARSTEDT,et al, 2006; CHATURVEDI, et al, 2011; HONG, et al, 2010).  

Os dados levantados neste estudo ainda serão conflitados em relação à outras 

variáveis previamente estudadas no doutorado da Dra. Michelle a fim de verificar o 

efeito do status do HPV e dos hábitos de vida associados a sobrevida livre de doença 

(tabagismo, etilismo, higiene oral, entre outros) no prognóstico do OSCC.  

 

CONCLUSÃO 

Este estudo mostrou uma reduzida taxa de sobrevida livre de doença nos 

pacientes com câncer de orofaringe do INCA, apontando para a necessidade de maior 

detalhamento das possíveis causas associadas.  
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RESUMO: A malária continua sendo uma importante doença infecciosa no mundo, 

com cerca de 214 milhões de casos e causa de 438.000 mortesao ano. Evidências 

mostram a malária está associadaao desenvolvimento de neuropatias periféricas, 

especialmente neurites, polineurites, paralisia ascendente de Landry e paralisia de 

nervo cranial. Tais condições podem ser acompanhadas pelo desenvolvimento de 

quadros álgicos na região do nervo afetado, seguido por sensação de dores 

musculares acompanhadas de contração muscular, intensa hiperalgesia e aumento 

da sudorese. Essas neuropatias podem estar associadas ao principal mecanismo 

patogênico da malária severa que envolve sequestro microvascular de hemácias 

parasitadas, diminuição do fornecimento de oxigênio, levando a obstrução do fluxo 

sanguíneo e hipóxia tecidual, acarretando em danosdos tecidos do sistema nervoso 

periférico e central. Assim, a infecção por Plasmodium é um fator potencial para a 

precipitação, manutenção e agravamento de condições álgicas de difícil tratamento 

como a dor neuropática. No entanto, o efeito da malária não-grave sobre a 

fisiopatologia e tratamento da dor crônica ainda não foi completamente estabelecida. 

Portanto, o objetivo do trabalho é avaliar o efeito da infecção não-grave por 

Plasmodium berghei da cepa ANKA sobre o desenvolvimento, manutenção e 

tratamento da dor crônica neuropática induzida constrição unilateral de nervo 

isquiático em camundongos.O presente estudo empregou camundongos da linhagem 

Balb/c adultos machos pensando entre 25-30 g (aproximadamente 5-6 semanas de 

idade), fornecidos pelo Biotério de Criação do escritório técnico Fiocruz Rondônia 

(Autorização CEUA solicitada). Os animais experimentais foramtratados com 

amostras de sangue contendo 107 células sanguíneas infectadas por Plasmodium 

berghei. A parasitemia foi monitorada através de esfregaços sanguíneos corados com 

coloração panótico. A nocicepção neuropática térmica foi realizado através do teste 

da placa quente. Como tratamento farmacológico analgésico foi utilizado a 

Gabapentina (Neurontin ®, 100 mg/Kg; i.p.) que foi administrada no 6º e 12º dia pós-

cirúrgico, em animais previamente infectados. A influência dos diversos tratamentos 

sobre as variáveis estudas, em função do tempo, foi estatisticamente analisada 

através de análise multivariada de variância de dois fatores (Two way ANOVA) 

seguido do pós-teste de Tukeypara comparar os grupos durante todo o tempo do 

experimento. 

Palavras-chaves: Malária experimental; Tratamento Farmacológico; Dor crônica 

neuropática. 
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1. INTRODUÇÃO 

A malária continua sendo uma importante doença infecciosa no mundo, com 

cerca de 214 milhões de casos ao ano, e 438.000 mortes resultantes apenas dessa 

doença (WHO, 2015). Cerca de 3.2 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco da 

malária, sendo as populações de países pobres as mais vulneráveis (Marrelli e Brotto, 

2016). Mais de 800 crianças morrem de malária por dia na África, de acordo com 

relatos da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015). Além disso, países não 

endêmicos têm relatado centenas de casos importados de malária (Sharma et al., 

2016). 

A malária humana é causada por cinco diferentes espécies e o Plasmodium 

falciparum pode resultar em malária grave e morte se o tratamento adequado não for 

instituído rapidamente (Marrelli e Brotto, 2016). A patogênese da malária é um 

processo ao qual o parasita da malária causa doença, função anormal ou dano em 

seu hospedeiro animal ou humano (Marrelli e Brotto, 2016). A malária não complicada 

implica em uma série de episódios recorrentes de calafrios, intensa febre e 

transpiração, e frequentemente incluem sintomas como dor de cabeça, mal-estar, 

fadiga, dor no corpo, náusea e vômito. Em alguns casos, e especialmente em grupos 

tais como crianças e mulheres grávidas, a doença pode progredir para malária grave, 

que inclui complicações tais como malária cerebral/coma, convulsões, anemia severa, 

distúrbios respiratórios, falha renal e hepática, colapso cardiovascular e choque 

(Marrelli e Brotto, 2016). 

Evidências prévias da literatura descrevem a associação da malária com o 

desenvolvimento de neuropatias periféricas, especialmente neurites, polineurites, 

paralisia ascendente de Landry e paralisia de nervo cranial (Roman e Senakayake, 

1992). Tais condições podem ser acompanhadas pelo desenvolvimento de quadros 

álgicos na região do nervo afetado, seguido por sensação de dolorosas musculares 

acompanhadas de contração muscular, intensa hiperalgesia e aumento da sudorese 

(Harvey, 1944). Em adição, existem relatos do desenvolvimento de polineuropatias do 

tipo Guillain-Barre após 2 -3 semanas da infecção por malária vivax e falciparum 

(Roman e Senakayake, 1992; Avasthi e Aggarwal, 1985; Guerreiro et al., 1985). Tais 

neuropatias podem estar associado principal mecanismo patogênico na malária 

severa que envolve sequestro microvascular de hemácias parasitadas, diminuição do 
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fornecimento de oxigênio, levando a obstrução do fluxo sanguíneo e hipóxia tecidual 

(Yeo et al., 2013), o que pode ter consequência direta sobre o suprimento de oxigênio 

e nutrientes para os tecidos do sistema nervoso periférico e central. Assim, a infecção 

por Plasmodium é um fator potencial para a precipitação, manutenção e agravamento 

de condições álgicas de difícil tratamento como a dor neuropática. 

A dor neuropática é uma condição patológica crônica altamente prevalente, 

cuja estimativas recentes indicam afetam entre 7-10% da população geral (Colloca et 

al., 2017). A dor neuropática é uma forma de dor crônica definida pela IASP 

(International Association of the Study of Pain) como “a dor iniciada ou causada por 

lesão primária ou disfunção do sistema nervoso”. As condições comuns associadas 

ao desenvolvimento da dor neuropática incluem neuralgia pós-herpética, neuralgia 

trigeminal, radiculopatia dolorosa, neuropatia diabética, infecção por HIV, lepra, 

amputação, dor por lesão de nervo periférico e dor central pós-choque (Colloca et al., 

2017). Ao contrário da dor fisiológica, a dor neuropática não possui qualquer papel 

protetor, é normalmente mal-adaptada e deletéria ao organismo. A dor neuropática é 

usualmente, caracterizada pela presença de dor estímulo-independente ou 

espontânea e progressiva (contínua ou paroxística) e dor estímulo-dependente, tal 

como a alodinia (condição em que estímulos normalmente inócuos são percebidos 

como nociceptivos) e hiperalgesia (aumento da sensibilidade a estímulos nocivos) 

(Merskey e Bogduk, 1994). Diversos mecanismos potenciais são sugeridos para 

explicar a dor neuropática, incluindo mecanismos periféricos e mecanismos centrais 

espinais e supra-espinais (Fukuoka et al., 1998). Os principais eventos periféricos, tais 

como atividade espontânea ectópica e sensibilização de nociceptores, são 

observados 6 horas após a lesão do nervo (Liu e col., 2000), tornando-se mais 

pronunciada até 1 semana depois da lesão e, então, diminuem significativamente com 

o tempo (Han e col., 2000; Liu e col., 2000). No entanto, a alodinia e hiperalgesia 

perduram por mais de seis semanas após lesão de nervo, apesar da aparente 

diminuição da frequência de descargas ectópicas espontâneas (Bian e col., 1999; 

Malan e col., 2000), o que indica o envolvimento desse evento durante a fase inicial 

da neuropatia. Já a persistência dos sinais da neuropatia, tais como alodinia e 

hiperalgesia, tem sido atribuída às alterações no sistema nervo central espinal e 

supra-espinal, em decorrência das descargas ectópicas espontâneas desencadeadas 

pela lesão de nervo (Burgess e col., 2002). 
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Mudanças no funcionamento do sistema nervoso estão envolvidas na 

manutenção da neuropatia, dentre elas a sensibilização central, que se caracteriza 

pela redução do limiar sensorial, aumento da responsividade dos neurônios espinais 

de segunda ordem, expansão da área receptiva, reorganização de circuitos neurais 

espinais, recrutamento de fibras sensoriais normalmente não nociceptivas, 

desinibição de neurônios espinais, alteração na atividade do controle descendente e 

ativação glial (Baranauskas e Nistri, 1998; Cook e col., 1987; Danziger e col., 1999; 

Doubell e col., 1997; Woolf e Doubell, 1994; Millan, 1999; Woolf e Mannion, 1999). 

Entre as mudanças observadas no controle descendente, observa-se redução 

gradativa da inibição e aumento da facilitação da atividade nociceptiva na medula 

espinal. A redução da atividade inibitória e aumento da atividade facilitatória 

descendente pode contribuir direta ou indiretamente para o aumento da excitabilidade 

dos neurônios de projeção do corno dorsal da medula espinal (ver Millan, 1999). A 

redução da inibição descendente e consequente aumento da excitabilidade de 

neurônios de projeção podem estar associados à redução do tônus inibitório de 

interneurônios efetores da medula espinal, tais como os interneurônios 

GABAérgicos/Glicinérgicos e Opioidérgicos (Zeilhofer, 2008; Ossipov e col., 1995). 

Evidências mostram que a ativação de mecanismos descendentes facilitatórios 

originados no bulbo ventromedial rostral (BVR) contribuem fortemente para a 

persistência dos sinais da neuropatia após o silenciamento das descargas ectópicas 

espontâneas. Burgess e colaboradores (2002) mostraram que a microinjeção de 

lidocaína no BVR ou o bloqueio de suas projeções espinais, por meio da lesão do 

funículo dorsolateral, abolem a alodinia mecânica e hiperalgesia térmica induzidas por 

lesão de nervo. Também foi observado que a microinjeção do conjugado saporina-

dinorfina no BVR abole o aumento espinal da expressão da proteína c-Fos decorrente 

de lesão de nervo (Vera-Portocarrero et al., 2006). Além disso, a interrupção da 

facilitação descendente abole os sinais comportamentais da neuropatia durante a fase 

tardia, mas não durante a fase inicial, indicando que este mecanismo é essencial para 

a manutenção do estado sensibilizado (Burgess et al., 2002; Gardell et al., 2003; 

Porreca et al., 2002). 

Apesar do aumento no entendimento dos mecanismos moleculares da 

nocicepção, os fármacos analgésicos existentes continuam limitados em termos de 

eficácia nas condições crônicas, tal como nas neuropatias (Taneja et al., 2017). O 
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tratamento da dor neuropática continua sendo um desafio, dado que muitos fármacos 

prescritos para esse tipo de dor tipicamente oferecem apenas alívio parcial e muitas 

vezes são acompanhados de reações adversas que prejudicam o uso de dosagens 

adequadas (Arcos et al., 2013). Um dos fármacos disponíveis e efetivos como 

analgésico na dor crônica neuropática é a Gabapentina. A Gabapentina é um fármaco 

anticonvulsivante o qual o mecanismo de ação decorre de sua ligação à subunidade 

alfa-2-delta de canais de cálcio voltagem dependentes cuja a expressão em neurônios 

sensoriais se encontra expressivamente aumentada durante o desenvolvimento da 

sensibilização central durante a dor neuropática (Suzuki et al., 2005). Evidência 

indicam que alguns fármacos anticonvulsivantes, especialmente o diazepam, 

apresentam refratariedade contra convulsões desencadeadas pela Malária (Idro et al., 

2006). No entanto, pouco se sabe sobre a influência da Malária sobre a efetividade do 

anticonvulsivante Gabapentina, especialmente quando empregado como analgésico 

para o tratamento da dor crônica neuropática. 

 

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA CIENTÍFICA 

 

Frente as evidências apresentadas, a infecção por malária pode configurar um 

fator de risco para o desenvolvimento, manutenção e/ou agravamento de condições 

patológicas que afetam o sistema nervoso tal como as neuropatias dolorosas centrais 

e periféricas de difícil tratamento. Além disso, evidência indicam que a malária pode 

interferir na eficácia de fármacos anticonvulsivantes, o que consequente poderia 

acarretar também em prejuízo na ação desses fármacos quando aplicados como 

analgésicos no tratamento da dor neuropática. Tendo em vista que a malária é 

endêmica em diversas regiões do Brasil e as dores crônicas terem alta prevalência 

mundial, a possível comorbidade pode ter importantes impactos negativos na 

economia e na Saúde Pública, uma vez que tais condições são causas importantes 

de afastamento do trabalho. Nesse sentido, o presente estudo tem como proposta 

avaliar o efeito da infecção experimental por Malária sobre a evolução e tratamento 

da dor neuropática induzida com constrição de nervo isquiático em camundongos.  

 

3. OBJETIVOS 
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3.1. OBJETIVO GERAL 

 Avaliar do efeito da infecção por Plasmodium berghei da cepa ANKA sobre o 

desenvolvimento, manutenção e tratamento da dor crônica neuropática induzida 

constrição unilateral de nervo isquiático em camundongos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Avaliar o efeito da infecção por Plasmodium berghei da cepa ANKA sobre a 

alodinia mecânica e hiperalgesia térmica induzida pela constrição do nervo isquiático. 

 Avaliar o efeito da infecção por Plasmodium berghei da cepa ANKA sobre o 

efeito analgésico da Gabapentina na dor induzida por constrição do nervo isquiático. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. ANIMAIS 

 

O presente estudo utilizou camundongos da linhagem Balb/c machos adultos 

pensando entre 25-30 g (aproximadamente 5-6 semanas de idade), fornecidos pelo 

Biotério de Criação do escritório técnico Fiocruz Rondônia. Os animais foram mantidos 

aclimatados a 22 ± 2 ºC, em um ciclo/escuro de 12 h (luzes acesas às 7 h), e tratados 

com água e ração ad libitum.  

 

4.2. PARASITAS 

 

Estoque congelado em freezer – 80 ºC de parasitas Plasmodium berghei foi 

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 107 parasitas / 0,2 mL, utilizando agulha de calibre 30G. 

A partir do 5º dia pós-infecção foi avaliada a parasitemia através de esfregaço 

sanguíneo corado por coloração panótico. Constatando-se parasitemia mínima de 2%, 

serão iniciados procedimentos conforme descrito na metodologia. 
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4.3. INFECÇÃO POR Plasmodium berghei cepa ANKA 

 

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 107 foi administrado no volume máximo que respeite 

as limitações de volume para injeção intraperitoneal, ou seja, 2-3 ml. 

 

4.4. 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 

diariamente com relação aos sinais gerais de malária tais como postura arqueada e 

pelagem eriçada. 

