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tema: “Evanta: del uso popular hasta los estúdios” 

10h – 
10h30 

intervalo cultural 

10h30 – 
12h 

MESA REDONDA 2, MESA REDONDA 3 
 
MR2 - Imunogenética e Imunohematologia – SALA 102 
Moderadora: Profa. Dra. Jeane Eliete Laguila Visentainer - docente/pesquisadora PBF 
 
Participantes:  

1. Bruna Tiaki Tiyo - Biomédica – Mestranda PBF 
“Influência de polimorfismos do éxon 1 do gene da lectina ligante de manose (MBL-2) 



 

 

na hanseníase” 
2. Josiane Bazzo de Alencar - Biomédica – Doutoranda PBF  
“Inflammatory Mediators in the Pathogenesis of Chronic Periodontitis”  
3. Victor Hugo de Souza - Biomédico – Mestrando PBF  
“Influência do polimorfismo de IL16 na periodontite crônica em pacientes brasileiros” 
 
MR3 Epidemiologia Molecular, Diagnóstico e Novos compostos e combinações 
terapêuticas em Mycobacterium tuberculosis - PDE – Anfiteatro 
Moderadora: Profa. Dra. Rosilene Fressatti Cardoso - docente/pesquisadora PBF 
 
Participantes: 

1. Aryadne Larissa de Almeida - Farmacêutica – Doutoranda PBF 
"In vitro combination of Eugenol and antitubercular drugs against Mycobacterium 
tuberculosis" 
2. Nathally Claudiane de Souza Santos - Doutoranda PBF 
"Comparison of methods to detect drugs minimal bactericidal concentration”  
3. João Vítor Perez de Souza Biomédico – Mestrando PBF 
"Ação de sistemas de efluxo na resistência à isoniazida em Mycobacterium 
tuberculosis" 
4. Rhayana Lemos Biomédica – Mestranda PBF 
"Análise do perfil protéico de Mycobacterium tuberculosis após exposição à 
combinação de etambutol e eupomatenóide-5" 

13h30 – 
15h 

MESA REDONDA 4, MESA REDONDA 5 
 
MR4 - Neurogastroenterologia - PDE – Anfiteatro 
Moderadora: Prof.ª Dr.ª Gessilda de A. Nogueira de Melo - docente/pesquisadora PBF 
 
Participantes: 

1. Aline Rosa Trevizan Enfermeira – Doutoranda PBF 
“ Kinetics of tissue response of the duodenum to acute infection by Toxoplasma 
gondii” 
2. Lucas Casagrande Farmacêutico – Mestrando PBF 
"Infecção por Toxoplasma gondii causa inflamação intestinal e diminuição neuronal 
mientérica em camundongos C57BL/6"  
3. Elouisa Bringhentti - Farmacêutica - Mestranda PBF  
“Curcumina promove efeito antioxidante e anti-inflamatório no íleo, pulmão, fígado e 
rim de ratos submetidos à isquemia e reperfusão intestinal”   
      4.     Julia Estuani - Farmacêutica - Mestranda PBF 
“Isquemia-reperfusão cerebral reduz motilidade intestinal e promove alterações 
morfométricas nos neurônios mioentéricos do intestino delgado de ratos Wistar”  
 
MR5 Inovação tecnológica em Biociências e Fisiopatologia - SALA 102 
Moderadora: Profa. Dra. Érika Seki Kioshima Cotica - docente/pesquisadora PBF 
 



 

 

Participantes:  
1. Beatriz Cardoso de Freitas - Biomédica – Mestranda PBF   

“Tiossemicarbazida e 4-hidroxi-tiossemicarbazona derivadas do (-)canfeno com 
atividade antibacteriana contra patógenos gram positivos e ação sinérgica com 
oxacilina e vancomicina” 
2. Franciele Abigail Vilugron Rodrigues - Bióloga - Doutoranda – PBF 
“Biotechnological approaches: prevention and treatment of invasive fungal 
infections” 
3. Vanessa Augusto - Biomédica – Mestranda PBF  
“Proteína quimérica do Zika vírus, uma abordagem biotecnológica para o diagnóstico 
diferencial das arboviroses” 
4. Kleber Ota de Oliveira - Biomédico – Mestrando PBF 
"Otimização do processo de extração de produtos de biotransformação da cannabis 
em urina e identificação por Cromatografia em Fase Gasosa acoplada a 
Espectrometria de Massas (CG-EM)" 
 

15h – 
15h30 

intervalo cultural 

15h30 – 
17h 

SESSÃO DE PAINÉIS 

HORÁRIOS Quarta-feira 19/09 

08h – 10h 

8h – Palestra 3 – PDE Anfiteatro 
Prof. Dr. Aristeu Vieira da Silva 
Professor Titular de Parasitologia - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Estadual de Feira de Santana - Ba 
tema: “Pensamentos intestinais - Uma coletânea de aforismos microbianos 
neurotransmitidos”  

10h – 
10h30 

intervalo cultural 

10h30 – 
12h 

MESA REDONDA 6, MESA REDONDA 7 
 
MR6 Avanços no Conhecimento Sobre Saúde da Mulher - PDE – Anfiteatro 
Moderadora: Profa. Dra. Vânia Ramos Sela da Silva - docente/pesquisadora PBF 
 
Participantes: 

1. Valéria Aparecida Baquetti Mosca - Biomédica – Mestranda PBF 
“Influence of diabetes on murine vulvovaginal candidiasis by three different Candida 
species” 
2. Amanda Pohlmann Bonfim - Médica Ginecologista – Mestranda PBF  
“Preclinical approaches in vulvovaginal candidiasis treatment with mucoadhesive 
thermoresponsive system containing propolis" 
3. Lyvia Eloiza de Freitas Meirelles - Biomédica – Mestranda PBF  
“Potencial antitumoral do artepillin C em células de câncer de mama”  
4.  Taís Elisangela da Cruz - Biomédica – Mestranda PBF 



 

 

“Detecção prolongada do RNA do Zika vírus em amostra vaginal e endocervical de 
uma mulher Brasileira no ano de 2018”  
 

MR7 Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica, Prevenção e Terapêutica Hospitalar e 
Saúde Coletiva - SALA 103 
Moderador: Prof. Dr. Jorge Juarez Vieira Teixeira - docente/pesquisador PBF 
 
Participantes:  

1. Amanda Carina Coelho de Moraes - Médica – Mestranda PBF 
"Eficiência das técnicas de higiene das mãos na prática hospitalar: revisão sistemática" 
2. Ana Maria Guidelli - Farmacêutica – Mestranda PBF 
"Efeito da ressuscitação volêmica sobre a concentração da vancomicina em pacientes 
neonatos, infantes e pediátricos críticos com sepse”  
3. Cintia Werner Motter - Farmacêutica - Mestranda PBF   
“Prevalência de enterobactérias produtoras de carbapenemases do tipo New-Delhi-
Metalo-β-Lactamase em um Hospital Ensino” 
4. Priscila Coelho Barbosa - Enfermeira - Mestranda PBF  
"Prevalência de prescrição de metilfenidato em escolares com TDAH, sul do Brasil” 
5. Renata Sano Lini - Farmacêutica - Mestranda PBF  
"Impacto do cultivo da uva sobre a saúde do trabalhador do município de Marialva-
Pr" 

13h30 – 
15h 

MESA REDONDA 8, Sessão Oral 
 
MR8 Estudo de tratamentos e patogenia em modelos experimentais in vivo 
Anfiteatro PDE 
Moderadora: Profa Dra. Patricia de Souza B. de Mendonça - docente/ Pesquisadora 
PBF 
Participantes: 

1. Camila Girotto da Silva - Bióloga - Mestranda PBF 
"Avaliação da regeneração óssea alveolar após exodontia  e enxerto com BCP ou 
BCP/Nb2O5” 
2. Glaucia Sayuri Arita - Biomédica - Mestranda PBF  
“Insights into Candida albicans virulence factors after serial systemic candidiasis” 
3. Larissa Ciupa - Biomédica - Doutoranda PBF 
"Zincum metallicum in experimental murine infection by Trypanosoma cruzi" 
4. Vieira Vilegas - Biomédica - Mestranda PBF 
“The immune status of the host is essential in fusariosis disseminated - A temporal 
approach”  
5. Maria Natália Chimirri Peres Biomédica - Mestranda PBF 
"Função cardiovascular de ratos expostos à frutose durante a adolescência e à dieta 
rica em gordura na vida adulta" 
 
SESSÃO ORAL – MELHORES RESUMOS- SALA 108 



 

 

Moderadora: Profa Dra. Kesia Gemima Palma Rigo Wutzow - docente/pesquisadora 
PBF 
Participantes:  