 

4.5. ADMINISTRAÇÃO DE GABAPENTINA 

 

A Gabapentina foi administrada na dose de 100 mg/Kg por via intraperitoneal 

(Ahmad et al., 2017) 1 hora dos testes de nocicepção no 6º e 12º dia pós-cirúrgico em 

animais previamente infectados com Plasmodium berghei cepa ANKA.  

 

4.6. MODELO DE DOR NEUROPÁTICA 

 

Para o estudo, foi empregado um modelo de lesão por constrição crônica de 

nervo, que consistiu na ligadura unilateral do tronco do nervo isquiático conforme 

descrito por Dias e colaboradores (2013). Para tal, os animais foram previamente 

anestesiados com Xilasina + Cetamina e, em seguida, posicionados em decúbito 

dorsal. Através de uma pequena incisão da porção posterior da coxa o nervo isquiático 

identificado recebeu uma ligadura uma única com fio de algodão (Corrente® nº 10). A 

ligadura foi realizada de maneira a manter que o fio fique justo ao nervo causando 
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constrição parcial. Por fim, os animais tiveram os músculos e a pele suturados em 

planos e permaneceram em repouso até o dia do teste experimental. 

 

4.7. TESTES COMPORTAMENTAIS 

 

4.7.1. Avaliação do limiar de resposta à estimulação mecânica – Filamentos de von 

Frey 

 

Para avaliar a alodinia mecânica induzida por constrição de nervo isquiático 

empregar-se-á a avaliação da frequência de resposta à 10 aplicações de filamento de 

von Frey (Estesiômetro Sorri Bauru) de 7g (70 mN), de acordo com Nascimento e 

colaboradores (2005). Para tal, os camundongos serão inicialmente colocados 

individualmente em caixas acrílicas com assoalho feito de malha de metal onde 

permaneceram por 30 minutos para ambientação. O filamento será aplicado no centro 

da superfície plantar da pata posterior direita, com força suficiente para causar o 

dobramento do filamento. O chacoalhar vigoroso e/ou lambida da pata será registrada 

como resposta positiva. Será considerada como resposta negativa a ausência de 

resposta de retirada da pata após aplicação mantida por 1s.  

 

4.7.2. Teste da placa quente 

 

Para avaliar a hiperalgesia térmica cutânea induzida por constrição de nervo 

isquiático foi realizado o teste da placa quente (WOOLFE; MACDONALD, 1944). O 

teste da placa quente consiste em avaliar a latência para que os animais exibam o 

comportamento de elevar-se sobre as patas posteriores, de lamber as patas e/ou de 

salto em resposta à exposição à uma placa metálica aquecida constantemente à 55 ± 

0,5 ºC. Para evitar lesão tecidual, o animal permanece sob a placa quente por no 

máximo 20 segundos (CALIXTO-CAMPOS et al., 2013). Para a realização do estudo, 

foi obtido inicialmente 3 medidas basais com intervalo de 5 minutos entre elas, sendo 

utilizada a média dos tempos para análise dos dados. O teste foi aplicado em cada 

camundongo no 1 dia antes da cirurgia, no 6º e 12º dia pós-cirúrgico (9º e 15º dia pós-

infecção). 
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4.8. EUTANÁSIA E DESCARTE DOS ANIMAIS 

 

No final dos experimentos, os animais foram anestesiados em câmara de CO2 

conforme normativa da instituição. Os animais foram devidamente embalados e, em 

seguida, mantidos em freezer até o descarte adequado. 

 

4.9. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A influência dos diversos tratamentos sobre as variáveis estudas, em função 

do tempo, foi estatisticamente analisada através de análise multivariada de variância 

de dois fatores (Two way ANOVA), quando for o caso, para comparar os grupos 

durante todo o tempo do experimento. Os fatores a serem analisados foram 

tratamento, tempo e a interação tratamento x tempo. Nos casos em que houver 

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 0,05. 

 

5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O procedimento experimental do estudo está resumido no fluxograma a seguir:
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GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Experimento 1: Avaliação do efeito sobre a hiperalgesia térmica em modelo de dor pré 

e pós-cirúrgica. 

Grupo Doador (n = 3) 

Grupo RPMI + Salina + Cirurgia (n = 7) 

Grupo Plasmodium + Salina + Cirurgia (n =7) 

Grupo RPMI + Gabapentina + Cirurgia (n = 7) 

Grupo Plasmodium + Gabapentina + cirurgia (n=7) 

 

Experimento 2: Avaliação do limiar de resposta à estimulação mecânica. 

Grupo Doador (n = 3) 

Grupo RPMI + Salina + Cirurgia (n = 7) 

Grupo Plasmodium + Salina + Cirurgia (n =7) 

Grupo RPMI + Gabapentina + Cirurgia (n = 7) 

Grupo Plasmodium + Gabapentina + cirurgia (n=7) 

 

6. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS OU TECNOLÓGICAS DA 

PROPOSTA 

 

O presente estudo traz como contribuição científica o melhor entendimento da 

relação entre infecção por malária e alterações sensoriais periféricas associadas ao 

desenvolvimento de quadros dolorosos crônicos, especialmente neuropático. Até o 

momento pouco se sabe sobre a relação que a malária tem no desenvolvimento e 

agravamento de neuropatias bem como seu tratamento. Desta forma, o conhecimento 

gerado permitirá maior compreensão de uma possível relação causal entre as duas 

condições altamente prevalentes permitindo estudar estratégias para lidar com tal 

situação de forma mais adequada. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

 1º 

Mê

s 

2º 

Mê

s 

3º 

Mê

s 

4º 

Mê

s 

5º 

Mê

s 

6º 

Mê

s 

7º 

Mê

s 

8º 

Mê

s 

9º 

Mê

s 

10

º 

11

º 

12

º 



234  

 
 

Mê

s 

Mê

s 

Mê

s 

A X X X          

B   X X X X       

C      X X X X    

D     X X   X X   

E          X X X 

 

A. Análise e aprovação da CEUA; 

B. Avaliar o efeito da infecção por Plasmodium berghei da cepa ANKA sobre a 

alodinia mecânica e hiperalgesia térmica induzida pela constrição do nervo isquiático. 

C. Avaliar o efeito da infecção por Plasmodium berghei da cepa ANKA sobre o 

efeito analgésico da Gabapentina na dor induzida por constrição do nervo isquiático. 

D. Análise dos dados. 

E. Confecção de relatório. 

 

8. ORÇAMENTO DETALHADO 

 

O material a baixo listado se justifica pela necessidade de realização de 

procedimentos de inoculação de fármacos, retiradas e conservação  de amostras 

saguíneas (seringas, pipétas Pasteur de vidro, caixas de criopreservação, tubos com 

anticoagulante, luvas). O material também será empregado nos ensaios de 

microscopia para determinação de 

 parasitemia (lâminas de microscopia, caixa de armazenamento de lâminas e 

câmara de Neubauer). A gabapentina será empregada como fármaco analgésico 

padrão no modelo de dor crônica neuropática). Por fim, o material adicional será 

empregado para realização de procedimento cirúrgico para indução de neuiropatia e 

esterilização de material cirurgico (fios de sutura, anestésicos, papel Kraft, fitas de 

autoclave). 

Segue abaixo o orçamento detalhado: 

 

a. CUSTEIO (R$) 2.987,43 

 2 Gabapentina (50 mg; frascos) RS 600,00 
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 4 Fio de sutura Nilon Preto 5.0 com agulha 3/8 (caixa 24 unidades) R$200,00 

 6 Lâmina de vidro (Caixa com 50 unid): R$ 300,00 

 4 Caixa para congelamento de amostras: R$ 110,00 

 1 Tubo a vácuo citrato de sódio 3,6 ml (Caixa com 100 unid): R$ 70,00 

 2 Seringa hipodérmica 0,3 ml (Caixa com 100 unid): R$ 240,00 

 2 Seringa hipodérmica 1 ml (Caixa com 100): R$ 100,00 

 2 Tubo falcon 15 ml (Pacote Com 50 unid): R$ 150,00 

 1 Microtubo 2 ml (Pacote com 500 unid): R$ 140,00 

 1 Criotubos 2 ml (Pacote 50 unid): R$ 120,00 

 4 Caixa de armazenamento para 100 lâminas: R$ 80,00 

 3 Ketamina (frasco 10 mL): R$ 150,00 

 3 Xilasina (Frasco 10 ML): R$ 150,00 

 4 caixas luvas de procedimento M: R$ 100,00 

 1 Pipeta Pasteur de vidro ponta fina (Pacote com 50 unidades): R$ 40,00 

 1 Câmara de Neubauer Dupla Melhorada Espelhada: R$ 271,43 

 1 Rolo papel Kraft 150 m (5Kg): R$ 90,00 

 3 Fitas autoclave: R$ 76,00  

b. BOLSAS 

 1 Bolsa de Pesquisador 

 1 Bolsa de iniciação científica (PIC-FSL) 

 

9. RESULTADOS 

O presente estudo nos mostra que há uma alteração no tempo de latência entre 

os grupos controle e os grupos infectados tratados com salina. mostra que a infecção 

experimental por Plasmodium berghei e ligadura de nervo induz hiperalgesia térmica, 

porém o tempo de latência comparado ao grupo controle se sobrepõe de forma 

significativa (FIGURA 1A). Os resultados também mostram que a redução da latência 

está relacionada ao aumento da parasitemia nos camundongos infectados por 

Plasmodium berghei (FIGURA 1B). 

 

Efeito da hiperalgesia cutânea induzida por contrição do nervo isquiático e infecção 
por Plasmodium berghei sobre a latência de resposta nociceptiva no teste da placa 
quente. 
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FIGURA 8: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. 

 

O presente estudo também mostra que não há muita variação no tempo de latência 

mesmo após o tratamento de gabapentina (FIGURA 2C), Os resultados também 

mostram que a redução da latência está relacionada ao aumento da parasitemia nos 

camundongos infectados por Plasmodium berghei (FIGURA 2D). 

 
         1°B: Primeiro basal; 2°B: Segundo basal; 3° B: Terceiro basal; 

     1°T: Primeiro tratamento; 2° T: segundo tratamento. 
 

FIGURA 2 - Curso temporal da latência de retirada da pata em camundongos 

infectados por Plasmodium berghei. 
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Dessa maneira pode-se observar que o efeito da infecção por malária não grave sobre 

o desenvolvimento, manutenção e tratamento farmacológico da dor crônica 

neuropática em camundongos não e alterado de forma significativa. 

 

 

10. DISCUSSÃO 

A malária não complicada inclui febre, tremor, náusea, vômito, diarreia e Dor (cefaléia, 

mialgia e dor abdominal). Segundo PHILLIPS et al., A severidade da infecção por 

Plasmódio varia de acordo com fatores associados a espécie e ao hospedeiro. Em 

pacientes diagnosticados com dor neuropática pode desencadear o aumento dessa 

sensação de dor, relacionado a infecção por malária pode configurar um fator de risco 

para o desenvolvimento, manutenção e/ou agravamento de condições patológicas 

que afetam o sistema nervoso tal como as neuropatias dolorosas centrais e periféricas 

de difícil tratamento. Mas diante dos resultados apresentados pode-se observar que 

o tratamento realizado com gabapentina em camundongos infectados por 

Plasmodium berghei tiveram uma alteração não significativa e que o tempo de latência 

do camundongo no teste de placa quente mesmo após um período maior de infecção 

após ser feito o tratamento com o fármaco continuou o seu efeito sei mais alterações.  

 

11. 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. 

 Não houve alteração significativa no tratamento realizado com gabapentina. 
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14. JUSTIFICATIVA FINAL 

 

Diante desse um ano de estágio me dediquei da forma que eu precisava me dedicar, 

porém devido a alguns atrasos por conta de aprovação do CEUA e pedido de animais 

os experimentos precisaram ser iniciados um pouco encima do término da bolsa. Mas 

por motivos pessoais e questões de saúde não tenho condições de dar continuidade 

da finalização desse projeto de forma voluntária e mesmo que fosse novamente 

remunerada eu não poderia aceitar, pois preciso cuidar da minha saúde. Mais deixo 

aqui meu agradecimento final a essa oportunidade de aprendizado que tive durante 

esses dois anos dentro do laboratório NIMFAR. 

 

ANEXO 

 



243  

 
 

 

 
 

 

 

 

 



244  

 
 

PEPTÍDEOS SINTÉTICOS DERIVADOS DE FOSFOLIPASES A2 HOMÓLOGAS 
DO VENENO DE SERPENTES COMO POSSÍVEIS AGENTES 

ANTIMICROBIANOS 

Orientadora: Rafaela Diniz Sousa 
Bolsista: Anaiely Paulino da Silva 

 

RESUMO 
O aumento de bactérias multirresistentes aos fármacos atuais é um problema mundial, 

onde a busca por novos compostos terapêuticos e o investimento em pesquisas na 

área, faz-se necessário e urgente. Os venenos de serpentes constituem uma vasta 

fonte de moléculas bioativas, contendo proteínas, enzimas e peptídeos. Dentre estes 

compontentes, destacam-se as fosfolipases A2 (PLA2) homólogas, que não 

apresentam atividade enzimática, mas conseguem romper membranas biológicas por 

mecanismos não catalíticos. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial 

antimicrobiano de peptídeos sintéticos derivados de uma PLA2 homóloga isolada do 

veneno da serpente Lachesis muta muta. Os testes para determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM) foram realizados em placas de 96 poços, a 37 

ºC no período de 24 horas. Para as atividades utilizaram-se bactérias Gram-positivas 

(Enterococcus resistente à vancomicina tipos VanA e VanB) e Gram-negativas 

(Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella 

pneumoniae ATCC 13883 e Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemas). Os 

peptídeos sintéticos foram testados nas concentrações de 125-0,9 µg/mL, tendo 

cloranfenicol como controle positivo. Dentre os peptídeos avaliados, PEP1C, PEP1Cm 

e PEP1,2Cm foram os mais efetivos, inibindo mais de 80% do crescimento de E. coli 

e Enterococcus VanB. Portanto, neste estudo foi possível identificar novos agentes 

antimicrobianos provenientes de venenos de serpentes. 

 

Palavras chave: Cepas resistentes; Fosfolipases A2 homólogas; Peptídeos 
sintéticos; Agentes antimicrobianos. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A resistência antimicrobiana ameaça inúmeros avanços médicos (O’NEILL, 

2016), sendo considerada um grande desafio da Era Contemporânea (ESTRELA, 
2018). Segundo o relatório do Global Antimicrobial Surveillance System (GLASS), 
referente aos anos de 2016-2017, há uma ocorrência generalizada de resistência aos 
antibióticos, onde mais de 500 mil pessoas de 22 países estão com suspeita de 
infecção bacteriana. O estudo apontou 8 bactérias detectadas com potencial 
resistência: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter ssp. e 
Sthapylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp, Shigella spp. e 
Neisseria gonorrhoea, elas são consideradas a maior ameaça global da atualidade, 
logo o relatório confirma a grave resistência aos antibióticos a nível mundial (WHO, 
2017). 

A utilização indiscriminada de antibióticos forma uma pressão seletiva para 
potenciais genes induzirem a resistência aos fármacos, o que pode ser expandido 
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para toda uma comunidade configurando disseminação dessa cepa resistente 
(FERNANDES; AGUIAR, 2014). Segundo o relatório de Vigilância de Resistência 
Antimicrobiana da Europa - 2013, em 15 países europeus mais de 10% das infecções 
por Sthapylococcus aureus são causadas por cepas resistentes a meticilina (MRSA) 
observando taxas de resistência próximas a 50% (ECDC (EUROPEAN CENTRE FOR 
DISEASE PREVENTION AND CONTROL), 2014; O’NEILL, 2016). Essas cepas são 
responsáveis pelas causas mais comuns de infecções de pele e tecidos moles 
(MILLER et al., 2005), podendo causar infecções mais graves como fasciítes 
necrosante, sepse, endocardite e pneumonia em ambientes hospitalares (MILLER et 
al., 2005; SAMY et al., 2015). 

O aumento das taxas de resistência de S. aureus a meticilina/oxacilina 
elevou as prescrições de vancomicina, o que tem sido administrado com frequência 
desde então, inclusive de modo indiscriminado. Para o surgimento de cepas 
resistentes à vancomicina, era uma questão de tempo, sendo observado 
primeiramente em Enterococcus(MIMICA; BEREZIN, 2013). Os isolados de S. 
aureus relatados com resistência intermediária ou completa à vancomicina proferem 
uma nova era quimioterápica caracterizada pela indisponibilidade de antibióticos 
bactericidas eficazes contra este microrganismo (LOWY, 2003; HIRAMATSU et al., 
1997). 

Independente da origem da resistência, o desenvolvimento de novos 
agentes antimicrobianos mais potentes foi sempre necessário para combater os 
microrganismos resistentes (AGUIAR, 2014). A rápida velocidade de adaptação 
desses microrganismos é desproporcional ao desenvolvimento de novas tecnologias 
na área da saúde, além disso os investimentos de laboratórios e empresas do setor 
farmacêutico em pesquisas de novos antimicrobianos, vem caindo ao longo dos anos, 
dada sua baixa lucratividade (ESTRELA, 2018). 

Com o crescente surgimento de cepas resistentes o risco de infecções 
tornou-se um problema mundial, havendo necessidade urgente de novos agentes 
terapêuticos, que sejam efetivos contra diversos patógenos. O estudo de diferentes 
fontes biológicas amplia as possibilidades de se encontrar agentes terapêuticos ainda 
não descritos (AGUIAR, 2014; SAMY et al., 2015). Apesar dos efeitos tóxicos, os 
venenos possuem grande potencial para produção de novos medicamentos (AGUIAR, 
2014; BRAUD; BON; WISNER, 2000), pois estudos prévios mostraram que várias 
proteínas de venenos possuem significativa atividade antimicrobiana (DOS SANTOS 
et al., 2009; SAMY et al., 2015). A utilização de fontes naturais de biomoléculas pouco 
exploradas, como os venenos de serpentes do gênero Lachesis é propícia à 
caracterização de agentes bioativos até o momento não descritos na literatura 
(SOUSA, 2018). 

Os venenos de serpentes constituem uma vasta fonte de moléculas 
bioativas, as enzimas mais comuns são PLA2, serinoproteinases, 
metaloproteinases, L- aminoácido oxidases, nucleotidases e hialuronidases (KANG et 
al., 2011). Essas biomoléculas fornecem poderosas ferramentas para desvendar 
mecanismos biológicos importantes, como neurotransmissão, homeostase da 
pressão arterial, sistema complemento, metástase tumoral ou transdução de sinal 
(LOMONTE; ANGULO; MORENO, 2010). 

Nos últimos anos houve um crescente interesse no estudo de componentes 
de venenos mionecróticos, resultando no isolamento e na caracterização estrutural e 
funcional de PLA2 homólogas de venenos (SOARES et al., 2000; STÁBELI et al., 
2006). As PLA2s são abundantes componentes das secreções dos venenos de 
serpentes que podem exibir uma diversidade de ações tóxicas/ farmacológicas ao 
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interferir nas funções fisiológicas normais (KINI, 2003; STÁBELI et al., 2006), entre 
essas estão a miotoxicidade, que contribui para a digestão da massa muscular das 
presas ou causa significativa necrose muscular esquelética em  humanos 
acidentalmente envenenados. As PLA2s miotóxicas de veneno de serpente foram 
classificadas em dois grupos, com base em sua estrutura primária: grupo I, 
encontradas em Elapídeos e grupo II, presente em Viperídeos (LOMONTE et al., 
1999). 

As toxinas do grupo II foram ainda subdivididas em: PLA2 Asp49 e PLA2 
Lys49, essas útimas são consideradas homólogas da PLA2, uma vez que não 
possuem atividade catalítica em substratos convencionais. No entanto, exercem 
efeitos miotóxicos a membrana comparáveis às PLA2 Asp49, onde torna-se possível 
o estudo do mecanismo catalítico independente e identificação dos principais 
determinantes estruturais dessa atividade (LOMONTE et al., 1999). 

A síntese de peptídeos derivados da estrutura primária de PLA2s Lys49 
mostrou que a região próxima ao terminal C, compreendendo resíduos 115-129 e 
constituído por aminoácidos catiônicos e hidrofóbicos, conseguiam mimetizar os 
efeitos destas toxinas (LOMONTE; ANGULO; MORENO, 2010).  

Além da capacidade de danificar células musculares, esses peptídeos 
exibem propriedades antibacterianas, antiendotóxicas, antifúngicas, antiparasitas e 
atividades antitumorais, bem como as propriedades de ligação a heparina do receptor 
VEGF 2 (KDR). Modificações em suas seqüências mostraram possibilidades de 
aumentar os seus efeitos sobre as células procarióticas, enquanto diminuem a 
toxicidade para as células eucarióticas (LOMONTE; ANGULO; MORENO, 2010). 
Trabalhos subsequentes relataram a atividade bactericida da miotoxina II e de seu 
peptídeo 115-129, revelando o primeiro bactericida independente de mecanismo 
catalítico para uma PLA2 homóloga (LOMONTE et al., 1999). 

Este estudo examinou a ação de peptídeos sintéticos derivados de 
fosfolipases PLA2, onde os resultados demonstraram significativa atividade 
antimicrobiana contra cepas E. coli e Enterococcus resistente à Vancomicina genótipo 
B. 
 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1GERAL 
Avaliar o potencial antimicrobiano de peptídeos sintéticos derivados de uma 

fosfolipase A2 homóloga isolada do veneno da serpente Lachesis muta. 
 

2.2 ESPECÍFICO 
 Realizar a atividade antimicrobiana de peptídeos sintéticos a partir da 

região C-terminal de PLA2s sobre bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas. (Proposto e alcançado) 

 Avaliar a citotoxicidade in vitro sobre células C2C12 diferenciadas em 

miotubos dos peptídeos sintéticos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1SUBPROJETO 

“Peptídeos sintéticos derivados de fosfolipases A2 homólogas do veneno de 
serpentes como possíveis agentes antimicrobianos”. 
 

3.2 INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

As atividades desse projeto foram desenvolvidas em colaboração com o 
Laboratório de Microbiologia pertencente à Fiocruz Rondônia, localizado no Centro de 
Pesquisa em Medicina Tropical – CEPEM/ RO. 

 
3.3PEPTÍDEOS 

Os peptídeos foram obtidos da Aminotech Pesquisa e Desenvolvimento, 
Diadema, SP. 
 
3.4 MICRORGANISMOS 

As bactérias utilizadas nos experimentos foram Escherichia coli ATCC 25922, 
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27863, 
Acinetobacter baumannii ATCC 19606, Enterococcus resistente à vancomicina 
fenótipos VanA ATCC 5033 e VanB ATCC 1299. 

 
3.5 CONTROLES 

Para os ensaios foram usados os seguintes controles: Positivo (20 μL de 

suspensão bacteriana + 50 μL do antibiótico Cloranfenicol a 20 μg/mL + 130 μL 

LB), Negativo (20 μL de suspensão bacteriana + 180 μL do caldo LB) e Branco 

(200 Μl de caldo LB). Como os peptídeos foram diluídos em salina, esta foi 

acrescentada na placa para verificar possível contaminação (200 μL) ou se estava 

causando inibição do crescimento bacteriano (20 μL de suspensão bacteriana + 

50 μL de Salina + 130 μL do caldo LB). 

 
3.6 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

Para avaliar a atividade dos peptídeos, estes foram submetidos ao teste de 
microdiluição em caldo, baseado nos protocolos M45-P e M07-A9 (CLSI, 2012) com 
adaptações. Este é um teste quantitativo para determinação da Concentração 
Inibitória Mínima (CIM).Os testes para determinação da CIM são realizados em placas 
de cultura (96 poços) e em meios de cultura seletivos para o crescimento dos 
microrganismos testados.  

 
3.6.1 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA SOBRE BACTÉRIAS GRAM-

POSITIVAS E GRAM-NEGATIVAS 

As cepas foram cultivadas em caldo Luria Bertani (LB) durante 24 horas (fase 
exponencial) e ajustadas a uma absorbância de turvação correspondente a 0.5 da 
escala de McFarland (corresponde a 1.5 x 106 unidades formadoras de colônias 
(UFC)/mL). Os peptídeos foram diluídos nas concentrações de 125 a 0,9 μg/mL com 
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o volume final de 200 μL e incubadas em microplacas de 96 poços por 24 horas a 
37°C. A inibição do crescimento bacteriano foi determinada por espectrofotometria no 
comprimento de onda de 630 nm. 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão, e submetidos a 

análise de variância (ANOVA) seguido pelo pós-teste de Tukey com nível de 

significância para p<0,05. A percentagem de inibição do crescimento foi calculada 

utilizando-se a seguinte fórmula: 

% inibição do crescimento = 100 – Absorbância da amostra x 100 

                                                          Absorbância do meio com bactérias 

 

4 RESULTADOS 

O peptídeo PEP1C é o peptídeo original derivado da estrutura primária de 
uma PLA2 Lys49 isolada do veneno de Lachesis muta muta, a partir do qual foram 
desenhados outros peptídeos, que apresentaram significativa atividade 
antimicrobiana sobre algumas cepas bacterianas Gram-positivas e Gram-negativas. 

Para a bactéria P. aeruginosa a porcentagem de inibição variou entre 70% 
a 25% (Figura 5B, D) para os peptídeos PEP1,2Cm e PEP1Cm na concentração de 
125 µg/mL, respectivamente. 

 Para a cepa de K. pneumoniae, o peptídeo PEP1C promoveu quase 50% 
de inibição, variando até 40% na concentração de 0,9 µg/mL(Figura 6A). Em relação 
a cepa de A. baumannii, obteve-se um resultado de 65% de inibição para o peptídeo 
PEP1Cm e 20% para PEP1C em 125 µg/mL (Figura 4B). Todos os peptídeos testados 
para a cepa de E. coli mostraram uma satisfatória curva de inibição, com destaque 
para o peptídeo PEP1Cm, que inibiu mais de 80% da atividade bacteriana na 
concentração de 125 µg/mL (Figura 1B). 

A cepa de Enterococcus VanA teve um baixo crescimento em placa, até 
mesmo no controle negativo, refletido pela oscilação nas concentrações testadas, 
porém mostrou-se suscetível a ação de muitos dos peptídeos sintéticos avaliados 
(Figura 2A-E). 

Os resultados encontrados para a cepa de Enterococcus resistente à 
Vancomicina tipo VanB foram bastante significativos, onde os peptídeos PEP1C, 
PEP1Cm e PEP1,2Cm inibiram 90% (Figura 3A), ~95% (Figura 3B) e ~80% (Figura 
3D) do seu crescimento em 125 µg/mL, sendo que PEP1Cm inibiu nesta mesma 
porcentagem em quase todas as concentrações avaliadas. 
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Figura 1: Atividade antimicrobiana de peptídeos sintéticos sobre E. coli no período de 24 horas 
 

 
Os peptídeos foram diluídos nas concentrações de 125-0,9 µg/mL e incubados com K. pneumoniae ATCC 13883, E. coli ATCC 
25922, Enterococcus tipos VanA e VanB, P. aeruginosa ATCC 27853 e Acinetobacter baumannii, nos períodos de 24 e a absorbância 
mensurada em 630 nm. Como controle positivo foi utilizado cloranfenicol. O ensaio foi realizado em triplicata e os resultados 
expressos como Média ± Desvio padrão, seguido pela análise de variância por ANOVA e pós-teste de Tukey para p<0,05. (*) em 
relação ao controle positivo. 
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Figura 2: Atividade antimicrobiana de peptídeos sintéticos sobre Enterococcus VanA no período de 24 horas 

 
 
Os peptídeos foram diluídos nas concentrações de 125-0,9 µg/mL e incubados com K. pneumoniae ATCC 13883, E. coli ATCC 
25922, Enterococcus tipos VanA e VanB, P. aeruginosa ATCC 27853 e Acinetobacter baumannii, nos períodos de 24 e a absorbância 
mensurada em 630 nm. Como controle positivo foi utilizado cloranfenicol. O ensaio foi realizado em triplicata e os resultados 
expressos como Média ± Desvio padrão, seguido pela análise de variância por ANOVA e pós-teste de Tukey para p<0,05. (*) em 
relação ao controle positivo. 
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Figura 3: Atividade antimicrobiana de peptídeos sintéticos sobre Enterococcus VanB no período de 24 horas 
 

 
 
Os peptídeos foram diluídos nas concentrações de 125-0,9 µg/mL e incubados com K. pneumoniae ATCC 13883, E. coli ATCC 
25922, Enterococcus tipos VanA e VanB, P. aeruginosa ATCC 27853 e Acinetobacter baumannii, nos períodos de 24 e a absorbância 
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mensurada em 630 nm. Como controle positivo foi utilizado cloranfenicol. O ensaio foi realizado em triplicata e os resultados 
expressos como Média ± Desvio padrão, seguido pela análise de variância por ANOVA e pós-teste de Tukey para p<0,05. (*) em 
relação ao controle positivo. 
Figura 4: Atividade antimicrobiana de peptídeos sintéticos sobre A. baumannii no período de 24 horas 
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Os peptídeos foram diluídos nas concentrações de 125-0,9 µg/mL e incubados com K. pneumoniae ATCC 13883, E. coli ATCC 
25922, Enterococcus tipos VanA e VanB, P. aeruginosa ATCC 27853 e Acinetobacter baumannii, nos períodos de 24 e a absorbância 
mensurada em 630 nm. Como controle positivo foi utilizado cloranfenicol. O ensaio foi realizado em triplicata e os resultados 
expressos como Média ± Desvio padrão, seguido pela análise de variância por ANOVA e pós-teste de Tukey para p<0,05. (*) em 
relação ao controle positivo. 
 
Figura 5: Atividade antimicrobiana de peptídeos sintéticos sobre P. aeruginosa no período de 24 horas 
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Os peptídeos foram diluídos nas concentrações de 125-0,9 µg/mL e incubados com K. pneumoniae ATCC 13883, E. coli ATCC 
25922, Enterococcus tipos VanA e VanB, P. aeruginosa ATCC 27853 e Acinetobacter baumannii, nos períodos de 24 e a absorbância 
mensurada em 630 nm. Como controle positivo foi utilizado cloranfenicol. O ensaio foi realizado em triplicata e os resultados 
expressos como Média ± Desvio padrão, seguido pela análise de variância por ANOVA e pós-teste de Tukey para p<0,05. (*) em 
relação ao controle positivo. 
 