1. Cínthia Akemi Tanoshi 
A PREVALÊNCIA DE UMA DOENÇA NEGLIGENCIADA: EPIDEMIOLOGIA E MORBIDADE 
DAS LEISHMANIOSES NO PARANÁ 
 2. Anderson Valdiney Gomes Ramos 
ANTI-Mycobacterium tuberculosis POTENTIAL OF FRACTIONS AND COMPOUNDS OF 
Vernonanthura nudiflora (LESS.) H. ROB  
 3. Beatriz Paes Silva 
PRODUTO METABÓLICO OBTIDO DO FUNGO Pycnoporus sanguineus COMO 
POTENCIAL AGENTE DE DEGRADAÇÃO DE CORANTES LABORATORIAIS E TÊXTIL  
 4. Márcia Maria dos Anjos Szczerepa 
COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA AOS CARBAPENÊMICOS ENTRE 
ISOLADOS DE Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa  
 5.  Joana Maira Valentini Zacarias  
MARCADORES DE REABSORÇÃO ÓSSEA E O DESENVOLVIMENTO DA PERIODONTITE 
CRÔNICA 

15h – 
15h30 

intervalo cultural 

15h30 – 
17h 

SESSÃO DE PAINÉIS 

HORÁRIOS Quinta-feira 20/09 

08h – 10h 

8h – Palestra 4 – PDE Anfiteatro 
Prof. Dra. Kelly Nunes – Instituto de Biociências da USP 
Tema: “O processo de miscigenação no Brasil: desafios e aplicações em estudos de 
associação com doenças” 
Palestra 5 - PDE Anfiteatro 
Ma. Noely Cibeli dos Santos - (IAP) Grad. em Enfermagem (USP), Mestrado em Saúde 
do Adulto (EEUSP), esp. em Saúde Pública e Envelhecimento (FSP-USP)  Musicoterapia 
(FPA)  
Tema: “Qualidade de vida e diagnóstico precoce do câncer na infância e na 
adolescência” 
 

10h – 
10h30 

intervalo cultural 

10h30 – 
12h 

Premiação e Encerramento do Evento – PDE Anfiteatro 
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1. INTRODUCTION 

Periodontitis is one of the most prevalent diseases 
in the world, affecting about 20-50% of global 
population (1). The disease begins by activation of 
immune response against bacteria present in the 
periodontal tissue. The activation of the 
exacerbated and poorly specific immune response 
against bacteria leads to establishment of a 
chronic inflammatory process (2). It may results in 
periodontal ligament loss and destruction of 
surrounding alveolar bone on advanced form. 
Indeed, it is the main cause of tooth loss (3). 

The pathogenesis of chronic periodontitis (CP) is 
unclear, but it is known that the host defense is 
important and involves the innate and adaptive 
immune response. First, the periodontopathogens 
are recognize by receptors on periodontal tissue 
resident cells such epithelial, gingival and 
dendritic cells. After, signaling events initiate into 
this cells result in the production of cytokines and 
chemokines, and recruitment of inflammatory 
cells, mainly neutrophils and macrophages. In a 
second moment or concomitantly, the antigen-
present cells display antigens and activate T 
lymphocytes triggering the specific immune 
response. In all of these processes, it has been 
shown to trigger regulation of cytokines network 
(4). Cytokines, such as tumor necrosis factor-α 
(TNF-α), interleukin (IL)-1β and IL-6, orchestrate 
the cascade of inflammatory and destructive 
events by recruiting more inflammatory cells and 
mantaining them in the periodontal tissue, and by 
osteoclastogenesis and bone resorption (5). Thus, 
the cytokine modulation influences infection 
resistance and excessive inflammation, 
contributing to the chronic character of 

periodontitis. 
Several factors increase the risk of periodontitis, 
among them genetic factors, smoking habit, 
gender, poor oral-hygiene habits, diabetes 
mellitus. They influence inflammatory and immune 
responses in periodontitis (1). 

Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are 
genetic variants that are associated with alteration 
of biological molecules, and have the potential to 
modify host physiological functions and are been 
related to the clinical manifestations of disease 
(6). Most of genetic variants studies had found 
associatons with polymorphisms of IL1, IL6, 
matrix metalloproteinase-1 (MMP1), and toll-like 
receptor (TLR) with CP (7, 8).  
Given the complex etiology of periodontitis and 
the influence of factor risks, the understanding of 
the genetic variability, without environmental 
factors bias, may help to determine which genes 
really control the course of the disease. Thus, the 
aim of this study was evaluated a possible 
association between polymorphisms in 
inflammatory mediators genes and the risk to CP 
development. 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Sample selection 

A total of 345 individuals were selected in the 
dental clinics of State University of Maringá and 
Inga University. Clinical parameters were used by 
the dentist to define two groups (case and 
controls) according to International Workshop for 
a Classification of Periodontal Diseases and 
Conditions of 1999. The case group (n=176) was 
composed of individuals who had at least five 
sites with probing depth ≥5mm, clinical 
attachment level (CAL) ≥3mm and more than 25% 
of bleeding on probing (PD); the control group 
(n=169) had periodontal health, that is formed by 
individuals who did not have sites with reduced 
CAL, PD <4mm and less than 25% of PD. Both 
groups were from the same geographic region, 
North and Northwestern Paraná, had mixed 
ethnicity, over 30 years old and with at least 
twenty teeth in the oral cavity. Patients and 
controls were matched by age and gender 
(P≥0.05). Individuals with diabetes mellitus, acute 
infections, rheumatic diseases, gingivitis, 
aggressive periodontitis or pregnant women were 
excluded.  
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This study was approved by the Human Research 
Ethics Committee of the UEM (number 866.509, 
14/12/2016). 
Individuals were classified as smokers and non-
smokers. People who quit smoking less than 10 
years and those who did not remember how long 
they had stopped smoking were included to the 
smoking group. 

The clinical characteristics of the study subjects 
are described in Table 1. The most of individuals 
who participated of study were women (52.8%) 
and nonsmokers (74.8%). The mean ages of 
patients and controls were 47.5 ± 8.6 and 45.7 ± 
8.5 years, respectively. Differences were found for 
smoking habit: more smokers with CP (36.3%) 
than control smokers (18.9%) and less 
nonsmokers patients (63.7%) than healthy 
nonsmokers (81.1%) (smokers vs. nonsmokers, P 
< 0.001, OR: 2.45, CI: 1.49-4.00). 

 

Table I. Characteristics of patients with 
chronic periodontitis and controls 

  CP patients Controls P value 

  N=176 N=169   

  n (%) n (%)   

Gender 

   Male 83 (47.2) 63 (37.3) 
 Female 93 (52.8) 106 (62.7) 
 

 
   Age 

   Mean ± SD 
(year) 47.5 ± 8.6 45.7 ± 8.5 

 
 

   Smoking  

   Nonsmokers 112 (63.7) 137 (81.1) 
 Smokers 52 (36,3)* 32 (18.9) <0.001 

* OR (CI): 2.45 (1.49-4.00); CP: Chronic Periodontitis, n: number of 
individuals, SD: standard deviation 

2.2. DNA extraction and genotyping 

The peripheral blood of individuals was collected 
and DNA was extracted using salting out method. 
The genotyping of cytokine polymorphisms was 
performed by polymerase chain reaction with 
sequence-specific primers (PCR-SSP) using the 
Invitrogen kit Cytokines®, Canoga Park, USA. 
Twenty polymorphisms in cytokine genes were 
evaluated: IL1A C-889T (rs1800587); IL1B C-
511T (rs16944), C+3962T (rs1143634); IL1R C 
Pst-1 C+1970T (rs2234650); IL1RA mspa-1 
T11100C (rs4251961); IL4RA G+1902A 
(rs147781); IL12 A-1188C (rs161560); INFG UTR 

A5644T (rs147570); TGFB1 T+869C (rs1982037), 
G+915C (rs1800471); TNF G-308A (rs1800629), 
G-238A (rs361525); IL2 T-330G (rs2069762), 
G+166T (rs147680); IL4 T-1098G, C-590T 
(rs2243250); IL6 G-174C (rs1800795), Gnt565A 
(rs1800797); and  IL10 A-1082G (rs1800896),  C-
819T (rs1800871), C-592A (rs1800872).  The 
PCR products were analyzed by electrophoresis 
on a 3% agarose gel. Single nucleotide 
genotyping to nucleotide-binding oligomerization 
domain-like receptor 3 (NLRP3) gene, G+37562C 
(rs10754558), were performed by Polymerase 
Chain Reaction-Restriction Fragment Length 
Polymorphism (PCR-RFLP) (9). PCR products 
were digested by MboI restriction enzyme and the 
digestion products were visualized on a 2% 
agarose gel.  

2.3. Statistical analysis 

Means and standard deviations were calculated 
using the OpenEpi software version 3.01 
(http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm). 
The SNPStats software 
(http://bioinfo.iconcologia.net/SNPstats) was used 
for Hardy-Weinberg equilibrium, descriptive 
analysis, chi-square test and logistic regression.  
The better inheritance model was chosen 
according to the lowest Akaike information (AIC) 
value (10). Statistical power was calculated using 
QUANTO 1.2.4 software 
(http://biostats.usc.edu/software). The P value 
less than 5% was considered statistically 
significant. 