Figura 6: Atividade antimicrobiana de peptídeos sintéticos sobre K. pneumoniae no período de 24 horas 
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Os peptídeos foram diluídos nas concentrações de 125-0,9 µg/mL e incubados com K. pneumoniae ATCC 13883, E. coli ATCC 
25922, Enterococcus tipos VanA e VanB, P. aeruginosa ATCC 27853 e Acinetobacter baumannii, nos períodos de 24 e a absorbância 
mensurada em 630 nm. Como controle positivo foi utilizado cloranfenicol. O ensaio foi realizado em triplicata e os resultados 
expressos como Média ± Desvio padrão, seguido pela análise de variância por ANOVA e pós-teste de Tukey para p<0,05. (*) em 
relação ao controle positivo. 
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5 DISCUSSÃO 

As serpentes apresentam uma rica fonte de compostos a serem 

explorados quanto as suas atividades farmacológicas, dentre esses compostos, as 

fosfolipases A2 são importantes biomoléculas em que suas propriedades 

terapêuticas se mostram promissoras no desenvolvimento de peptídeos sintéticos 

com características antimicrobianas, principalmente relacionadas à região C-

terminal dessas biomoléculas. 

No estudo em questão foram descritas atividades antimicrobianas de 

peptídeos sintéticos da região C-terminal de uma PLA2 Lys49, isolada do veneno 

da serpente Lachesis muta muta, cuja atividade antimicrobiana foi bastante 

significativa frente as cepas de E. coli e Enterococcus resistente à Vancomicina B. 

A avaliação do potencial bactericida de um peptídeo estudado 

anteriormente, derivado de uma PLA2, foi significativamente bactericida para 

bactérias Gram-positivas (Staphylococcus aureus) e Gram-negativas (Salmonella 

typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae) (LOMONTE; ANGULO; MORENO, 2010). 

O peptídeo derivado da região C-terminal (115-129) de uma PLA2 

Lys49 denominada CoaTx-II, bem como seus derivados modificados (peptídeos 

com substituição de resíduos de aminoácidos) e peptídeos C-terminal (115-129) 

de outras PLA2s, apresentaram atividade antibacteriana contra bactérias Gram-

negativas: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Gram-positivas: 

Staphylococcus sp. (ALMEIDA, 2016). 

Não há muitos estudos na literatura mostrando o potencial da peçonha 

de L. m. muta ou de peptídeos sintéticos derivados de PLA2 homólogas isoladas 

desse veneno, o que torna os resultados obtidos nesse trabalho relevantes. Pode-

se notar que os peptídeos sintéticos possuem um grande potencial inibitório, sendo 

considerados promissores para o desenvolvimento de novos agentes 

farmacológicos. 

 

6 CONCLUSÃO 

Durante o desenvolvimento desse estudo foi possível identificar atividade 
antimicrobiana dos peptídeos sintéticos derivados de PLA2s homólogas, onde foram 
obtidos resultados significativos frente às cepas de bactérias testadas, com destaque 
para E. coli e Enterococcus VanB. Cepas de Enterococcus VanA apresentou baixo 
crescimento em placa, tornando difícil a avaliação da atividade antimicrobiana, mas 
mostrou-se aparentemente susceptível a ação dos outros peptídeos avaliados, o que 
pode ser considerado para estudos posteriores.  

 
7 PERSPECTIVAS 

 

 Avaliar a citotoxicidade in vitro sobre células C2C12 diferenciadas em 

miotubos dos peptídeos sintéticos; 

 Determinar a Concentração Mínima Inibitória dos peptídeos testados;  
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 Avaliar a atividade dos peptídeos sobre cepas de Enterococcus Van A. 
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS EM TI’S DE RONDÔNIA: ANÁLISE DO 
OBSERVATÓRIO DA VIOLÊNCIA CONTRA POVOS INDÍGENAS – CIMI/ 2003-

2017 

Orientadora: Rafael Ademir Oliveira 
Bolsista: Denise Nayara Martins Campos 

 
 

RESUMO:Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise sobre as violências, 

suas formas e possíveis causas em Terras Indígenas de Rondônia a partir da análise 

dos documentos do Observatório da violência contra povos indígenas organizados 

pelo Conselho Indígena Missionário (CIMI) dos anos de 2003 a 2017. Para isto, 

realizamos um recorte dos eventos de violência contra povos indígenas que ocorreram 

no estado de Rondônia em todos os documentos, depois os classificamos em três 

eixos: causados por agentes privados de pessoa física, agentes privados de pessoa 

jurídica e pelo Estado. Foram levantados 161 casos de violência com maior incidência. 

Concluímos que mesmo tendo diversas origens e naturezas o Estado brasileiro possui 

ligação com as violências causadas, que seja por ser indutor ou pela não supressão 

de atos violentos e refletimos também sobre o Brasil enquanto país que possui alto 

índice de violência contra povos indígenas e lideranças ambientais. 

Palavras-Chave: Violência. Povos Indígenas. Amazônia. Terras Indígenas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na Amazônia há um total de 27% de terras indígenas demarcadas ou em 

processo de demarcação, sendo que no recorte de 2000 a 2014 apenas 2% desses 

territórios foram desmatados, já nas terras não-indígenas temos 19% (CRISÓSTOMO, 

2015). Em Rondônia há um total de 23,7% de demarcação em seu território total, 

sendo espaço de vivência de 10.683 indivíduos.  

A partir desses dados partimos do pressuposto que existem vetores de 

impactos nas terras indígenas de natureza privada e pública que se movimentam em 

torno desses territórios. Em síntese esses agentes buscam expandir as fronteiras de 

exploração dos recursos naturais (água, biodiversidade animal e vegetal, pasto para 

o gado, campos para a monocultura, minérios, madeira, dentre outros) para dentro 

dos espaços conservados, Terras Indígenas e áreas de preservação ambiental. É 
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parte da análise socioambiental do bioma amazônico compreender a particularidade 

desses processos de invasão e resistência.  

A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo do tipo análise 

documental de natureza qualitativa, tendo comoobjetivo mensurar, a partir de 

documentos oficiais os impactos socioambientais causados em Terras Indígenas em 

Rondônia causados por agentes privados (de grandes e pequenos empreendimentos) 

e agentes públicos, tais como ausência do Estado, projetos de colonização, dentre 

outros. Para alcançar tal objetivo, foram utilizados dois procedimentos: leitura geral e 

coleta de dados dos relatórios anuais do Observatório da Violência contra Povos 

Indígenas no Brasil dos anos de 2003 a 2017, recortando neste universo os atos de 

violência contra os povos indígenas em Rondônia, o segundo procedimento foi a 

análise desses resultados em conexão com as demais reflexões sobre o tema.  

Primeiro dado é que as ocorrências de violência são crescentes de 2003 a 

2017, também pode-se dizer que o contato com as comunidades e instituições que 

permitem a coleta desses dados se tornou mais efetiva, tornando inconcluso essa 

primeira questão, o total de ocorrências de violências registradas é de 166. Muitas das 

ocorrências ocorrem em mais de um povo, mas aqueles mais relatados como 

atingidos em Rondônia são Cinta Larga, Kaxarari e Suruí (09 ocorrências), Karipuna 

e Karitiana (com 08 ocorrências), Arara e Puruborá (com 06 ocorrências)e Cassupá, 

Oro Waran e Uru Eu Wau Wau (com 05 ocorrências).  

As ocorrências mais denunciadas são aquelas causadas pelo Estado como 32 

denúncias por desassistência, sendo 11 em educação indígena e 16 na saúde, 05 em 

desassistência generalizada na comunidade, foram denunciadas construções de 04 

Usinas Hidrelétricas e 04 Pequenas Centrais Hidrelétricas de 2009 a 2012, atingindo 

diversas terras indígenas graças aos impactos conectados e secundários de tais 

construções, 10 ocorrências de assassinatos, com maioria entre o povo Kaxarari (04) 

e 14 ameaças e tentativas de assassinato e estupro, foram denunciadas 44 

ocorrências de invasões para extração de recursos, sendo 18 madeira, 12 garimpo, 

14 de recursos em geral, sendo que a retirada de madeira permite a invasão para 

criação de gado e/ou outras atividades.  

É possível concluir que a preservação ambiental dentro das terras indígenas 

leva ao aumento de invasões, em sua maioria violentas, dos não-indígenas, que 

pressionados pelo avanço do capital sobre a Amazônia normalmente avançam sobre 

terras não exploradas, movimento este que historicamente acompanha o processo de 
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ocupação da Amazônia e se estende das formas contemporâneas de utilização da 

floresta amazônica. 

 
2. OBJETIVOS  

 

 Mensurar, a partir de documentos oficiais os impactos socioambientais 

causados em Terras Indígenas em Rondônia causados por agentes privados (de 

grandes e pequenos empreendimentos) e a agentes públicos, tais como ausência do 

Estado, projetos de colonização, dentre outros partindo do contexto da violência como 

orientador destes e de outras formas de impactos. 

 

3. JUSTIFICATIVAS 

 

O atual projeto utiliza a análise dos relatórios do Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI) do ano de 2003 até o ano de 2017 com o intuito de verificar qual a 

maior incidência de violência e os possíveis motivos para que elas ocorram. 

Levando em consideração os dados fornecidos pelas análises, elabora-se uma 

discussão que apresenta como revisão teórica fatos históricos do mundo e da 

colonização do Brasil, que diretamente ou indiretamente acaba sendo base para as 

atuais violências contra os povos indígenas e seus impactos socioambientais. 

 Com o passar dos anos, o número de violência aumenta gradativamente, tendo 

impacto tanto social como ambiental. Deve-se chegar aos motivos de tais ocorrências 

para poder formular projetos que tenham como intuito diminuir e até mesmo erradicar 

tais situações. 

 
 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo do tipo análise documental por 

meio da Análise de Conteúdo, utilizando-se de três procedimentos para sua 

elucidação e execução: Organização dos documentos, como ponto de partida a 

delimitar o estudo; Recorte das partes relacionadas ao projeto, responsável por 

promover o embasamento teórico-científico para estruturação e desenvolvimento do 

mesmo e Análise e conclusão a fim de prover subsídios necessários para um retorno 

a comunidade acadêmica e ao público alvo a respeito da temática abordada. 
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4.1 ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

O presente trabalho tem como ponto de partida os relatórios anuais do 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) com recorte dos anos de 2003 a 2017. Além 

disso, serão utilizados artigos e teses que permeiam o assunto abordado. 

 

4.2 RECORTE DAS PARTES UTILIZADAS NO TRABALHO 

 

As partes que serão utilizadas de apoio para as discussões e estruturação do 

projeto permeiam as teses de dissertações sendo de mestrado e doutorado, além de 

artigos publicados abordando a temática da violência sofrida pelos povos indígenas. 

 

4.3 ANÁLISE E CONCLUSÃO 

 

Os documentos após selecionados terão as partes relacionadas ao projeto 

extraídas, levando a análise e discussão sobre os assuntos abordados a fim de 

promover resultados a respeito da temática desenvolvida, tendo como apoio os dados 

retirados dos relatórios anuais do CIMI. Após esses procedimentos, os dados 

coletados serão classificados em três eixos: O primeiro eixo é composto por violências 

causadas por agentes privados de pessoa física, como por exemplo desmatamento 

por meio de madeireiros, extração de recursos naturais por garimpeiros e invasores, 

entre outros; o segundo eixo são aqueles causados por agentes privados de pessoa 

jurídica, como construção de usinas hidrelétricas, construção de pavimentação, entre 

outros; e por último causados pelo Estado, como por exemplo desassistência médica, 

desassistência escolar, entre outros. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De 2003 a 2017 foram relatados 166 casos em Rondônia, sendo aqui 

classificados em três categorias de acordo com suas fontes (1) iniciativa privada por 

pessoas físicas, (2) iniciativa privada por pessoa jurídica, grandes organizações e (3) 
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pelo Estado e sua desassistência. Nos parágrafos a seguir serão apresentados, de 

acordo com a análise dos documentos do CIMI9, a partir destas três categorias.  

Violência categoria 1 (iniciativa privada - pessoas físicas): Assassinato: 10 

casos; Desmatamento: 05 casos; Extração de recursos: 17 casos; Caça/Pesca ilegal: 

03 casos; Garimpo: 13 casos; Invasão: 15 casos; Ameaças: 12 casos; Lesões 

corporais: 02 casos; Danos ao meio ambiente: 09 casos; Discriminação/Racismo: 07 

casos; Destruição de casas: 02 casos; Exploração sexual: 01 caso; Tentativa de 

estupro: 01 caso; Tentativa de assassinato: 03 casos; - no total de 100 casos relatados 

no nosso recorte temporal (2003-2017).  

Violência categoria 02 (iniciativa privada - pessoas jurídicas): Construção de 

Usina hidrelétrica: 08 casos; Exploração de recursos: 07 casos; Revisão de 

demarcação: 01 casos; Conflito fundiário: 02 casos;; Construção de pavimentação: 03 

casos; Loteamento: 01 casos; Danos ao patrimônio: 02 casos; Apreensão de 

patrimônio: 01 casos - no total de 25 casos. 

Violência categoria 03 (Estado): Desassistência médica: 17 casos; 

Desassistência escolar: 12 casos; Omissão do poder público: 02 casos; 

Desassistência em geral: 05 casos - no total de 36 casos.  

Para maior compreensão dos dados analisados, foram confeccionados os 

gráficos abaixo. A totalidade dos casos representa 100% das ocorrências e no gráfico 

há uma indicação de, do total de ocorrências de violência, quanto representa cada 

tipo de violência. O percentual de 1% dos gráficos fica referido aos povos indígenas 

“isolados”, já que nem todas suas denúncias entram no relatório do Cimi. 

 
Gráfico 01: Casos relatados de violência contra povos indígenas de 2003 a 

2017 a partir do relatório de Violência do CIMI.  
                                                
9 CIMI. Relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil. Brasil, 2003-2017. 
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Fonte: Os autores, 2018, adaptado de CIMI (2003 a 2017)  

 
Fazendo um recorte médio, ou seja, destacar como importante aquele quartil 

acima da metade (5,1) do maior valor (10,2), destacam-se os tipos de violência com 

maior ocorrência: extração de recursos (10,2%), desassistência médica (10,2%), 

Garimpo (7,8%), desassistência escolar (7,2%), assassinato (6,0%) e danos ao 

ambiente (5,4). É importante apresentar que esses impactos de maior quantidade 

representam 46,8% e quase a metade das incidências. Por outro lado, é possível 

explicitar que estas violências produzem consequências graves a cultura dos 

habitantes das TI, porque excetuando os assassinatos os restantes impactam a vida 

vivida cultura da TI. 

O gráfico 02 a seguir apresenta a incidências de violência ao longo dos anos. 

Uma análise inicial demonstra que não um comportamento que represente a 

ocorrência em todo o período, entretanto separando em partes há importantes 

questões que podem ser apresentadas entre 2003 e 2013 há crescimento linear e 

entre 2010 e 2017 há crescimento numa equação de grau três e com índice de 

correlação entre os dados e a estimativa de 94% (gráfico 03). 

Esta informação traz luz sobre problemas que se referem a visão da 

sociedade das áreas indígenas, porque entre 2013 (início da crise política que o país 

passou culminando com o impeachment de Dilma) se dá um crescimento vertiginoso 

de violência, demonstrando que as instituições da república fracas ou em processo de 

enfraquecimento impactam sobremaneira as áreas protegidas. 
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Gráfico 02: Ocorrências de caso de violência contra povos indígenas por ano. 
 

 
 

Fonte: Os autores, 2018, adaptado de CIMI (2003 a 2017) 
 

Segundo a Secretaria Especial de Saúde (Sesai) ocorreu um aumento em 14 

tipos de violência contra os povos indígenas de 2016 a 2017. Visando os dados 

relatados pelo Cimi, com recorte de 2003 a 2017, são inúmeros os tipos de violência 

realizados contra os povos indígenas. Nosso objetivo nesta seção do trabalho é tecer 

algumas inter-relações que possam explicar as formas e origens destas violências. 

Podemos visualizar esta questão de forma mais ampla no gráfico abaixo: 

Um dos tipos de violência que demonstra maior incidência é a invasão que 

ocorre para extração/exploração de recursos naturais, ao invadirem as Terras 

Indígenas os não indígenas encontram uma grande resistência por parte dos ali 

residentes, iniciando assim os conflitos que resultam em agressões físicas e mortes. 

Essas invasões ocorrem por haver grande quantidade de recursos naturais (ex.: 

madeiras, pedras preciosas, água, entre outros) presentes no território indígena, por 

ser uma área de preservação o índice de desmatamento localizado naquele ambiente 

é menor do que o encontrado em terras não-indígenas, com isso as TIs tornam-se 

ponto de atratividade de empresários e não indígenas, tendo como resultado desta 

ação histórica as informações presentes na imagem do Instituto socioambiental. 

 
Imagem 01: Terras Indígenas mais desmatadas na Amazônia Legal 
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Fonte: Instituto socioambiental, 2018. 

 
Acerca da atuação do Estado é importante frisar sua importância inibidora. 

Mesmo que ações exógenas ocorram desde sempre nas TI, com a ausência do 

Estado caçadores e pequenos agricultores foram trocados por extratores de madeiras 

nobres, grandes desmatamentos para carvão vegetal e outras formas de impacto. 

Outro caso de grande incidência é a desassistência na área da saúde, com a 

falta de infraestrutura adequada e profissionais nas unidades de atendimentos aos 

povos indígenas, são inúmeros os casos de mortes por falta de atendimento médico 

apropriado. O mesmo ocorre com relação a educação, segundo o INEP10 Rondônia 

possui apenas 17,4% de escolas indígenas atendidas com material didático 

intercultural - e se torna importante medir os impactos disto a partir da implementação 

da mediação tecnológica em 2015 no estado e em que medida o avanços foram 

realizados a partir dos dados presentes no relatório de 2007 - das 69 escolas no 

Estado, na época, apenas 01 possuía biblioteca, nenhuma tinha acesso a internet 

(apenas 01 escola na região norte tinha acesso) e apenas 12 escolas eram assistidas 

com algum tipo de programa social para permanência destes discentes no processo 

já precarizado de escolarização. Esses dados representam uma forma de violência 
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que se relaciona com outras formas: preconceitos, abusos sexuais, incapacidade de 

lidar com linguagens fora da comunidade e de resistir aos avanços de setores privados 

e públicos.  

Também há ocorrência de relatos sobre ameaças contra as comunidades 

indígenas que resistem às invasões de garimpeiros, grileiros e madeireiros, muitas 

dessas ameaças são de morte e tendem a continuar enquanto a vítima não atender a 

vontade do agressor. De forma ainda mais agressiva em 2019 os povos indígenas de 

Rondônia têm sofrido ameaças, onde destacamos o exemplo aos Karipuna e dos Uru 

Eu Wau Wau que estão resistindo as invasões de madeireiros e residem nas terras 

mais invadidas do estado e entre as 10 mais invadidas do Brasil.  

O que nos indica, fazendo uma análise a partir aos agentes sociais envolvidos 

no processo, é que o Estado pode atuar enquanto força de resistência aos imperativos 

das ações particulares e que sua ausência amplia as possibilidades de atuação dos 

agentes privados (categoria 1). Nossa tese é que há uma confluência entre os três 

tipos de violência tendo como elemento balizador o terceiro agente (o Estado). 

A questão é que o Estado deve atuar como agente de controle dessas ações, 

de proteger e fazer valer os direitos dos povos indígenas brasileiros - como dispõe o 

sítio virtual da FUNAI. Entretanto, o que vemos é a inter-relação do Estado com as 

formas de desassistência (marcadas pela precarização da saúde e da educação 

indígena), na promoção de políticas para o desenvolvimento que marcadamente 

ignoram a total autonomia e necessidades das populações tradicionais, como a 

construção e licenciamento de UHEs e PCHs, programas de colonização e 

financiamento nas bordas de TI, incentivo a modelos extensivos de exploração dos 

recursos, dentre outras questões. 

Não podemos esquecer que segundo a relatora da ONU, Victoria Tauli-Corpuz 

somos o país mais violento para defensores do meio ambiente e lideranças indígenas 

e que 80% dos assassinatos por terras indígenas e preservação ambiental no mundo 

inteiro ocorreram em quatro países: Brasil, Colômbia, México e Filipinas. Ainda 

segundo a relatora “O governo e as organizações da sociedade civil que trabalham 

com os povos indígenas, aponta Tauli-Corpuz, fizeram relatos "perturbadores" de um 

padrão regular de ameaças e intimidação por parte de atores estatais e privados”. 

A grande questão é que todo modelo de desenvolvimento que o mundo e suas 

elites se voltam é para modelos de larga extração de recursos o que, na Amazônia, é 

encontrado em sua grande maioria em terras indígenas, razão principal das violências 
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relatadas neste trabalho. Em geral as empresas são privilegiadas pelos governos 

devido os interesses econômicos e comerciais, traduzidos nos projetos de 

desenvolvimento que perpassam por terras indígenas sem o consentimento dos 

mesmos. Encerrando nossa discussão, é possível afirmar que há cumplicidade do 

Estado e dos agentes privados na realização desses casos de violência, tendo o 

discurso e os projetos de desenvolvimento como plano de fundo para balizar tais 

ações ou omissões.  

 

6 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS  

 

Após as análises feitas neste trabalho, fica evidente que o período com maior 

incidência de violência foi no ano de 2017 e que as principais ocorrências são as de 

desassistência do governo, como por exemplo desassistência escolar e médica, além 

disso, temos a extração de recursos naturais e a exploração dos mesmos, sendo 

seguidos pela invasão das terras indígenas com o intuito de se aproveitar dos recursos 

presentes no local. 
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RESUMO A educação a distância consiste num modo de aprendizagem 

contemporâneo profundamente implicado com as Tecnologias Digitais de 

Informações e Comunicações – TDIC’s. É problematizada quando se refere às formas 

teóricopedagógicas de condução do processo educativo bem como sua prática. O 

presente trabalho fundamenta-se em metodologia de pesquisa qualitativa, com 

abordagem histórico hermenêutica das interrelações do humano com o mundo, no 

contexto do ensino-aprendizagem no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Objetivou contribuir na ampliação da discussão da temática sobre Educação a 

Distância, com enfoque especial na explicitação e análise da importância da ação do 

Designer Instrucional (DI) no AVA. Nesse projeto de pesquisa, foram evidenciados, 

de forma concisa, alguns dos recursos que potencializam o trabalho essencial na 

atuação do DI, tais como: o Mapa de Atividades, a Matriz e o Storyboard. A 

problemática sobre a identidade do DI, seu campo de trabalho e limitações de atuação, 

frente ao complexo e inovador campo da EaD, também foram discutidos. Conclui-se 

que a ação do DI é de extrema importância dentro do contexto educacional, embora 

exista a limitação e difusão do conhecimento dentro da IES, há significativos avanços 

da atuação do DI nos processos de ensino e aprendizagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância (EaD); Designer Instrucional; Ambientes 

Virtuais; Mapa de Atividade; Processo de Ensino e Aprendizagem. 

1INTRODUÇÃO 

 

A educação a Distância (EaD), embora esteja atualmente mais disseminada 

entre a sociedade, ela diferentemente como parece não é algo novo. Por ser 

considerado um assunto ainda em destaque e alvo de discussão no atual cenário 

brasileiro, e a população, de modo geral, acreditar que a modalidade seja recente, a 

EaD não é tão nova, possuindo uma longa trajetória. A EaD surgiu em meados do séc. 

XIX com características peculiares. E em tempos remotos, a Educação a Distância 

(EaD) era concebida como uma modalidade de ensino sem prestígio, e, comumente 

encarada com desconfiança.  
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Conforme dados do último Censo da Educação Superior Brasileira (2018) pela 

1ª vez as vagas no ensino superior a distância superam as no presencial. Assim como 

cresce as vagas, é notório que todos os desafios de se fazer a EaD cresçam na 

mesma proporção. Desta forma, a EaD, consolida-se atualmente como um campo em 

franco crescimento no Brasil e no mundo, mundo essecada vez mais interligado e 

globalizado. 

Entretanto, e apesar dessas características, pode-se afirmar que a EaD ainda 

é cercada de reflexões, críticas, possibilidades e desafios. Uma questão que se coloca 

frente aos desafios refere-se aos critérios que definem a qualidade de um projeto de 

EaD. Nesse sentido, se faz necessário refletir se somente a introdução de sofisticadas 

tecnologias de desenvolvimento de informação e comunicação, no contexto do 

aprendizado digital, garante a constituição de uma inovação pedagógica ou se ainda 

se faz necessário prezar pela qualidade de uma concepção didático-pedagógica. 

Já tivemos um grande avanço na assertiva de acreditar que falar de EaD, é, 

antes de tudo, falar de educação. Logo, as estratégias, objetivos e recursos 

metodológicos, utilizados na educação presencial, devem valer também para o 

aprendizado ofertado na modalidade à distância. Pois, se por um lado, a utilização de 

instrumentais tecnológicos avançados não possibilitam a mudança efetiva de velhas 

práticas de educação, da mesma forma, a opção em tornar obsoletos os métodos, 

técnicas e objetivos utilizados na educação regular não parece constituir o melhor 

caminho para se atingir qualidade de ensino na aprendizagem virtual, muito menos 

conduzir, tal procedimento, à superação do paradigma da educação reprodutiva e 

muitas vezes apenas “transmissora”.  

Com efeito, as potencialidades ensejadas pelas TDIC’s podem somar-se aos 

recursos pedagógico-metodológicos tradicionais visando à melhoria qualitativa do 

aprendizado eletrônico e garantindo, dessa forma, a esperada inovação da práxis 

educativa.  

O uso de ampliadas propostas pedagógicas, alinhadas às diversas ferramentas 

tecnológicas e comunicacionais podem contribuir para a ampliação da interação entre 

os diversos atores (aluno, professor e turma), diminuindo a sensação de solidão ou 

distanciamento caracterizada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). É neste 

momento que o ator, deste grandioso projeto, chamado de Designer Instrucional (DI) 

é imprescindível para o modelo de EaD a ser vivenciado. Este profissional é 

importante em várias frentes de atuação. Em conjunto com a equipe multidisciplinar é 
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o responsável em parceria com toda a equipe pela concepção do curso ou desenho 

da disciplina.  

 

Figura 1: Perfil do profissional facilitador do EaD 

 

Fonte: prória 

 

Sendo assim, entende-se que quando maior a capacitação, imersão e 

preparação do professor; vivências e experiências do ser aluno e ser professor, 

permite que o professor desenvolva um acompanhamento efetivo e por que não dizer 

“afetivo” e constante em prol da formação de competências e ações do indivíduo 

interessado no conhecimento e nos diversos e múltiplos saberes; estimular o 

desenvolvimento da autonomia desse sujeito no processo de aprendizagem visando 

a sua autoformação contínua, o que, sem dúvida, possibilita a construção de uma 

realidade humana e social mais igualitária e esclarecida.  

Assim como todo processo educacional há, no âmbito da EaD, profissionais 

que estão envolvidos no processo de fazer com que a aula a distância não seja repleta 

de marasmos ou simples repetição do tradicional educação presencial. Enquanto no 
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modelo de educação presencial o pensar pedagógica fica por conta da 

direção/coordenação pedagógica e professor, na EaD existes diferentes profissionais 

que pensam e atuam diretamente nas fases que envolvem o planejamento, 

desenvolvimento, implementação dos materiais didáticos e variados recursos de 

aprendizagem, tudo isso considerando o formato do curso. 

O profissional conhecido como Designer Instrucional (DI) ou Designer 

Educacional (DE) investiga e trabalha na concepção, preparação, adequação 

didática e midiática que uma vez conectadas conseguem dar vida a disciplina no 

ambiente virtual. Neste espaço de concepção, os conteúdos, recursos, ferramentas 

tecnológicas e estratégicas são minunciosamente formatadas visando favorecer o 

processo de aprendizagem e a adaptação do conteúdo, em consonância à proposta 

do curso e ao modelo adotado por uma Instituição de Ensino Superior. 

De qualquer modo, é o DI (optou-se por essa sigla) o profissional que faz a 

mediação entre as competências do conteudista e/ou ministrante e da equipe de mídia 

(ilustradores, webdesigners, programadores, roteiristas, locutores, atores) e garante, 

assim, que as decisões do especialista em conteúdo sejam respeitadas e alocadas 

em seu devido contexto, uma vez que as ilustrações, filmagens e locuções utilizadas 

no curso devem ter o aval do conteudista. 

De acordo com Filatro (2007), uma das maiores autoras na área no Brasil, oDI 

tem sua origem associado aos treinamentos militares da 2ª Guerra Miliar, pois estes 

profissionais atuavam em sistemas e programas controlados, sequenciados e com 

reforço apropriado na teoria comportamental da época.  Se você pensa que o DI atua 

apenas nos templates dos cursos e dos objetos educacionais, você verá que o DI atua 

nos diversos etapas dos processos: micro, meso e macro. 

Diante do exposto, essa pesquisa busca elucidar e trazer ao conhecimento dos 

profissionais de educação de um contexto mais amplo, a importância da atuação do 

Designer Instrucional, que quando bem utilizado, consegue atuar nas modalidades 

presencial, semipresencial (atualmente conhecido como híbrido) e a distância, a fim 

de mapear as contribuições do profissional nos ambientes virtuais de aprendizagem, 

buscando identificar quais os instrumentos de avaliação e ferramentas são bem mais 

aceitos no atual cenário educacional. Assim sendo, busca-se analisar o cenário 

educacional, buscando identificar a importância da ação do DI, para responder a este 

questionamento:  
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• Qual a importância da ação do Designer Instrucional e suas (quais) 

contribuições para os processos de ensino e aprendizagem nos ambientes virtuais? 

 

2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral  

Mapear a importância da ação do Designer Instrucional (DI) em ambientes 

virtuais, assim como ambientes interativos de ensino e aprendizagem, nos contextos 

da educação superior a distância e presencial. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar as competências e as habilidades que estruturam a atuação 

do profissional de Designer Instrucional (DI); 

 Revisar as teorias pedagógicas relativas ao estudo de educação a 

distância; 

 Identificar a contribuição do DI para a proposta do curso no ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA); 

 Sugerir os instrumentos de avaliação na plataforma de trabalho da 

Educação a Distância; 

 Contribuir para os processos de acessibilidade de cursos presenciais e 

a distância, visando atender pessoas com deficiências (PCDs). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No início do projeto, foi proposto realizar uma pesquisa com a comunidade 

acadêmica (envolvendo professores do presencial, EaD e alunos). Com o passar do 

tempo, em algumas conversas realizada de forma individual, com os professores do 

Centro Universitário São Lucas, percebemos que a comunidade acadêmica de forma 

geral ainda não estava “madura” do conceito e da proposta de se fazer a Educação a 

Distância.  