3. RESULTS 

The allele and genotype frequencies distributions 
were in Hardy-Weinberg equilibrium.  

Statistical differences were observed for the IL1B 
C-511T, NLPR3 G+37562C and TNF G-308A 
when CP patients were compared to controls 
(nonsmokers and all individuals) (Table 2).  

The genotype of high IL-1β production (-511 T/T) 
was higher in patients compared with controls, in 
a recessive inheritance model (P: 0.03 for 
nonsmokers and P: 0.03 for all subjects). The 
allele of low NLRP3 production (+37562 C) had 
low frequency in patients than controls (P: 0.03 
and P: 0.02), as well as for C/C genotype in a 
additive model (P: 0.04 and P: 0.02, nonsmokers 
and all individuals, respectively). The genotype of 
high TNF-α production (A/A) had less frequency in 
nonsmokers patient than nonsmokers control (0% 
vs. 1.5%, P: 0.04, in additive model) and low 
frequency of the A allele and A/A genotype was 
also found in the CP patients (P: 0.02 and P: 
0.02), in the dominant model, considering all 
subjects. 
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Table II. Association of polymorphisms in inflammatory mediators and chronic 
periodontitis in nonsmokers and all subjects 

  Nonsmokers   All subjects 

Polymorphisms/ 
Inheritance 

model  

CP 
patients 

Controls 
P 

value 
  

CP 
patients 

Controls 
P 

value 

  n (%) n (%)     n (%) n (%)   

IL1B C-511T 

       Recessive  N=110 N=132 
  

N=171 N=164 
 

C/C + C/T 84 (76.4) 115 (87.1) 
  

130 (76) 140 (85.4) 
 

T/T 26 (23.6)a 17 (12.9) 0.03 
 

41 (24)f 24 (14.6) 0.03 

NLRP3 
G+37562C        

Codominant N=63 N=90 
  

N=64 N=93 
 

G/G 23 (36.5) 21 (23.3) 
  

24 (37.5) 21 (22.6) 
 

G/C 27 (42.9) 39 (43.3) 
  

27 (42.2) 41 (44.1) 
 

C/C 13 (20.6) 30 (33.3)b 0.04 
 

13 (20.3) 31 (33.3)g 0.02 

Additivec,h 
  

0.04 
   

0.02 

Alleles N=126 N=180 
  

N=128 N=186 
 

G 73 (58) 81 (45) 
  

75 (59) 83 (45) 
 

C 53 (42) 99 (55)d 0.03 
 

53 (41) 103 (55)i 0.02 

TNF G-308A 
       

Codominant N=105 N=136 
     

G/G 84 (80) 94 (69.1) 
     

G/A 21 (20) 40 (29.4) 
     

A/A 0 2 (1.5) 
     

Additivee 
  

0.04 
    

Dominant 
    

N=164 N=168 
 

G/G 
    

132 (80.5) 116 (69) 
 

G/A + A/A 
    

32 (19.5) 52 (30.9)j 0.02 

Alleles 
    

N=328 N=336 
 

G 
    

295 (90) 282 (84) 
 

A 
    

33 (10) 54 (16)l 0.02 

Nonsmokers, OR (CI): a2.09 (1.07-4.10), b0.40 (0.16-0.95), c0.63 (0.41-0.98), d0.59 (0.37-0.94), e0.55(0.31-
0.98); All subjects, OR (CI): f1.84 (1.05-3.21), g0.37 (0.15-0.88), h0.60 (0.39-0.94), i0.57 (0.36-0.90), j0.54 (0.33-
0.90), l0.58 (0.36-0.93). CP: Chronic Periodontitis, N: total number of allele or genotype. Additive model: each 
copy of mutated allele modifies the risk in two times, that is the mutated homozygous have double risk than 
heterozygous. 

Significant associatons was also found in 
nonsmokers when gender was considered in 
stratified analises. The genotypes of intermediate 
expression of IL-1 receptor (C/T), low IL-2 
production (-330 T/T, -166 T/G), low and 
intermediate expression of IL-4 and its receptor, 
and high production of TGF-β (+1869 T/T, +1915 
G/G) was associated with risk for CP in men when 

compared with women with the same genotype 
(P<0.05).  

4. DISCUSSION  

SNPs in cytokine genes have effect on the  serum 
level of cytokines and disease clinical signs. The 
cytokine levels (high, intermediate or low) may 
affect inflammation and destruction tissue in CP. 
The most important findings of this study were the 

21



    
 

 

association between the genotypes of high 
production of IL-1β, TNF-α and low NLRP3 
transcription rate with CP development, in 
nonsmokers individuals.  

Smokers have higher risk for periodontitis 
development, its severe form and minor response 
to treatment compared to those never smoking 
(11). Our study demonstrated the relationship 
between genetic factors and CP regardless 
smoking habits.  

The IL1B-511 T/T genotype associated with risk to 
CP, were previously correlated with more IL-1β 
secretion, a proinflammatory cytokine (8). In this 
case, the effects of IL-1β become more enhanced 
on periodontal tissue, such as induction of 
leukocyte chemotaxis, stimulation of lysosomal 
enzymes, prostaglandin production and bone 
resorption (12). Besides, IL-1 was detected in the 
periodontal tissue and the same polymorphism in 
the IL1 gene was related with risk to disease in 
other studies (13, 14).  

The protective role of allele and genotype related 
to low production of NLRP3 was observed. The 
NLRP3 is an inflammasome discovered recently 
and induces IL-1β maturation and pyroptosis 
process. The induction of mature IL-1β requires 
the activation of two pathways: i. pattern 
recognition receptors, such as Toll like receptors 
(TLR), recognize the pathogen and leads to NF-
κB activation; ii. inflammasomes, a cytosolic 
protein complex, activate caspases and convert 
pro-IL-1β to IL-1β. We hypotized that the IL-1β 
has been activated by TLR-dependent pathway in 
CP disease, because NLRP3 at low levels 
induces a downregulation of IL-1β maturation, 
decreasing the tissue injury and having protective 
effect. The excessive inflammasome activation 
has been shown to be detrimental to tissue health 
(15). Although low expression of NALP3 has been 
useful to the tissue, the host become more 
susceptible to infection (16). 

TNF-α is a cytokine with pleiotropic effects. In CP, 
it was described as a participant in the 
inflammatory response (17). The A allele at 
position -308 was associated the high level of the 
TNF-α (18). Our results demonstrated that TNF-
308 A/A decreased the risk for CP (P:0.037). In 
contrast, TNF G-308A was associated to the 
susceptibility of periodontitis (19) or no 
association was found (20).  

Male gender had a high risk of CP development 
when compared to women (21). In this study, the 
polymorphism of inflammatory mediator genes 
were associated with CP risk in men when 
compared to women with the same genotypes. 
The genotype of intermediate expression of IL-1 
receptor (+1970 C/T) was risk for CP in men when 

compared to the same genotype in women. IL2 
genotypes, -330 T/T and -166 T/G, related to low 
IL-2 secretion also was positively associated to 
CP in men (P<0.01 and P:0.04). IL-2 has a role in 
proliferation of T cells and differentiation of naïve 
T cells into effector and memory cells. Perhaps, 
the absence of IL-2 results in reduction of antigen-
specific T-cell responses exposing the tissue of 
harmful effects caused by pathogens (22).  

The genotypes of low and intermediate levels of 
IL-4 cytokine (IL4 -1098 T/T, IL4 -590 C/T) and its 
receptor  (IL4RA +1902 G/A) also demonstrate 
influence the CP risk in men (P:0.02, P:0.02 and 
P< 0.01). IL-4 influence the Th2 differentiation and 
the IL-4 secreted by Th2 exhibits antiinflammatory 
and supressive properties, including the Th1 
inhibition. IL-4 in low level may not supress Th1 
response and contribute to production of tissue 
degrading factors such as metalloproteinases and 
osteoclast activators. Indeed, IL-4 levels were 
found lower in crevicular fluid from periodontitis 
patients (23).  

The immunoregulatory profile in disease 
pathogenesis also was observed. There were 
association between genotypes of high production 
of TGF-β (+1869 T/T, +1915 G/G) and 
susceptibility to CP in men (P:0.011 and P:0.010). 
TGF-β influence the Treg differentiation and may 
attenuate the CP progression and bone 
resorption. 

In order to clarify the genetic of inflammatory 
mechanisms of CP involved in periodontal tissue 
injury, the selection of the samples were judicious.  

This study provides insight into the genetic profile 
of individuals which could be used in clinical 
practice. The knowledge about risk profiles could 
be useful in prophylaxis and provides a better 
targeting of therapy in patients with susceptibility 
to disease. 