Baseado no contexto acima e na mudança de método, o presente estudo 

objetivou-se apresentar apesquisa quanto a natureza básica,tendo a pesquisa 

exploratória, com oobjetivo de proporcionar maiorfamiliaridade com o problema, a 
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fimde tornar a problemática maisexplícito e mais real. Quanto ao procedimento 

técnico, foi feita a pesquisabibliográfica com baseem publicações atualizadas, artigos 

e pesquisas em livros e palestras da área envolvendo temáticas que tratam do 

universo tanto da EAD quanto das ações do DI. 

Quando fala-se de método configura-se um entendimento um caminho que se 

propõe a atingir uma meta ou um fim. Em geral, o método pode ser definido como um 

mecanismo ou instrumental que busca solucionar problemas por meio de uma 

linguagem científica (empirismo lógico) buscando, ainda, determinar os critérios de 

falsidade ou veracidade, isto é, atribuir valores, a uma teoria ou lei. 

 

Figura 2: Trilha para atingir uma meta ou um fim 

 

Fonte: própria 

 

Na EaD, assim como em outros campos do saber, visa equacionar problemas 

ou questões pertencentes ao seu próprio âmbito de atuação - que é o do processo de 

ensino-aprendizagem gerenciado na plataforma virtual ou online de ensino – com a 

finalidade de corrigir e integrar conhecimentos anteriores além de produzir novos 

conhecimentos.  

Entretanto, o método de trabalho peculiar da EaD ultrapassa o modelo positivo-

científico na medida em que, por se mover na dimensão das ciências humanas, inclui, 

na sua investigação, elementos subjetivos e históricos-socias.  

Nesse sentido, podemos incluir a metodologia do presente trabalho na 

perspectiva de pesquisa qualitativa, na medida em que está constantemente voltada 

para a interação com o sujeito, visando a compreensão da interrelação desse 

indivíduo com aquilo que lhe apresenta sentido: seu mundo existencial e cotidiano-

cultural, formado este último pelas variadas linguagens, ações e costumes. Essa 
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assertiva significa, em última instância, que a investigação metodológica qualitativa 

considera, necessariamente, os elementos singulares e expressivos do homem na 

sua relação com o mundo no contexto do ensino-aprendizagem, distanciando tal 

análise de uma observação meramente lógica-funcional ou técnica-mensurável, como 

se apresenta no procedimento da investigação quantitativa de pesquisa. 

Como observa Saul (2001), a mudança de orientação metodológica e 

paradigmática relativas ao âmbito educacional brasileiro traz uma expressiva 

ampliação da área que trata da aprendizagem não mais restrita e definida por 

exigências metodológicas inflexíveis, a exemplo dos trabalhos de abordagem 

quantitativa, mas a compreende como um verdadeiro processo que prioriza a 

integração entre os problemas e as respostas, que busca a mudança progressiva e 

seletiva do processo educacional no decorrer do seu próprio contexto, levando em 

consideração a participação subjetiva e democrática e a troca de informações entre 

todos os participantes envolvidos.  

Nesse contexto encontra-se nossa proposta, buscando revisar e provocar o 

processo de aprendizagem na medida em que exercita novas metodologias e 

conceitos próprios tanto da educação presencial como à distância. 

E para finalizar, partimos da proposição de pesquisar a comunidade acadêmica 

(professores presenciais – professores EaD – acadêmicos), mas devido na percepção 

dos envolvidos a falta de conhecimento institucionalizado dentro da própria instituição, 

optou-se por realizar a pesquisa bibliográfica e qualitativa. 

Considera, necessariamente, os elementos singulares e expressivos do 

homem na sua relação com o mundo no contexto do ensino-aprendizagem, 

distanciando tal análise de uma observação meramente lógica-funcional ou técnica-

mensurável, como se apresenta no procedimento da investigação quantitativa de 

pesquisa. 

Por este motivo, durante todo o planejamento do curso deverá ser realizada 

uma interação participativa entre designer instrucional e cliente; intensa troca de 

informações via e-mails e encontros presenciais. As alterações no planejamento dos 

cursos, solicitadas pelo cliente, deverão ser analisadas pelo DI quanto suas 

possibilidades e logo em seguida, tal análise, será repassada para a equipe 

multidisciplinar. Pode-se afirmar que a metodologia adotada contempla um 

procedimento flexível tanto de questionamento quanto de investigação interpretativa 



32  

 
 

considerando as diversidades de ideias, valores e crenças entre DI, cliente e equipe 

multidisciplinar. 

Visando atingir a meta descrita, o DI deverá utilizar como instrumentos de 

aplicação metodológica e estratégica: oBrainstorming,Mapa de Atividades, a 

Matriz de Detalhamento de Atividades (Matriz de DI), o Storyboard, os 

Questionários de Avaliação Diagnóstica, Entrevistas. Tais instrumentos 

evidenciam o caráter de negociação democrática e dialógica nas etapas de 

planejamento dos cursos bem como em suas execuções. 

O modelo de avaliação proposto é constante e interrelacional, tanto com 

relação à execução das atividades quanto à avaliação do próprio curso. 

A seguir, alguns modelos utilizados que teve participação direta do DI. Houve, 

em um primeiro momento, o brainstorm para entender a ideia inicial e a partir da 

tempestade de ideia passou para a segunda fase de roteirização, conforme pode ser 

visualizado na figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Roteirização de cenas a seres produzidas e animadas 
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Fonte: Designer Instrucional 

Outro modelo bastante utilizado para melhorar o planejamento, qualidade e 

visual das aulas é a utilização de Mapa de Atividades, vide figura 4. 

 

Figura 4 – Mapa de Atividades da Disciplina Vida, Educação e Tecnologia 

 

Fonte: Designer Instrucional 
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Certamente, com a união, colaboração, empenho, olhar técnico e construtivo 

de todos e em especial do DI, que está para potencializar o processo que envolve 

ensinar a aprender no campo educacional. 

Figura 5 – Mapa de Atividadepara desenvolvimento de uma unidade 

 

Fonte: Designer Instrucional 

 

Outro trabalho desenvolvido em parceria com o DI e outros profissionais é a 

construção da roteirização, animação, narrativa e questionário de pesquisa. A figura 

6. 

Figura 6 – Tela de uma animação produzida para medir o nível de evasão 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 



35  

 
 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Falar em EaD num país como o Brasil é observar a possibilidade de êxito nas 

diversas instâncias da prática educativa, porém, a efetivação de sucesso encontra-se 

vinculada, em grande parte, às decisões pertencentes ao âmbito das políticas 

públicas. 

O tema EaD constitui tópico de interesse de muitos. Interessa ao Estado 

quando objetiva ampliar a formação de nível superior no país; às instituições 

particulares de ensino, quando veem no aprendizado eletrônico uma possibilidade de 

baixo custo de implantação de cursos versus um aumento de aprendizes virtuais; às 

universidades públicas que buscam a ampliação de seus serviços sem custos com a 

construção de novas instalações; aos fabricantes de equipamentos de softwares que 

lucram com a criação de novas formas de interrelações midiáticas virtuais; e, 

finalmente, aos estudantes que moram em localidades distanciadas dos grandes 

centros e/ou os que trabalham boa parte do dia (OLIVEIRA, 2003, p. 34). 

Com efeito, a educação ofertada no AVA parece constituir resposta ou solução 

para muitos segmentos socioinstitucionais. E o dinamismo apresentado pela EaD, 

aliado às TDIC’s, inaugura muitas mudanças no contexto da educação e do trabalho.  

A composição desta nova tessitura mostra desafios que exigem a criação de 

novos conhecimentos, além da busca de novas metodologias aplicativas e 

necessárias aos diferentes contextos de espaço e tempo da aprendizagem virtual. 

Na realidade da mudança de paradigma, na qual se aloca o ensino a distância, 

surge o DI. Este profissional apresenta como competência básica a realização da 

mediatização na seleção dos recursos tecnológicos com maior adaptabilidade aos 

conteúdos de um design instrucional, além de estimular a construção de parcerias 

entre alunos e equipe multidisciplinar.  

Figura 7: O papel do DI no EaD por mieo das TDIC’s 

 

DI

EaDTDIC
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A partir da argumentação acima, pode-se observar que se a aprendizagem 

consiste num dos campos mais complexos do conhecimento, a adaptação do 

ambiente de ensino presencial para o virtual deve, necessariamente, apresentar 

propostas de interação entre conteúdo e recursos tecnológicos apropriados e 

significativos, tanto para alunos, quanto para toda a equipe multidisciplinar virtual, na 

qual se inclui o DI.  

A interação entre conteúdo e recursos tecnológicos, no AVA, mediatizados pelo 

profissional de DI, implica ganhos não somente para os cursos de graduação 

ofertados, exclusivamente, na modalidade online, mas contempla, ainda, benefícios e 

melhorias para todas as modalidades trabalhadas na IES referida, como a oferta de 

disciplinas no formato semipresencial e o ensino presencial, com a utilização de 

Atividades Práticas Supervisionadas que apresentam-se em todas as disciplinas que 

compõem as matrizes consideradas novas. Ou seja, com a versão 2016 – atual. 

Esta exigência faz da perspectiva na qual se encontra a EaD, um campo 

fortalecido para reflexões frutíferas e estimuladoras de práticas docentes que visem, 

de fato, uma inovação pedagógica, considerando-se que a partir de uma revisão dos 

valores, preconceitos e polêmicas referentes ao ensino virtual é que se pode visar um 

quadro de ruptura e mudanças em prol da aprendizagem colaborativa, participativa e 

democrática - tanto mais enfatizada no ensino realizado na plataforma virtual de 

ensino. 

É nesse sentido que urge a necessidade de se repensar a implementação das 

políticas públicas referentes ao aprendizado a distância, visando o acesso e a 

democratização do conhecimento bem como o estímulo à integração entre saberes e 

culturas diferenciadas. Tais ações, sendo concretizadas na prática, contextualizariam 

a EaD como um caminho aberto à construção de uma sociedade mais igualitária, além 

de estimular a humanização do indivíduo na medida em que contribui para a formação 

de sua cidadania. Esta possibilidade acresceria maior valor ao processo de ensino-

aprendizagem, ultrapassando, de fato, as barreiras de tempo e de espaço.  

Ao se compreender o EaD nessa perspectiva, estaríamos no rastro do 

desenvolvimento de uma efetiva inovação pedagógica. Verificando, então, que o 

desafio da EaD - assim como todo o processo educacional - não se esgota. Pelo 

contrário, precisa continuamente de novas referências teóricas e novas formas de 

mediações para fazer frente aos inéditos e diferenciados contextos, de tempo e de 

espaço, ensejados pela aprendizagem aberta, flexível e virtual e real. 
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Dentro desse contexto de discussão teórica, a EaD apresenta conceitos e 

abordagens diversas e que, da década de oitenta até o início dos anos noventa, é 

caracterizada como pertencente a duas perspectivas ou paradigmas que coexistem 

simultaneamente, a saber: o modelo fordista do ensino a distância, voltado para uma 

produção de massa, e o modelo que  considera a aprendizagem virtual como a 

representação de um processo em construção, de tendência aberta, flexível e 

integrado às novas demandas e exigências sociais. 

Na tese de Peters (2001) pode-se visualizar tal afirmação expressa pelo 

paradigma fordista aplicado à EaD: o autor conceitua esse estilo de ensino como um 

produto e um processo característicos das sociedades modernas - na medida em que 

sua estruturação mais básica assemelhar-se-ia ao modo de funcionamento e 

enquadramento direcionados sempre para um contexto social e produtivo - que 

privilegia a produção de massa para uma cultura de consumo, estilo esse 

desenvolvido de acordo com o sistema racionalizado do modelo economicista fordista. 

A análise crítica do autor esclarece que as estratégias fordistas, quando 

aplicadas no âmbito do ensino online, impõem a construção de um sistema 

educacional extremamente racionalizado, isto é, apropriado de um alto controle 

administrativo, em prol do consumo, bem como de uma intensa divisão de trabalho, 

em prol da eficácia, pelo fato de priorizar um processo de produção fragmentado num 

diversificado número de tarefas.  

Para Peters (2001) o modelo industrialista fordista, aplicado à EaD, implica 

diretamente na divisão do trabalho de ensinar, isto é, consiste num dos motivos pelo 

qual o processo de ensino e aprendizagem, no AVA, é dividido e subdividido em 

inúmeras e crescentes funções impondo, ao mesmo tempo, o surgimento de um novo 

e radical papel do professor e do próprio ato educativo. Uma das consequências mais 

imediatas de tal modelo seria a despersonificação do professor - perda da 

subjetividade – e a ascensão cada vez mais aguda da educação como produto de 

consumo. 

Se para o autor, a EaD implica, rigorosamente, em uma forma industrial de 

educação, deve-se admitir que tal analítica, por mais determinista que possa parecer, 

assume veracidade sempre que considerada como reflexão de seu tempo, nos 

remetendo a uma faceta real do ensino virtual.  

A partir da década de 90 e inspiradas em modelos teóricos com propostas de 

aprendizagens mais abertas, democráticas e flexíveis - fruto de um paradigma 
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nomeado muitas vezes de ‘pós-fordista’ ou ‘pós-moderno’ e consequente, em grande 

parte, da crise da razão e de profundos questionamentos filosóficos - as concepções 

acerca da EaD modificam-se.  Algumas definições dadas a partir desse novo contexto: 

 

Educação a Distância é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, 
que substitui o contato pessoal professor/aluno, como meio preferencial de 
ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo 
apoio de uma organização e tutoria, que possibilitam a aprendizagem 
independente e flexível dos alunos (GARCIA , 1995 apud SEVERO, p.3). 
 
A EaD é uma alternativa tecnológica que se apresenta em nível mundial e, 
especificamente, na sociedade brasileira, como um caminho privilegiado de 
democratização da educação e que muito pode colaborar para a 
humanização do indivíduo, para a formação do cidadão e para a constituição 
de uma sociedade mais igualitária e justa. No contexto da sociedade 
tecnológica é, sem dúvida, uma alternativa de grandes potencialidades, no 
sentido de facilitar o acesso a uma melhor qualidade, ultrapassando as 
barreiras de tempo e de espaço (MATA, 1995, p. 30). 

 

As definições apresentadas apontam para o novo paradigma no qual se 

encontra a EaD. Um âmbito no qual a lógica industrialista – de nítida inspiração 

behaviorista e fordista - perde espaço como explicação unilateral da educação virtual 

moderna. Assim, a perspectiva pós-moderna, que propõe a ascensão de uma 

aprendizagem mais humanista e menos servil ou tecnocrática, traz como proposta a 

revisão das funções, objetivos e estratégias da EaD. 

Desse modo, surgem novas e crescentes demandas para o âmbito da EaD, 

que sugere um inovador contexto educacional em que a experiência de ensinar e de 

aprender não está mais presa a uma conjunção fixa que confina e condiciona a 

aprendizagem em quatro paredes, mas enseja uma experiência sem interrupções e 

que, de certa forma, provoca uma ruptura com as metodologias e modos de ação e 

atuação da escola tradicional.  

De acordo com Levy (1999), a EaD atribui um sentido novo e revolucionário ao 

processo educativo, na medida em que proporciona formas de aprendizagem mais 

participativas, colaboracionistas e democráticas, sendo expressão de uma verdadeira 

mudança paradigmática.  

Na proposta de acrescer qualitativamente aos desafios de reflexão e prática da 

EaD ganha força o papel do designer instrucional (DI), o profissional responsável por 

mediar ou mediatizar as complexas redes de relações interpessoais e os instrumentais 

teórico-metodológicos e tecnológicos necessários à estruturação e realização de um 

curso ofertado no AVA. 
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Assim, pode-se conceituar o DI, de modo conciso, como aquele especialista 

responsável pelo design instrucional de um curso virtual que tem como objetivo prático 

principal: a concepção e implementação de soluções educacionais para o aprendizado 

eletrônico. 

Para Filatro (2008), o surgimento do DI se situa no período da Segunda Guerra 

Mundial e é fruto da interação entre três ramos da ciência, a saber: ciências humanas, 

da informação e administração. Seus fundamentos teóricos perpassam pelas 

abordagens de aprendizagem instrucional behaviorista, fordista, da psicologia 

cognitiva, das tecnologias digitais de informações e comunicações (TDIC’s) e da 

abordagem sistêmica – advinda, de forma notória, da ciência da administração.  

A autora afirma a ocorrência de uma discussão, nem sempre consensual, em 

torno da nomenclatura design instrucional, provavelmente devido à resistência ao uso 

dos termos ‘design’ e ‘instrucional’ no âmbito da Educação. Filatro (2008, p.3) traz a 

seguinte definição e atuação do DI: 

 

(...) é a ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, 
o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, 
eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de 
promover, a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos, a 
aprendizagem humana. Em outras palavras, definimos design instrucional 
como o processo (conjunto de atividades) de identificar um problema (uma 
necessidade) de aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar uma 
solução para esse problema. 
(...) Além de um processo, o design instrucional é uma teoria, um corpo de 
conhecimento voltado à pesquisa e à teorização das estratégias instrucionais. 
Ele se dedica à produzir conhecimento sobre os princípios e os métodos de 
instrução mais adequados a diferentes tipos de aprendizagem. 

 

Portanto, o DI - como resultado de um processo e uma ação intencional e 

sistemática de ensino - tem como principal função identificar as necessidades de 

determinadas aprendizagens e conceber, implementar e avaliar soluções para essas 

necessidades que ocorrem em diversos e diferenciados níveis, a saber: micro, meso 

e macro. 

A autora chama a atenção, ainda, para o fato de que o DI não deve ser 

visualizado como algo relacionado simplesmente ao uso das tecnologias em áreas 

diversas, mas que, no contexto educacional, possui um trajeto renovado pelas 

modificações inerentes ao movimento de reflexão e ação da educação dos séculos 

XX e XXI, do qual fazem parte a implantação das TDIC’s no processo de ensino-

aprendizagem.  
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Mishra e Bartran (2002) conceitua a essência do DI como o profissional que 

cria experiências de aprendizagem bem-sucedidas, que se fundamentam em três 

aspectos:  

1) a determinação de objetivos a serem alcançados pelos aprendizes;  

2) o estabelecimento de uma sequência adequada dos assuntos a ser 

aprendidos; e  

3) a criação de eventos externos que viabilizem a aprendizagem. 

 

Figura 8: Pilares da atuação do DI 

 

 

Para Filatro (2008, p. 3), no nível macro, o DI tem a função de dar um sentido 

comum às diversas experiências de aprendizado de uma instituição, de um 

departamento ou programa (como é o caso da apresentação de um projeto 

pedagógico) e nas ações governamentais. É interessante observar que nesse nível, 

geralmente, o DI irá trabalhar com indicativos claros e previamente estabelecidos por 

uma alta administração de projetos. Nesse sentido, as verbas orçamentárias, o 

número de alunos matriculados e o custo médio por aluno no curso são dados 

apresentados antecipadamente ao DI, sem sua participação direta (Idem, p. 165).   
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No nível meso, as funções do DI são direcionadas à estruturação de 

programas, cursos ou disciplinas. E no nível micro, o DI fica com a responsabilidade 

pelo “design fino das unidades de estudo” (FILATRO, 2008, p. 4). 

Após a explanação acima, fica claro que não se pode falar em prática de DI 

sem a referência ao desenvolvimento de soluções para o aprendizado virtual em suas 

diversas fases ou ainda, nas ações em educação a distância, educação híbrida e/ou 

educação presencial apoiada por tecnologias. 

Apesar de as prováveis funções do profissional de DI estarem mais delimitadas, 

ainda se percebe certa dificuldade em saber com clareza quem é o designer 

instrucional. Esta incerteza inicial advém, em parte, da própria estruturação da EaD, 

já que no ensino ofertado a distância quem ensina não é um professor - como no caso 

do ensino presencial – mas uma instituição. 

Keegan (apud Belloni, 2001, p. 32) afirma claramente que em EaD quem ensina 

é uma instituição. Nesse sentido, a dificuldade em atribuir uma subjetividade ao 

profissional de EaD é notória. 

Mardsen (Ibidem, p. 32) considera problemática a ausência de um termo mais 

apropriado para os docentes que trabalham na EaD, fato este que apresenta como 

consequência imediata a recorrência ao termo ‘docente’ como se o ensino no 

ambiente virtual não fosse mais que uma aula normal - preparada para o presencial - 

e transpassada para o ambiente de aprendizagem virtual. 

Belloni (2001) esclarece que essa despersonificação do ensino virtual 

apresenta-se como reflexo da segmentação adotada pelo modelo fordista no campo 

econômico - principalmente a partir do advento e uso mais intensos de sofisticados 

instrumentos tecnológicos - já que a partir da utilização das TDIC´s, a aprendizagem 

pode se tornar mais complexa por possuir a característica que permite realizar 

múltiplas e diversificadas tarefas.  

O DI, então, é aquele que efetua importante papel na realização do aprendizado 

virtual, isto porque uma das competências principais que este profissional 

desempenha se apresenta na forma como ele mediatiza ou possibilita a comunicação 

entre o processo de ensino-aprendizagem e a utilização dos recursos ou meios 

disponíveis no ambiente online (BELLONI, 2001).  

Buscando uma diferenciação aperfeiçoada desse processo de comunicação 

(diversa do professor do ensino presencial, por exemplo), o DI favorece tal 

competência a partir da colocação de habilidades como: criatividade, capacidade de 
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mediar a crítica e a autocrítica, a reformulação dos objetivos educacionais, das 

técnicas e das estratégias visando a qualidade no desenvolvimento do curso virtual.   

O DI favorece competências a partir da colocação de habilidades como:  

 

Fonte: próprio autores 

De acordo com Belloni, a capacidade de mediatização proposta pelo DI implica 

a parceria entre alunos e equipe multidisciplinar na construção do conhecimento, o 

que favorece diretamente o desenvolvimento de pesquisas e inovações pedagógicas. 

Vigneron (apud Belloni, 2001) também enfatiza a habilidade do DI ou do 

professor de EaD quando afirma que sem a presença da criatividade não é possível 

pensar em instituir novos conteúdos, recursos, procedimentos, enfim, novas 

possibilidades e modelos de aprendizagem.  

Belloni (2001) considera que é importante observar a necessidade de 

atualização constante por parte do professor e/ou do DI com relação ao conteúdo das 

disciplinas específicas oferecidas bem como às metodologias de ensino e às 

tecnologias atuais, cada vez mais requintadas.  

Com relação a este tema, Filatro (2008) esclarece que é o DI, o responsável 

técnico pela exatidão das informações relativas aos conteúdos contidos no curso. O 
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que significa dizer que é o DI o especialista que define, em última instância, sobre “os 

termos da estrutura dos conteúdos, dos autores e fontes de conhecimento que devem 

ser referenciados e do formato das atividades propostas” (2008, p. 84). Por este 

motivo, é de suma importância o estímulo do trabalho colaborativo ou complementar 

entre o DI e o conteudista. E segundo a autora, apesar de o relacionamento entre 

esses dois profissionais variar de complementar a colaborativo, às vezes a relação 

pode se tornar conflituosa.  

Figura 8 - Papel Designer Instrucional 

 

Fonte: própria 

 

Aliado ao papel do DI, dentro do contexto da EaD, o professional dessa 

área é aquele que planeja, em conjunto com o corpo docente e equipe 

pedagógica, implementa e viabiliza aquilo que considera-se o processo de 

ensinar (ação docente) e aprender (ação discente), conforme ilustra a imagem 

da figura 9. 
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Figura 9 -Trabalho do DI na EaD 

 

Fonte: Imagens retiradas da apresentação do CiET: EnPED 
 

Filatro (2008, p.3) considera que uma das funções mais específicas do DI é a 

prática de conceber e implementar soluções educacionais em diferentes níveis, a 

saber: micro, meso e macro. 

Figura 10 – Tipos de atuação do DI nos processos 

 

Fonte: Imagens retiradas da apresentação do CiET: EnPED 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Já é do conhecimento comum que a Educação a Distância não é algo novo 

como ou inovador. Existe desde o séc. XIX e uma das premissas que fez surgir o 

EaD é a possibilidade que levar a educação as pessoas de renda mais baixa ou que 

não têm tantas condições favoráveis de estudar em grandes centros urbanos. 

A contextualização, feita acima, cabe a nós Brasileiros! Temo suma vasta 

grandeza territorial e sabe-se que em muitos locais a única forma de chegar o 

ensino é atravessando rios e florestas. Por conta deste cenário a EaD é vista como 

única alternativa para inclusive alcançar a meta 12 do Plano Nacional de Educação 

(PNE) em que menciona que é preciso elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior, inclusive inserindo alguns parâmetros. 

Desta maneira, falar em EaD no contexto Brasileiro é observar a 

possibilidade de êxito nas diversas instâncias da prática educativa, porém, a 

efetivação de sucesso encontra-se vinculada, em grande parte, às decisões que 

envolvem políticas públicas, bem como a conscientização do papel de cada ator 

integrante deste grande ofício. 

O tema EaD constitui tópico de interesse de muitos (empresa privada, 

sociedade em geral, governantes, administradores de estado). Interessa ao Estado 

quando objetiva ampliar a formação de nível superior no país; às instituições 

privadas de ensino, quando vêem no aprendizado por meio da tecnologia uma 

possibilidade de atingir um grande volume de pessoas, alto custo de implantação, 

mas que com o tempo se diluí em comparação a quantidade de matrículas; às 

universidades públicas que buscam a ampliação de seus serviços sem custos com 

a construção de novas instalações; aos fabricantes de equipamentos de softwares 

que lucram com a criação de novas formas de interrelações midiáticas e virtuais; e, 

finalmente, aos estudantes que moram em localidades distanciadas dos grandes 

centros e/ou os que trabalham boa parte do dia.  

Com efeito, a educação ofertada no AVA parece constituir resposta ou 

solução para muitos segmentos socioinstitucionais. E o dinamismo apresentado 

pela EaD, aliado às TDIC’s, inaugura muitas mudanças no contexto da educação e 

do trabalho. Dentro desta realidade entra a mudança de paradigma, na qual se aloca 
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a EaD e surge o em meio a equipe multidisciplinar a figura do Designer Instrucional 

(DI). 

O profissional de DI apresenta como competência básica a realização da 

mediação na seleção dos recursos tecnológicos com maior adaptabilidade aos 

conteúdos propostos, além de estimular a construção de parcerias entre alunos e 

equipe multidisciplinar.  

Entende-se que quanto maior a interação entre a equipe “pensadora” do 

curso/disciplina e/ou conteúdo, maior o engajamento e a integração da equipe que 

visa contribuir significativamente para que o material didático / aula / mapa de 

atividade/ construção do storyboard seja executado com sucesso, perpassando 

assim a trilha desenvolvida para tal finalidade e realidade.   

A partir da percepção acima, pode-se observar que se a aprendizagem 

consiste num dos campos mais complexos do conhecimento, a adaptação do 

ambiente de ensino presencial para a distância – que nem sempre é tão distante 

assim – e que necessariamente apresenta propostas de interação, entre conteúdo 

e recursos tecnológicos apropriados e significativos, sociabilidadeentre os diversos 

agentes dentro do AVA, isto vale tanto para alunos, quanto para toda a equipe 

multidisciplinar presencial - virtual, na qual se inclui o DI.  

Esta exigência faz da perspectiva na qual se encontra a EaD, um campo 

fortalecido para reflexões frutíferas e estimuladoras de práticas docentes que visem, 

de fato, uma inovação pedagógica, considerando-se que a partir de uma revisão 

dos valores, preconceitos e polêmicas referentes ao ensino a distância é que se 

pode visar um quadro de ruptura e mudanças em prol da aprendizagem 

colaborativa, participativa e democrática - tanto mais enfatizada no ensino realizado 

na plataforma virtual de ensino. É nesse sentido que urge a necessidade de se 

repensar a implementação das políticas públicas referentes ao aprendizado à 

distância, visando o acesso e a democratização do conhecimento bem como o 

estímulo à integração entre saberes e culturas diferenciadas. Tais ações, sendo 

concretizadas na prática, contextualizariam a EaD como um caminho aberto à 

construção de uma sociedade mais igualitária, além de estimular a humanização do 

indivíduo na medida em que contribui para a formação de sua cidadania. Esta 

possibilidade acresceria maior valor ao processo de ensino-aprendizagem, 

ultrapassando, de fato, as barreiras de tempo e de espaço. 
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AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANADE FOSFOLIPASES 

ISOLADAS DO VENENO DE BOTHROPS BRAZILI 

Orientadora: 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. Não obstante, muito 

tem-se comentado sobre a capacidade de resistência que as bactérias possuem e 

como isso tem afetado no tratamento e na diminuição do arsenal terapêuico 

disponível. O objetivo dessa pesquisa foi a avaliação in vitro do efeito de toxinas 

isoladas do veneno da serpente Bothrops brazili contra Leishmania amazonensis e 

bactérias de interesse médico. 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 e cepas bacterianas isoladas. 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 e a fração 10 apresentou um 

IC50 de 0,049 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. 
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Com esse objetivo pretende-se testar a atividade fosfolipásica dessas proteínas 

contra bactérias de interesse médico. 

Palavras-chave: Venenos de serpentes; fosfolipases; leishmanicida; 
antibacteriana; 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). 

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 
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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. 

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 
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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) 

 
 

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). 
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Leishmaniose Tegumentar Leishmaniose Visceral 

L. (Leishmania) amazonensis L. (Leishmania) chagasi 

 Tabela 3 - Protozoários causadores de leishmaniose no Brasil 

Continua 

 

L. (Viannia) braziliensis L. (Leishmania) amazonensis* 

L. (Viannia) guyanensis L. (Viannia) braziliensis* 

L. (Viannia) lainsoni  

L. (Viannia) naiff 

L. (Viannia) shawi 

L. (Viannia) braziliensis 

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).  
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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.  
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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 

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: 
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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; 

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). 

As bactérias são seres de ampla distribuição mundial; unicelulares, 

procariontes; com alta capacidade adaptativa; morfologicamente podem assumir 

formas esféricas, cilíndricas e espiraladas; e vivem em diversos modelos de 

organização, destacando-se: diplococos, estreptococos, estafilococos e 

diplobacilos (ALTERTHUM, 2015). 

 As bactérias de importância médica, são um grupo de microrganismos que 

possuem fatores de virulência que as tornam capazes de colonizar e modificar a 

morfologia e/ou fisiologia do corpo humano (FINLAY et al., 1997). 