5. CONCLUSION 

In conclusion, the polymorphism of the 
inflammatory mediator genes were associated 
with the CP development and influenced the 
immunomodulation of the disease. 
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1. INTRODUÇÃO 

A lectina ligante de manose (MBL) é uma proteína 
solúvel, responsável pela ativação do Sistema 
Complemento pela Via das Lectinas. Além disso, a 
MBL tem como função a opsonização de 
microrganismos, ativação de macrófagos, 
modulação da resposta inflamatória e apoptose 
(1–3). O gene MBL2, que codifica esta proteína, 
está localizado no cromossomo 10 (q11.2-q21) (2). 
A deficiência nos níveis de MBL tem sido 
relacionada com diversas doenças infecciosas e 
não infecciosas (3,4). Polimorfismos no gene 
MBL2 influenciam nas concentrações séricas de 
MBL, bem como na funcionalidade e na estrutura 
da proteína (5). Polimorfismo de nucleotídeo único 
(SNP) é o tipo mais comum de mutação dentro do 
genoma, no qual ocorre uma troca de base em 
determinada sequência de DNA (6). Três SNPs 
localizados no éxon 1 no gene MBL2 resultam em 
falha na função e na diminuição do nível sérico de 
MBL: no códon 52 (variante D, rs5030737), 54 
(variante B, rs1800450) e 57 (variante C, 
rs1800451). A ausência desses polimorfismos, ou 
seja, a presença do gene normal ou selvagem, é 
caracterizada por “A”. No códon 52, a troca de uma 
base C por T resulta na troca de uma arginina por 
uma cisteína. No códon 54 e 57, a troca de uma 
base G por A, resulta na substituição de glicina por 
ácido aspártico, e glicina por ácido glutâmico, 
respectivamente (7,8). 

Diante da importância em se conhecer fatores que 
interfiram na resposta imune de um indivíduo, 
diversos estudos têm mostrado que a influência 
genética, aliada a fatores ambientais, tem efeito 
sobre o desenvolvimento de determinadas 
doenças, como a hanseníase (9–11). Esta é uma 
doença infecciosa crônica, causada pelo 
Mycobacterium leprae ou M. lepromatosis (12,13). 
Ela acomete, principalmente, a pele, os nervos 
periféricos, a mucosa do trato respiratório superior 
e os olhos (13,14). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou, 
no final de 2016, uma prevalência de 2,3 casos a 
cada 1000 habitantes (171.948 casos) e uma 
incidência de 2,9 casos novos a cada 100.000 
(214.783 casos). Mais de 82% dos casos novos 
refere-se somente a três países: Índia, Brasil e 
Indonésia. Neste cenário, o Brasil foi o segundo 
país com maior número de casos novos de 
hanseníase, com 25.218 (15,16). 

De acordo com a classificação determinada pela 
OMS (1982), com finalidade terapêutica, pacientes 
hansenianos com até cinco lesões cutâneas e/ou 
um tronco nervoso acometido são considerados 
paucibacilares (PB), e aqueles com seis ou mais 
lesões e/ou mais de um tronco nervoso acometido, 
multibacilares (MB) (13).  

Considerando que a resposta imune do 
hospedeiro tem grande impacto em determinar a 
manifestação clínica da hanseníase, estudos tem 
mostrado associação entre a MBL e esta doença 
(8,17–19). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
influência de polimorfismos do éxon 1 do gene da 
MBL-2 em pacientes hansenianos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Grupo de estudo  

Este estudo caso-controle é constituído por 180 
pacientes hansenianos (102 homens, 78 
mulheres, idade média de 55,1 anos ±14,2) e 209 
controles (99 homens e 110 mulheres, idade média 
de 59,6 anos ±18,16). Dos pacientes hansenianos, 
são 135 MB e 45 PB. O grupo controle deste 
estudo é composto por indivíduos não-
consanguíneos, que estiveram em contato 
prolongado com os pacientes hansenianos, mas 
que não foram diagnosticados com a doença. Os 
indivíduos participantes eram residentes da região 
norte e noroeste do Paraná, diagnosticados no 
CISAMUSEP (Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde). Todos assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, previamente 
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aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos da UEM (2.424.046/2017).  

2.2. Genotipagem 

O DNA genômico de sangue periférico foi extraído 
pelo kit comercial BIOPUR® (Biometrix, Curitiba, 
Paraná, Brasil) conforme as recomendações do 
fabricante. Em seguida, realizou-se a genotipagem 
dos três SNPs do éxon 1 do gene MBL2: variante 
D (rs5030737), B (rs1800450) e C (rs1800451), por 

meio da reação em cadeia da polimerase utilizando 

oligonucleotídeos iniciadores de sequência 
específicos, do inglês: Polymerase Chain 
Reaction-Sequence Specific Primers (PCR-SSP) 
(5).  

2.3. Análise Estatística 

As frequências alélicas, genotípicas e haplotípicas 
dos polimorfismos estudados, bem como a 
associação entre os polimorfismos genéticos e a 
hanseníase, foram obtidas pelo programa 
SNPStats (20,21). As diferenças estatisticamente 
significativas foram consideradas para P≤0,05, 
com posterior cálculo do Odds Ratio (OR) e 
Intervalo de Confiança (IC) de 95%.  

Além destas análises, realizou-se os cálculos de 
equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) e 
desequilíbrio de ligação, utilizando o programa já 
citado e o OpenEpi Versão 3.01 (disponível em: 
www.openepi.com). A relação entre pacientes e 
controles foi ajustada para as variáveis sexo e 
idade. 

3. RESULTADOS 

A distribuição dos genótipos para todos os SNPs 
estavam em HWE. Entre os SNPs do gene MBL2 

analisados neste estudo, o alelo mutado mais 
frequente foi o do códon 54 (variante B), tanto nos 
pacientes MB (13,3%) quanto nos controles 
(11,5%). Entretanto, para os pacientes PB, o alelo 
mutado mais frequente foi o do códon 52 (variante 
D), com 8,9%. Os alelos e genótipos selvagens 
foram os mais frequentes em todos os grupos 
analisados. Quanto aos indivíduos heterozigotos, 
o genótipo mais frequente entre os pacientes MB 
e os controles foi G/A da variante B, 
aproximadamente 22%, enquanto que para os 
pacientes PB foi C/T da variante D, com 13,3% 
(Tabela I).  

Quando comparados os pacientes MB com o 
grupo controle, observou-se que os pacientes do 
sexo masculino são mais suscetíveis ao 
desenvolvimento da hanseníase MB em relação 
aos pacientes do sexo feminino, para os três SNPs 
(OR=2,03; OR=2,32; OR=1,87, respectivamente) 
(Tabela II). Para os pacientes PB, nenhuma 
relação entre o sexo e os SNPs foi observada, 
quando comparados com o grupo controle. 

Na análise haplotípica dos pacientes MB com os 
controles, o haplótipo selvagem (CGG) foi o mais 
frequente (OR=2,51; IC:1,38-4,57) para indivíduos 
do sexo masculino quando comparado ao do sexo 
feminino. O haplótipo CAG pode estar associado a 
um risco aumentado em mulheres no 
desenvolvimento da hanseníase (OR=2,11; 
IC:1,02-4,38), quando comparado ao haplótipo 
selvagem neste mesmo grupo. Quanto aos 
pacientes PB, nenhuma associação haplotípica foi 
encontrada. 

 

Tabela I. Frequência alélica e genotípica dos polimorfismos do éxon 1 do gene MBL2 em pacientes com 
hanseníase e o grupo controle. 

SNP 
Alelo /  

Genótipo 

Pacientes (N=180) Controles (N=209) 

MB (N=135) PB (N=45)  

n (%) n (%) n (%) 

Códon 52 (rs 5030737) C 257 (95,2) 82 (91,1) 397 (95,0) 

Variante D T 13 (4,8) 8 (8,9) 21 (5,0) 

 C/C 122 (90,4) 38 (84,5) 188 (89,9) 

 C/T 13 (9,6) 6 (13,3) 21 (10,1) 

 T/T 0 1 (2,2) 0 

     

Códon 54 (rs1800450) G 234 (86,7) 85 (94,4) 370 (88,5) 

Variante B A 36 (13,3) 5 (5,6) 48 (11,5) 

 G/G 102 (75,6) 40 (88,9) 162 (77,5) 

 G/A 30 (22,2) 5 (11,1) 46 (22,0) 

 A/A 3 (2,2) 0 1 (0,5) 

     

Códon 57 (rs1800451) G 246 (91,1) 87 (96,7) 395 (94,5) 

Variante C A 24 (8,9) 3 (3,3) 23 (5,5) 

 G/G 112 (83,0) 42 (93,3) 186 (89,0) 

 G/A 22 (16,3) 3 (6,7) 23 (11,0) 

 A/A 1 (0,7) 0 0 

SNP: polimorfismo de nucleotídeo único; N: número de indivíduos; n: número de alelos ou genótipos (frequência); MB: hanseníase 
multibacilar; PB: hanseníase paucibacilar. 
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Tabela II. Frequência genotípica em relação ao sexo dos polimorfismos do éxon 1 do gene MBL2 em 
pacientes com hanseníase MB e o grupo controle. 

SNP Genótipo 

Feminino  Masculino   

Pacientes 
MB  

(N=52) 

Controles 

(N=110) 
OR 

(95% 
IC) 

Pacientes 
MB  

(N=83) 

Controles 

(N=99) p-valor OR (95% IC) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Códon 52 C/C 46 (88,5) 101 (91,8) ref 76 (91,6) 87 (87,9) 0,008 2,03 (1,26-3,26) 

(rs 5030737) C/T 6 (11,5) 9 (8,2)  7 (8,4) 12 (12,1)   

Variante D T/T 0 0  0 0   

         

Códon 54 G/G 34 (65,4) 84 (76,4) ref 68 (81,9) 78 (78,8) 0,004 2,32 (1,37-3,92) 

(rs1800450) G/A 17 (32,7) 25 (22,7)  13 (15,7) 21 (21,2)   

Variante B A/A 1 (2,0) 1 (0,9)  2 (2,4) 0   

         

Códon 57 G/G 43 (82,7) 98 (89,0) ref 69 (83,1) 88 (88,9) 0,022 1,87 (1,15-3,03) 

(rs1800451) G/A 9 (17,3) 12 (11,0)  13 (15,7) 11 (11,1)   

Variante C A/A 0 0  1 (1,2) 0   

SNP: polimorfismo de nucleotídeo único; N: número de indivíduos; n: número de alelos ou genótipos (frequência); MB: hanseníase 
mutibacilar; PB: hanseníase paucibacilar; ref.: referência. 
 

4. DISCUSSÃO 

O principal achado deste trabalho foi o risco 
aumentado de pacientes MB, do sexo masculino, 
em desenvolver a hanseníase. Este resultado foi 
encontrado para os genótipos selvagens dos três 
SNPs estudados (Tabela II), bem como na análise 
haplotípica dos mesmos.  

Estudos prévios demonstraram que os níveis 
séricos da MBL podem influenciar na hanseníase. 
Vários autores observaram que a deficiência desta 
proteína confere proteção contra a forma 
lepromatosa (LL) da doença, que também pode ser 
classificada como MB (17–19). A ligação entre a 
MBL e a lipoarabinomanana (LAM) presente na 
superfície celular da micobactéria promove um 
aumento na ingestão do patógeno por fagócitos. 
Entretanto, ao invés desta interação entre a MBL e 
a micobactéria auxiliar na eliminação do patógeno, 
este fato sugere que a MBL tem importante papel 
na captação e disseminação do patógeno, bem 
como o estabelecimento da hanseníase (18,19). A 
deficiência de MBL pode ter efeito protetor contra 
patógenos que usam da opsonização mediada 
pelo complemento para entrar em fagócitos, como 
é o caso do M. leprae (19), o que também explica 
os achados de Dornelles et al (2006). Sendo 
assim, o processo de opsonização, fagocitose e 
destruição ou sobrevivência da micobactéria no 
interior dos fagócitos irá influenciar no 
desencadeamento da doença (18).  

Diante disso, sugere-se que pacientes com um ou 
mais genótipo selvagem da MBL2 apresentem 
risco para o estabelecimento da hanseníase, visto 
que os níveis séricos estariam em concentração 
normal, o que permitiria uma maior disseminação 
do patógeno pelo organismo do indivíduo.  

Cabe ressaltar também que o intuito do seleto 
grupo controle, composto por contatos saudáveis 
e não-consanguíneos dos pacientes é, de fato, 

analisar a possível influência genética na 
susceptibilidade ou resistência a hanseníase, já 
que esta doença se desenvolve somente em um 
pequeno grupo de indivíduos infectados pelo 
bacilo (9). Dessa forma, embora estes contatos 
estivessem com a possibilidade aumentada de 
infecção, os mesmos não foram diagnosticados 
com a doença, sugerindo-se que a ausência de 
infecção seja devido aos fatores imunogenéticos 
de cada indivíduo (22).    

Outro achado deste estudo é referente à covariável 
sexo, no qual foi encontrado associação da 
hanseníase somente com indivíduos do sexo 
masculino. Este resultado é similar aos descritos 
por Pescarini et al. (2018) (22). 

Por fim, os resultados apresentados neste trabalho 
são parciais. Mais amostras são necessárias para 
confirmar estes achados, bem como a realização 
da dosagem sérica da MBL nos pacientes 
estudados, na tentativa de elucidar a patogênese 
da hanseníase. 

5. CONCLUSÃO 
Neste trabalho encontramos uma possível 
influência de polimorfismos do éxon 1 do gene da 
MBL-2 em pacientes hansenianos MB e do sexo 
masculino. 
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1. INTRODUÇÃO 

A doença periodontal é uma doença caracterizada 
pela perda do ligamento periodontal e osso 
alveolar, sendo considerada uma das principais 
causas da perda de dentes (1). Sua prevalência é 
alta, variando entre 20% a 50% ao redor do mundo 
(2). A periodontite crônica, uma forma comum 
desta doença, decorre de um processo 
inflamatório crônico, resultado da relação da 
resposta imune com os componentes bacterianos 
presentes na placa bacteriana no dente (3). O 
processo de agressão tecidual resultante pode 
levar ao comprometimento funcional e morfológico 
do periodonto, e em casos mais avançados, perda 
óssea e do dente, principalmente pela perda da 
homeostase do tecido ósseo (4). Outras doenças 
e fatores ambientais são importantes fatores de 
risco para a periodontite crônica, como por 
exemplo diabetes, doenças cardiovasculares e o 
hábito de fumar (5-7). 

Citocinas desempenham um papel importante na 
doença periodontal. Algumas delas são 
identificadas como fatores ativadores de 
reabsorção óssea via osteoclastos, como a 
Interleucina 1 (IL-1), a IL-6, e o Fator de Necrose 
Tumoral Alfa (TNF-ɑ) (8). Outras citocinas, como a 
IL-17, também têm papel crucial na doença, e os 
polimorfismos dessa citocina têm sido associados 
à risco aumentado na periodontite crônica (9). 

A Interleucina-16 (IL-16) é uma quimiocina 
(citocina quimiotática), descrita inicialmente como 
fator quimiotático para leucócitos e sendo 
produzida por uma variedade de células como 
linfócitos T, fibroblastos e células dendríticas (10). 
A IL-16 é uma citocina associada a efeitos 
pleiotrópicos, exibindo respostas inflamatórias ou 
anti-inflamatórias em determinadas doenças (11). 
Seu papel quimiotático, especialmente para 
células CD4+, pode levar a um maior recrutamento 

e subsequente resposta imune (12). O consumo de 
tabaco pelo uso do cigarro é reconhecido como um 
dos principais fatores de risco para a doença 
periodontal (13). Em fumantes a concentração de 
IL-16 nas vias aéreas está aumentada e pode 
influenciar a imunomodulação sistêmica, alterando 
o número e a capacidade de resposta dos linfócitos 
T (14). 

Polimorfismos no gene da IL-16 (IL16) foram 
associados a doenças relacionadas a condições 
inflamatórias crônicas em estudos realizados em 
populações chinesas e iranianas (15-20). Dentre 
os polimorfismos mais estudados estão os 
chamados polimorfismos de nucleotídeo único 
(SNPs), consistindo na troca de apenas um 
nucleotídeo na sequência do gene. A presença no 
gene desta troca pode interferir no produto 
transcrito e em seu efeito biológico como, por 
exemplo, interferências na região promotora 
(como descrito para rs4778889). Outros dois SNPs 
comuns (rs11556218 e rs4072111) localizam-se 
em região de éxon no gene e resultam em trocas 
de aminoácidos na produção da proteína (17). O 
polimorfismo em IL16 tem sido avaliado nestas 
posições em variadas populações e doenças, 
incluindo na periodontite crônica (15-25). 

Esse estudo teve como objetivo avaliar a 
correlação dos polimorfismos de IL16 com a 
periodontite crônica na população brasileira. Estes 
polimorfismos também foram avaliados em relação 
a sexo, hábitos de fumar e idade. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Seleção dos indivíduos 

Foram selecionados 409 indivíduos atendidos nas 
clínicas odontológicas do Hospital Universitário da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e do 
Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), ambas 
localizadas em Maringá, noroeste do Paraná. 
Estes indivíduos passaram por avaliação médica e 
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exame clínico periodontal. Foram avaliados pelos 
parâmetros clínicos da profundidade de sondagem 
e do nível de inserção clínica em seis sítios (mésio 
vestibular, vestibular, distovestibular, mesiolíngual, 
lingual e distolíngual) de cada dente, incluindo 
avaliação de sangramento na sondagem. 