 Algumas bactérias podem ser encontradas pertencendo a microbiota natural 

de um organismo; sendo classificadas como residentes, quando detectada com 

regularidade em determinada área ou transitórias quando os microrganismos estão 
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presentes por intervalos variáveis podendo desaparecer em certos períodos 

(MURRAY et al., 2015). 

 Muitos microbiologistas acreditam ter sido no ano de 1676 a primeira 

visualização de uma bactéria por Antoni van Leeuwenhoek, que anteriormente, 

junto a Robert Hooke, publicou o livro Micrographia (1665) no qual descreveram a 

existência de microrganismos pela primeira vez (PATRICK, 2013). 

 Desde então, muito tem sido estudado sobre as bactérias, que são 

amplamente usadas em áreas como farmacologia, biotecnologia, bioprospecção, 

engenharia genética entre outras (HAY et al., 2015; MOKS et al., 1987; 

KANCHISWAMY et al., 2015; SINGLETON et al., 1997).  

 As fisiopatologias das infecções bacterianas são amplamente diferenciadas, 

sujeitam-se à espécie colonizadora e seus fatores de virulência, local ou sistema 

que afetam, via de entrada do microrganismo e mecanismo que propiciou a infecção 

podendo ser devido a distúrbios no sistema imunológico do hospedeiro, modificação 

das condições do microambiente ou migração de bactéria para sítios atípicos 

(FINLAY et al., 1997). 

 Neste trabalho, contemplaremos algumas bactérias bem conhecidas no meio 

médico, por serem epidemiologicamente relevantes. 

 Staphylococcus 

 As bactérias do gênero Staphylococcus são esféricas, gram positivas, 

aeróbias facultativas, imóveis e não esporuladas (BRATFICH et al., 2005). 

 Staphylococcus aureus 

 São capazes de formar pequenas colônias douradas brilhantes na maioria 

das culturas sólidas em que cresce, sendo a principal responsável pelas infecções 

nosocomiais uma vez que 30 a 50% dos seres humanos são colonizados, sabe-se 

que 10 a 20% são colônias residentes. As infecções ocorrem principalmente devido 

ao rompimento de barreiras entre o epitélio, mucosas e, eventualmente, corrente 

sanguínea. São responsáveis por infecções na pele, tecidos moles, trato 
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respiratório, ossos, articulações e endovasculares (LOWY, 1998; VITKO et al., 

2013). 

 Staphylococcus epidermidis 

 Bactéria comum da microflora epitelial humana, sendo muito comum causar 

infecções nosocomiais. Envolvida em infecções de dispositivos médicos, como 

cateteres. É capaz de produzir biofilmes que as protegem de antibióticos e das 

células de defesa do hospedeiro (OTTO,2009). 

 Escherichia coli 

 Bacilo gram negativo pertencente à família Enterobacteriaceae,é 

umabactéria não patogênica mais predominante da flora intestinal, contudo algumas 

cepas desenvolvem a capacidade de tornarem-se patogênicas e infectar o trato 

urinário, gastrointestinal e sistema nervoso central. São a causa mais predominante 

de diarreia pediátrica, estão também relacionadas a diarréia do viajante, entre 

outras manifestações comuns (NATARO & KAPER, 1998). 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Bactéria gram-negativa baciliforme, presente no solo, costas marinhas, 

plantas e tecidos animais, comum em piscinas e saunas. Trata-se de um patógeno 

oportunista causando bacteremia em pacientes com queimaduras e cateteres, 

infecção do trato urinário e pneumonia hospitalar em pacientes sob respiração 

mecânica (STOVER et al., 2000). 

 Enterococcus 

 Bactérias pertencentes a este gênero são microrganismos gram-positivos, 

anaeróbios facultativos, podendo ser encontrados em cadeia, duplas e células 

isoladas, são encontradas nas fezes da maior parte da população saudável, sendo 

responsáveis pelo desencadeamento de infecções por alterações do habitat ou 

imunidade. 
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 As espécies pertencentes a esse gênero são responsáveis por: endocardite, 

bacteremia, infecções do trato gastrointestinal, neonatais, sistema nervoso central, 

intra-abdominais, pélvicas, nosocomiais e superinfecções (MURRAY, 1990). 

 Enterococcus faecium  

 A importância médica dessa bactéria advém de sua capacidade de causar 

bacteremia em pacientes neutropênicos. Muito se tem discutido a respeito da ampla 

resistência aos principais antibióticos anti gram-positivos, tornando-se assim, alvo 

de diversas pesquisas com intuito de descobrir cepas resistentes e os genes 

responsáveis pela resistência (VANKERCKHOVEN et al., 2004; LECLERCQ et al., 

1998; GONZALES et al., 2001; MONTECALVO et al., 1994). 

 Enterococcus faecalis 

 É a maior causa de infecções do trato urinário, bacteremia e endocardite 

infecciosa. Possui resistência intrínseca à vancomicina (antibiótico usado contra 

gram-positivos) e a resistência adquirida, no decorrer de décadas de mal tratamento 

levaram esse microrganismo a ser refratário a diversos esquemas terapêuticos 

(HUYCKE et al., 1998; PAULSEN et al., 2003). 

 É ainda, bactéria comum de infecções endodônticas assintomáticas e 

persistentes, capaz de invadir túbulos dentinários e resistentes a falta de nutrientes, 

fator que tem modificado a abordagem da saúde dental (STUART et al., 2006). 

 O uso excessivo ou inapropriado de antibióticos são responsáveis por 

pressionar populações de microrganismos, selecionando, cepas, cada vez mais 

resistentes aos mecanismos de ação das drogas. As bactérias realizam reprodução 

assexuada e contam com mecanismos de transferência de material genético 

(transformação, transdução e conjugação), disseminando o potencial de resistência 

presente em certas linhagens (WANNMACHER, 2004; ZIMERMAN, 2010; 

TRAVASSOS e MIRANDA, 2012). 

 O aparecimento de populações resistentes aos antibióticos pode ser fator 

determinante para a perda de um enorme avanço conquistado décadas atrás, a 
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solução para tal problema sustenta-se em ações coletivas entre governos, 

indústrias farmacêuticas, profissionais da saúde e usuários (WANNMACHER, 2004; 

ZIMERMAN, 2010; TRAVASSOS e MIRANDA, 2012). 

 Destarte a busca por novos compostos que tenham ação antimicrobiana 

cresce a cada minuto, são inúmeras pesquisas visando encontrar moléculas 

capazes de auxiliar no combate de infecções, não sofrendo pela resistência já 

adquirida dos microrganismos e causando poucos efeitos adversos aos usuários 

(WANNMACHER, 2004; ZIMERMAN, 2010; TRAVASSOS e MIRANDA, 2012). 

 Nesse contexto uma forma de conseguir tais moléculas é pela análise de 

compostos naturais. Diversos extratos vegetais têm demonstrado ação satisfatória 

contra microrganismos o que não é diferente das frações de procedência animal 

(WANNMACHER, 2004; ZIMERMAN, 2010; TRAVASSOS e MIRANDA, 2012). 

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) e ouros 

microogranismos, 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). 
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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 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). 
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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 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 
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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 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 
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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.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Objetivo geral deste projeto é a avaliação in vitro do efeito antimicrobiano 

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; 

Obejetivo proposto e alcançado. 

2. Avaliar o potencial leishmanicida do veneno bruto; Objetivo proposto e alcançado. 

3. Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro da fosfolipase A2 básica isolada de B. 

brazili contra Leishmania amazonensis. Objetivo proposto e alcançado. 

4. Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro da fosfolipase A2 básica isolada de B. 

brazili contra: Enterococcus faecalis; Enterococcus faecium; Staphylococcus 

epidermidis e Staphylococcus aureus. 
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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 será 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. Será 

centrifugado à 3.000xg por 5 minutos para retirada do material insolúvel. Será 

utilizada coluna CM-Sepharose FF® (1 x 30 cm), cuja matriz é composta de agarose 

e o grupo funcional de Carboximetil (OCH2COO-), que será anteriormente 

equilibrada com o mesmo tampão usado para solubilizar o veneno. A amostra será 

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 será monitorada em 280 nm e as frações coletadas manualmente. 

Quantificação de proteínas 

 As proteínas seram 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. Será 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 serão 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, será 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) será utilizada para a fixação do gel 

durante um período de 30 minutos. As bandas de proteínas seram 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 será retirado por imersão 

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

Várias trocas desta solução seram realizadas até a obtenção de gel com coloração 

adequada. A imagem dos géis será 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, será estabelecida a atividade fosfolipásica A2. Frações de 0,1 mL serão 

ressecadas em tubos Eppendorf e mantidas em uma temperatura de -20°C. Será 

adicionado1,2 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, será utilizado uma placa de 96 poços, na qual 

240 µL de reagente de cor serão 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). Será realizado 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 
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Serão usadas cepas de L. amazonensis (IFLA/BR/67PH8) procedentes do 

banco de Coleção do Instituto Oswaldo Cruz – CLIOC, Fiocruz, Rio de Janeiro. Os 

parasitas serão 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), 

condicionados em estufa incubadora BOD à 24ºC. Anteriormente, à realização dos 

experimentos, será 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 serão divididas 

em microplacas de 96 poços. Posteriormente, serão 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, serão incubadas as microplacas. Em seguida a essa incubação, será 

adicionado em cada poço, 20μL da solução de resazurina (2mM). As placas foram 

incubadas a 24ºC, durante 5 horas. Será utilizada a Pentamidina (5µg/mL) como 

controle positivo, e meio de cultura com os parasitas sem tratamento, controle 

negativo. Os resultados serão alcançados em Espectrofotômetro de Microplacas 

(BioTek) nos comprimentos de florescência (530/35 e 590/36). Em seguida, os 

valores atingidos serão 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) serão 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 serão cultivadas. E, através 
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do método colorimétrico MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

DiphenyltetrazoliumBromide), segundo MADUREIRA e colaboradores (2002), a 

citotoxicidade celular dos compostos será avaliada. Após passar 72 horas de 

incubação, será misturado 20μL de MTT a uma concentração de 5mg.mL-1 em PBS 

(p/v). Seguidamente as placas serão incubadas durante 4 horas. Posteriormente, o 

excesso de MTT e meio de cultura serão 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 

será realizada. 

Bioensaios Antimicrobianos  

 Para a avaliação do efeito antimicrobiano das frações isoladas do veneno de 

Bothrops brazili, serão utilizadas espécies bacterianas de referência, recomendadas 

para teste de diluição. 

 As cepas serão semeadas em ágar Mueller-Hinton, posteriormente 

incubadas a 37 ºC durante um período de 24 horas em estufa de aerobiose. Serão 

preparadas suspensões de 1 mL em solução salina estéril 0,9%, pH 7,2, a partir de 

cada cultivo. As soluções deverão atingir a turbidez equivalente à solução padrão 

0,5 da escala de MacFarland (NCCLS, 2003). 

 Será utilizada a técnica de difusão em ágar, 100 µL de cada solução 

bacteriana previamente preparada. Será semeada em placas de Petri contendo 

ágar Mueller-Hinton, em triplicata. Será colocado sobre a superfície da placa 

inoculada seis discos de papel-filtro estéreis impregnados com as fosfolipases A2 

isoladas do veneno de Bothrops brazili diluído 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 e 1:16, 

respectivamente. Como controle negativo será utilizado disco embebido com água 

estéril, e como controle negativo será utilizado um disco com álcool 70% (NCCLS, 

2003). 

 A leitura será realizada medindo-se os diâmetros dos halos, em mm, 

formados ao redor dos discos contendo os extratos. O resultado final será obtido 

fazendo a média aritmética entre as medidas das triplicatas. Resultados positivos 
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serão considerados nos experimentos que houver diâmetro maior do que 9 mm 

(Smânia et al., 1995). 

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. 
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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 

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, 
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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). 

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 
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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. 

 

A próxima etapa foi a verificação de atividade fosfolipásica determinada, 

utilizando como substrato uma solução contendo 5 mg de 4-nitro-3--(octanoiloxi) 
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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. 
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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). 

 

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 
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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). 

Com o intuito de confirmar os resultados da atividade anti leishmania das frações 9 e 

10 do veneno da Bothrops brazili, foi requisitado ao Centro de Estudos de 

Biomoléculas Aplicadas à Saúde (CEBio FIOCRUZ- RO), 200mg do veneno bruto de 

Bothrops brazili. A metodologia para a separação desse material está sendo a mesma 

utilizada nas etapas anteriores apresentadas nesse relatório, sabendo-se da escassez 

do veneno e da responsabilidade ética em realizar da melhor forma os experimentos 

tendo zelo com o patrimônio ofertado pela instituição de pesquisa. 

As 200mg do veneno foram então divididas em 5, totalizando 40mg para cada uma. 

Foi realizada uma cromatografia de troca catiônica na coluna de  CM-Sepharose 30cm 

para cada uma dessas partes. Em quatro experimentos foram obtidos resultados 

semelhantes ao abordado acima, repetindo-se a curva de troca iônica apresentada; 

enquanto em uma das cromatografias realizadas, não foi possível a visualização de 

separação das frações, o conteúdo foi então restaurado para repetir posteriormente o 

processo. 
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Atualmente as frações obtidas nos experimentos encontram-se em processo de 

secagem, para que possamos dar continuidade aos passos seguintes de separação 

e caracterização bioquímica das mesmas. 

Além da confirmação dos resultados previamente obtidos, pretendemos realizar a 

padronização de experimentos antibacterianos no laboratório de microbiologia do 

Centro Universitário São Lucas (UniSL), afim de abrir maiores oportunidades aos 

alunos para realizar experimentos com bactérias, estimulando o crescimento científico  

da instituição. 

Não obstante a separação dessa quantidade de veneno, possibilitará a avaliação da 

atividade antibacteriana das frações, sendo capaz de participar, mesmo que 

humildemente, dessa parcela de conhecimento que vem sendo obtido devido ao 

incansável trabalho de pesquisadores que procuram entender os princípios da 

atividade antimicrobiana apresentada por diferentes compostos provenientes de 

extratos animais. 

 

CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

 

Acidentes ofídicos, principalmente envolvendo serpentes do gênero 

Bothrops, devido suas complicações locais e sistêmicas (edema, hemorragias e 

necrose), levam a diversos estudos, demonstrando as moléculas responsáveis pelas 

manifestações observadas (GUTIÉRREZ, J. M. 2012).  

Assim como observado por Soares e colaboradores, em seu trabalho com 

veneno de Bothrops moojeni. Nós pudemos demonstrar que após o fracionamento do 

veneno de Bothrops brazili, suas últimas frações apresentaram em sua composição 

proteínas com massa molecular relativa à 14 kDa, nas frações 9 e 10, semelhante às 

encontradas em fosfolipases A2 básicas de venenos de serpentes, sendo confirmado 

pela eletroforese em gel de poliacrilamida e pelo teste de atividade enzimática. 

Os testes de atividade enzimática demonstraram capacidade proteolítica de 

ambas as frações testadas, demonstrando que as frações estudadas apresentam 

fosfolipases A2 Asp-49, cuja atividade biológica é devido a sua função enzimática. 
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Diferentemente das fosfolipases Lys-49 que não possui atividade enzimática, mas 

ainda assim possuem capacidade miotóxica que não foram abordadas neste trabalho. 

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 protéicos 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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