Após o exame periodontal, os participantes foram 
atribuídos ao grupo de periodontite crônica ou 
casos (n=202) se possuíam pelo menos 5 locais 
em diferentes dentes com profundidade de 
sondagem ≥ 5 mm, nível de inserção clínica 
alterado (≥3mm) e mais de 25% de sangramento 
na sondagem. 

O grupo de controles (n=207) foi formado por 
indivíduos que não possuíam nível de inserção 
clínica alterado, possuindo profundidade de 
sondagem inferior a 4 mm e apresentando menos 
de 25% de sangramento na sondagem. 

Casos e controles foram selecionados dentre 
indivíduos maiores de 30 anos, de variadas raças, 
fumantes e não fumantes, sendo incluídos no 
grupo de fumantes aqueles que fizeram uso do 
cigarro a menos de 10 anos e no grupo de não 
fumantes aqueles cujo último uso foi posterior a 10 
anos. Indivíduos com doenças inflamatórias 
crônicas, diabetes, câncer e doenças autoimunes 
não foram incluídos neste estudo. 

As características da população estudada (n=409) 
estão descritas na Tabela I. Não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas 
associadas a idade e sexo, sugerindo pareamento 
adequado desses grupos. A covariável hábito de 
fumar apresentou diferença significativa quando 
comparados os grupos controles e periodontite, 
porém todos os resultados comparando esses 
grupos foram ajustados para esta covariável. 

O estudo foi realizado conforme as normas do 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
da Universidade Estadual de Maringá (UEM) – 
Parecer nº 866.509, 14/12/2016, CAAE 
61544916.4.0000.014. 

2.2. Obtenção e extração do DNA 

As amostras de sangue periférico foram coletadas 
por punção de sangue venoso, em tubo com 
EDTA. A extração de DNA das amostras foi feita 
utilizando-se da metodologia de Salting Out. 

O DNA utilizado para a genotipagem foi diluído 
para concentração de aproximadamente 50 ng/µl. 

2.3. Genotipagem e eletroforese 

A genotipagem para os polimorfismos de IL16 
rs4778889, rs11556218 e rs4072111 foi 
determinada por PCR de polimorfismo de 
comprimento de fragmento de restrição (PCR-
RFLP). O protocolo para PCR-RFLP foi adaptado 
tendo como base a metodologia utilizada por Luo 
e colaboradores (17). Para verificar a amplificação 
foi utilizado gel de agarose a 2%. Corrida 
eletroforética: 50V por 15min, 300mA e 150W. 
Para verificar a digestão: gel de agarose 3,5%. 
Corrida eletroforética: 70V por 15min e em seguida 
90V por 35 min, 300mA e 150W. 

2.4. Análise estatística 

As análises dos dados foram feitas utilizando-se os 
softwares SNPStats e OpenEpi. Suas análises 
incluem análise descritiva, teste para equilíbrio de 
Hardy-Weinberg e análise do desequilíbrio de 
ligação. A análise da associação é baseada em 
regressão linear ou logística de acordo com a 
variável de resposta. Análise de SNPs simples é 
feita por modelos de herança múltipla 
(codominante, dominante, recessivo, dominante e 
log-aditivo) e análise de interações com 
covariáveis. Pela análise de múltiplos SNPs se 
estima frequência de possíveis haplótipos e 
associação destes haplótipos com a doença, 
incluindo análise de outras interações desejadas. 
Foi considerado significativo para todos os testes 
p-valor<0,05. 

3. RESULTADOS 

3.1. Distribuição de alelos e genótipos dos 
polimorfismos de IL16 

A distribuição de cada alelo e genótipo estudado 
para os três polimorfismos está descrita na Tabela 
II. Não foram observadas diferenças nas 
frequências de alelos ou genótipos entre casos e 
controles para todos os polimorfismos avaliados, 
quando avaliados de forma não estratificada. As 
frequências genotípicas para todos os 
polimorfismos estavam de acordo com o esperado 
para equilíbrio de Hardy-Weinberg.

 
Tabela I. Características gerais das covariáveis avaliadas. 

Total 
(n=409) 

Não 
fumantes 
(n=270) 

Fumantes 
(n=139) 

p-valor 
Mulheres 
(n=223) 

Homens 
(n=186) 

p-valor 
Idade 

(média 
±desvio) 

p-valor 

Controles 
(n=207) 

154 (57%) 53 (38%) 

0,0001 

121 (54%) 86 (46%) 

0,11 

45,7 ±8,9 

0,10 
Periodontite 

(n=202) 
116 (43%) 

86 (62%) 
102 (46%) 100 (54%) 47,6 ±9,4 
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3.2. Análises estratificadas de genótipos 

Os valores foram analisados para os grupos 
estratificados, com ajuste do Odds Ratio (OR) para 
remover possível efeito de outras covariáveis na 
avaliação da associação. Quando estratificados os 
indivíduos em grupos separados como fumantes e 
não fumantes, o polimorfismo rs11556218T>G 
apresentou frequências aumentadas para os 
genótipos contendo a mutação (T/G e G/G) 
quando comparados ao genótipo sem a mutação 
(T/T) em indivíduos com periodontite comparados 
a controles saudáveis. De forma geral, indivíduos 

com a mutação rs11556218T>G apareceram 
como suscetíveis a menor risco para periodontite 
entre o grupo de não fumantes, mas suscetíveis a 
maior risco de periodontite entre os fumantes 
(Tabela III e IV). 
Ainda, quando comparado o sexo somente entre 
os fumantes, mulheres com periodontite 
portadoras do genótipo T/G aparecem como 
possuindo risco aumentado para periodontite 
quando comparadas a mulheres controles 
(OR=3,35 e p-valor=0,015), indicando um risco 
específico para o grupo de mulheres (Tabela IV). 

 

Tabela II. Distribuição de frequências de genótipos e alelos obtidos para os polimorfismos de IL16. 

Alelo Total Controles Periodontite   Genótipo Total Controles Periodontite 

rs11556218T>G    (n=371) (n=178) (n=193) 

T 562 (76%) 263 (74%) 299 (77%)  T/T 205 (55%) 95 (53%) 110 (57%) 

G 180 (24%) 93 (26%) 87 (23%)  T/G 152 (41%) 73 (41%) 79 (41%) 
     G/G 14 (4%) 10 (6%) 4 (2%) 
         

rs4072111C>T    (n=335) (n=152) (n=183) 

C 593 (89%) 272 (89%) 321 (88%)  C/C 262 (78%) 123 (81%) 139 (76%) 

T 77 (11%) 32 (11%) 45 (12%)  C/T 69 (21%) 26 (17%) 43 (23%) 

     T/T 4 (1%) 3 (2%) 1 (1%) 
         

rs4778889T>C    (n=361) (n=179) (n=182) 

T 575 (80%) 286 (80%) 289 (79%)  T/T 231 (64%) 116 (65%) 115 (63%) 

C 147 (20%) 72 (20%) 75 (21%)  T/C 113 (31%) 54 (30%) 59 (32%) 

          C/C 17 (5%) 9 (5%) 8 (4%) 

Os polimorfismos rs4778889T>C e rs4072111C>T 
não foram associados significativamente a 
periodontite em nenhum dos grupos avaliados 
neste estudo. 

Não houveram associações significativas com a 
periodontite e a idade dos indivíduos em nenhum 
dos polimorfismos estudados. 

3.3. Análise dos haplótipos de IL16 

Análise de desequilíbrio de ligação (LD) foi feita 
entre os indivíduos estudados. Não foi observada 
evidência estatisticamente significativa de LD 

entre os três SNPs neste estudo. Foram obtidas 7 
possíveis combinações de haplótipos nestes 
indivíduos: TCT (na frequência de 58,2%), GCT 
(11,7%), GCC (11,1%), TTT (8,1%), TCC (7,8%), 
GTT (2,0%) e TTC (1,1%). 

Das 7 possíveis combinações de haplótipos 
obtidas, apenas o haplótipo GTC (frequência de 
11,7%) foi associado a risco para periodontite em 
fumantes quando comparado ao haplótipo 
ancestral TCT, de frequência 58,2% (OR=3,26 e p-
valor=0,027).

 
Tabela III. SNP rs11556218 de IL16 e periodontite crônica em não fumantes (ajustado para sexo e 
idade). 

Modelo Genótipos Controles (n=125) Periodontite (n=112) OR (IC 95%) ¹ p-valor 

Dominante T/T 58 (46,4%) 68 (60,7%) Referência  

 T/G-G/G 67 (53,6%) 44 (39,3%) 0,55 (0,32 - 0,93) 0,024 

      

Log-aditivo --- --- --- 0,51 (0,32 - 0,82) 0,0043 

 ¹ OR: Odds Ratio; IC = Intervalo de Confiança em 95%). 
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Tabela IV. SNP rs11556218 de IL16 e periodontite crônica em fumantes (ajustado para sexo e idade). 

Modelo Genótipos Controles (n=53) Periodontite (n=80) OR (IC 95%) ¹ p-valor 

Dominante T/T 37 (69,8%) 41 (51,2%) Referência  

 T/G-G/G 16 (30,2%) 39 (48,8%) 2,27 (1,08 - 4,78) 0,027 

Log-aditivo --- --- --- 2,12 (1,08 - 4,17) 0,025 

Mulheres 

 Controles (n=26)  Periodontite (n=37)   

T/T 19 (73,1%) 20 (54,1%) Referência  

T/G 5 (26,9%) 17 (45,9%) 3,34 (1,02 – 10,9) 0,046 

¹ OR: Odds Ratio; IC = Intervalo de Confiança em 95%). 
 

4. DISCUSSÃO 

Os indivíduos com a mutação rs11556218T>G, 
localizada no éxon 6 do gene de IL-16, resultando 
em uma substituição de uma asparagina para 
lisina na proteína produzida, aparentam serem 
suscetíveis a menor risco para periodontite entre o 
grupo de não fumantes quando comparados ao 
grupo controle. O alelo G de rs11556218 em IL16 
foi anteriormente associado a uma maior produção 
dessa citocina (23). Seu papel quimiotático para 
células CD4+ (por exemplo macrófagos) pode 
levar a subsequente resposta imune defensiva 
para a placa bacteriana na periodontite, quando 
em concentrações adequadas. Foi verificado por 
Tsai e colaboradores em 2005 que a IL-16 se 
apresenta em concentração menor em indivíduos 
com periodontite comparados a indivíduos 
saudáveis, possivelmente devido a destruição do 
periodonto e consequentemente redução do 
número de células responsáveis pela produção 
dessa citocina nestes tecidos, como fibroblastos e 
células epiteliais (26). Também é possível que um 
recrutamento de células T auxiliares de perfil Th2 
possa resultar em algum efeito protetor para a 
reabsorção óssea na periodontite (8). 

Este mesmo polimorfismo de IL16 foi associado a 
efeitos protetores para osteoartrite do joelho (17, 
19), doença com alterações da homeostase óssea 
que podem ser causadas por citocinas (8). 

Ainda, foi observado neste estudo que indivíduos 
com essa mesma mutação parecem suscetíveis a 
maior risco a periodontite quando fazem uso do 
cigarro. Em fumantes o nível de IL-16 das vias 
aéreas está aumentado sendo possível que, por 
isso, influencie a imunomodulação sistêmica, 
alterando o número e a capacidade de resposta 
das células CD4+ (14). Também foi observado por 
Tsai e colaboradores em 2005 maior concentração 
da IL-16 em indivíduos que fazem uso conjunto de 
cigarro e álcool (26). Níveis aumentados de IL-16 
podem resultar em produção anormal de citocinas 
pró inflamatórias pelas células por ela recrutadas, 
como descrito em algumas doenças (10). 

O polimorfismo rs4778889T>C, por outro lado, não 
foi associado significativamente a periodontite em 
nenhum dos grupos deste estudo. Resultado 
semelhante foi obtido em estudo realizado por 
Folwaczny e colaboradores em 2005 em 
população iraniana para este mesmo polimorfismo 
na periodontite crônica (24). 

5. CONCLUSÃO 

Este estudo indica associação de um polimorfismo 
funcional do gene de IL-16 com a periodontite 
crônica na população avaliada. O polimorfismo 
rs11556218T>G está associado com a 
periodontite, apresentando menor risco para a 
doença em não fumantes e risco aumentado para 
fumantes em relação ao grupo controle. Não foram 
observadas associações para os polimorfismos 
rs4778889T>C e rs4072111C>T neste estudo. 
Reitera-se a necessidade de novos estudos que 
comprovem essas associações. 

 

FINANCIADORES 

CAPES, CNPq e Laboratório de Imunogenética da 
Universidade Estadual de Maringá (LIG-UEM). 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos aos colaboradores do Laboratório 
de Imunogenética da Universidade Estadual de 
Maringá (LIG-UEM). 

 

REFERÊNCIAS 

1. Pablo P, Chapple I, Buckley C, Dietrich T. 
Periodontitis in systemic rheumatic diseases. 
Nature Reviews Rheumatology. 2009; 5(4): 218-
224.  

2. Nazir M. Prevalence of periodontal disease, its 
association with systemic diseases and prevention. 
International Journal of Health Sciences. 2017; 
11(2): 72-80. 

3. Kirst M, Li E, Alfant B, Chi Y, Walker C, 
Magnusson I. et. al. Dysbiosis and Alterations in 
Predicted Functions of the Subgingival Microbiome 

32



 
 
  

 

 

in Chronic Periodontitis. Applied and 
Environmental Microbiology. 2014; 81(2): 783-793.  

4. Oztürk-Tonguç M, Büyükkaplan U, Fentoglu O, 
Gümüs B, Çerçi S, Kirzioglu F. Comparison of bone 
mineral density in the jaws of patients with and 
without chronic periodontitis. Dentomaxillofacial 
Radiology. 2012; 41(6): 509-514. 

5. Patil V. Chronic Periodontitis in Type 2 Diabetes 
Mellitus: Oxidative Stress as a Common Factor in 
Periodontal Tissue Injury. Journal of clinical and 
diagnostic research. 2016; 10(4): BC12-6. 

6. Schenkein H, Loos B. Inflammatory mechanisms 
linking periodontal diseases to cardiovascular 
diseases. Journal of Clinical Periodontology. 2013; 
40: S51-S69.  

7. Khan S, Khalid T, Awan K. Chronic periodontitis 
and smoking. Prevalence and dose-response 
relationship. Saudi Medical Journal. 2016; 37(8): 
889-894. 

8. Graves D. Cytokines That Promote Periodontal 
Tissue Destruction. Journal of Periodontology. 
2008; 79(8s): 1585-1591.  

9. Zacarias J, Sippert E, Tsuneto P, Visentainer J, 
Silva C, Sell A. The Influence of Interleukin 17A 
and IL17F Polymorphisms on Chronic Periodontitis 
Disease in Brazilian Patients. 2015. 2015: 147056. 

10. Center D, Kornfeld H, Ryan T, Cruikshank W. 
Interleukin 16: implications for CD4 functions and 
HIV-1 progression. Immunology Today. 2000; 
21(6): 273-80. 

11. Klimiuk P, Goronzy J, Weyand C. IL-16 as an 
anti-inflammatory cytokine in rheumatoid synovitis. 
Journal of Immunology. 1999; 162(7): 4293-9. 

12. Center D, Kornfeld H, Ryan T, Cruikshank W. 
Interleukin 16: implications for CD4 functions and 
HIV-1 progression. Immunology Today. 2000; 
21(6): 273-280.  

13. Palmer R, Wilson R, Hasan A, Scott D. 
Mechanisms of action of environmental factors--
tobacco smoking. Journal of Clinical 
Periodontology. 2005;32 Suppl 6:180-95. 

14. Laan M, Qvarfordt I, Riise G, Andersson B, 
Larsson S, Lindén A. Increased levels of 
interleukin-16 in the airways of tobacco smokers: 
relationship with peripheral blood T lymphocytes. 
Thorax. 1999; 54(10): 911-6. 

15. Zhao Y, Tao L, Wang B, Nie P, Tang Y, Zhu M. 
Interleukin-16 Gene Polymorphisms rs4778889, 
rs4072111, rs11556218, and Cancer Risk in Asian 
Populations: A Meta-Analysis. Genetic Testing and 
Molecular Biomarkers. 2014; 18(3): 174-182.  

16. Anvar N, Bazazzadegan N, Ohadi M, Kamali K, 
Khorshid H. Association between Interleukin 16 
Gene Polymorphisms (rs1131445, rs4072111) and 
Late Onset of Alzheimer’s Disease in Iranian 
Patients. Salmand. 2016; 11(1): 64-71. 

17. Luo S, Li S, Zhang X, Zhang J, Long G, Dong 
G et al. Genetic Polymorphisms of Interleukin-16 
and Risk of Knee Osteoarthritis. PLOS ONE. 2015; 
10(5): e0123442. 

18. Luo Q, Wang J, Deng Y, Huang H, Fu H, Li C 
et al. Interleukin-16 Polymorphism Is Associated 
with an Increased Risk of Glioma. Genetic Testing 
and Molecular Biomarkers. 2014; 18(10): 711-714.  

19. Liu Z, Ma L, Qiu S, Jia T. Genetic 
polymorphisms of interleukin-16 are associated 
with susceptibility to primary knee osteoarthritis. 
International Journal of Clinical and Experimental 
Medicine. 2015; 8(1): 1401-1405. 

20. Khoshbakht T, Soosanabadi M, Neishaboury 
M. et. al. An Association Study on IL16 Gene 
Polymorphisms with the Risk of Sporadic 
Alzheimer’s Disease. Avicenna Journal of Medical 
Biotechnology. 2015; 7(3): 128-132. 

21. Kashfi S, Behboudi-Farahbakhsh F, 
Nazemalhosseini-Mojarad E, Mashayekhi K, 
Azimzadeh P, Romani S. et. al. Interleukin-16 
polymorphisms as new promising biomarkers for 
risk of gastric cancer. Tumor Biology. 
2015;37(2):2119-2126.  

22. Liu X, Du J, Zhou Y, Shu Q, Li Y. Interleukin-16 
Polymorphism Is Associated with an Increased 
Risk of Ischemic Stroke. Mediators of 
Inflammation. 2013; 2013: 1-5.  

23. Qin X, Peng Q, Lao X, Chen Z, Lu Y, Lao X et 
al. The association of interleukin-16 gene 
polymorphisms with IL-16 serum levels and risk of 
nasopharyngeal carcinoma in a Chinese 
population. Tumor Biology. 2013; 35(3): 1917-
1924.  

24. Folwaczny M, Glas J, Torok H, Tonenchi L, 
Paschos E, Malachova O et al. Prevalence of the -
295 T-to-C promoter polymorphism of the 
interleukin (IL)-16 gene in periodontitis. Clinical and 
Experimental Immunology. 2005; 142(1): 188-192. 

25. Tang Y, Wang J, Xie K, Lan C. Association of 
interleukin 16 gene polymorphisms and plasma 
IL16 level with osteosarcoma risk. Scientific 
Reports. 2016; 6(1). 

26. Tsai S, Tsai C, Ho Y, Ho K, Wu Y, Hung C.  
Interleukin-12 and interleukin-16 in periodontal 
disease. Cytokine. 2005; 31(1): 34-40. 

 

Palavras-chave: periodontite crônica; 
polimorfismo genético; interleucina-16. 

 

33



 

 

 

 

Epidemiologia Molecular, 

Diagnóstico e Novos Compostos e 

Combinações Terapêuticas em 

Mycobacterium tuberculosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



    
 

 

AÇÃO DE SISTESMAS DE EFLUXO NA RESISTÊNCIA À 
ISONIAZIDA EM Mycobacterium tuberculosis  

João Vítor Perez de Souza1; Letícia Sayuri Murase2; Katiany Rizzieri Caleffi-

Ferracioli4; Carolina Trevisolli Palomo3; Regiane Bertin de Lima Scodro4; Vera Lúcia 

Dias Siqueira4; Fernando Rogerio Pavan5; Rosilene Fressatti Cardoso4;  

1Acadêmico de Pós-Graduação (Mestrado), Programa de Biociências e Fisiopatologia, Universidade 
Estadual de Maringá, Maringá, PR. 
2Acadêmica de Pós-Graduação (Mestrado), Programa de Ciências da Saúde, Universidade Estadual de 
Maringá, Maringá, PR 
3Acadêmica de Graduação em Biomedicina, Laboratório de Bacteriologia Médica, Universidade Estadual de 
Maringá, Maringá, PR. 
4Docente, Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 
PR. 
5Docente, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP. 

e-mail: jvperezsouza@gmail.com 

 

1. INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) é uma doença 
infectocontagiosa conhecida há séculos e é 
causada por bacilos do complexo Mycobacterium 
tuberculosis. Cerca de 10,4 milhões de pessoas 
adoeceram de TB e 1,6 milhões morreram em 
2016 (1). 

Apesar da eficácia conhecida dos medicamentos 
em uso na terapia contra M. tuberculosis 
suscetíveis, os medicamentos de primeira linha, 
como isoniazida (INH) e rifampicina (RIF), são 
ineficazes para tratar pacientes infectados por 
bacilos resistentes à múltiplos fármacos (MDR). 
Infelizmente, os medicamentos de segunda linha 
contra TB (por exemplo, aminoglicosídeos) são 
mais tóxicos e causam efeitos adversos, tornando 
o tratamento de apoio ainda mais difícil (2). 

Isoniazida é um dos antimicrobianos mais 
importantes no tratamento da TB e geralmente é 
o fármaco em que a resistência antimicrobiana 
emerge primeiro durante o tratamento 
padronizado (3). O desenvolvimento de 
resistência para este fármaco é influenciado por 
mutações em vários genes (4). Destes, os dois 
mais comuns são katG, que codifica a catalase-
peroxidase responsável pela ativação da INH, e 
inhA, alvo do fármaco ativado (5). Embora 
existam evidências claras de que mutações no 
genoma de M. tuberculosis são as principais 
responsáveis pela resistência à INH, sistemas de 
efluxo parecem também estar envolvidos (4). 

Durante o estresse causado por um 
antimicrobiano, o bacilo aumenta a expressão de 
genes que codificam proteínas transportadoras de 
membrana, conhecidas como bombas de efluxo 
(BEs), na tentativa de se proteger. Além disso, 

várias BEs têm uma especificidade multi-
substrato (BEs relacionadas a resistência à vários 
fármacos) e são capazes de expulsar uma grande 
variedade de compostos (6). Esse fenômeno é 
preocupante porque a exposição a um fármaco 
pode causar resistência cruzada a outros. 

Considerando esses mecanismos secundários de 
resistência, o uso de inibidores de bomba de 
efluxo (IBEs) combinados a medicamentos 
usados no tratamento da TB pode ser uma 
estratégia para lidar com formas resistentes da 
doença. Verapamil (VP), um antagonista de 
canais de cálcio, é um dos IBEs mais promissores 
estudados, uma vez que já possui características 
farmacológicas bem estabelecidas e é capaz de 
inibir várias BEs bacterianas (6). 

Tendo em consideração o número limitado de 
medicamentos disponíveis para tratar a TB, a 
elevada carga da doença no mundo e o rápido 
aparecimento de resistência, o desenvolvimento 
de novas estratégias para lidar com a TB é uma 
necessidade primordial. Assim, o objetivo deste 
estudo foi avaliar o papel das BEs na resistência 
à INH, bem como o efeito de VP em associação à 
INH em isolados de M. tuberculosis com 
diferentes perfis de resistência. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Cepa de referência, isolados clínicos de 
M. tuberculosis e preparo do inóculo 
bacteriano  

Foram utilizados M. tuberculosis H37Rv ATCC 
27294 e isolados clínicos previamente 
identificados como sensíveis e resistentes à INH 
e outros fármacos pelo método das proporções 
provenientes da micobacterioteca do Laboratório 
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de Bacteriologia Clínica da Universidade Estadual 
de Maringá. 

Os isolados clínicos de M. tuberculosis e a cepa 
de referência foram semeados em Middlebrook 
7H9 enriquecido com OADC e incubados por 15 
dias a 35-37ºC.  

2.2. Determinação da Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) 

Soluções de INH e VP (Sigma-Aldrich, St. Louis, 
MO, USA) foram preparadas de acordo com as 
recomendações do fabricante. A concentração 
inibitória mínima (CIM) de cada fármaco para os 
isolados de M. tuberculosis e cepa de referência, 
foi determinada pelo método Resazurin Microtiter 
Assay Plate (REMA) em microplacas de 96 
orifícios assim como descrito anteriormente.  

2.3. Avaliação da ação combinatória entre 
verapamil e isoniazida 

A interação entre VP e INH foi avaliada em 
triplicata pelo método Resazurin Drugs 
Combination Microtiter Assay Plate (REDCA) (7). 
Para interpretar o efeito do IBE sobre o fármaco 
de referência foi utilizado o método Concentração 
Inibitória Fracional, (do inglês FIC, Fractional 
Inhibitory Concentration): sendo, FIC = 
(CIMcombinação/CIMantimicrobiano). O efeito das 
combinações dos agentes antimicrobianos foi 
classificado como: sinergismo, FIC ≤ 0,25; 
indiferença, FIC > 0,25 < 2; e antagonismo, FIC ≥ 
2 (8). 

Além do FIC, também foi calculado o fator de 
modulação (FM) onde FM = 
CIMantimicrobiano/CIMcombinação. FM reflete a redução 
de valores da CIM de um dado antibiótico na 
presença do inibidor de efluxo. Foram 
considerados resultados significativos, quando 
FM ≥ 4 (redução de quatro vezes) (8).   

2.4. Extração de RNA e síntese de cDNA de 
culturas de M. tuberculosis expostas aos 
fármacos 

Os bacilos escolhidos para os experimentos de 
expressão gênica foram expostos 0,5xCIM de 
INH, VP e INH+VP por 48h, 37 ºC. 
Adicionalmente, uma amostra de crescimento 
bacteriano sem exposição aos fármacos foi 
utilizada como controle. Decorrido o tempo de 
exposição, as células bacterianas foram lizadas e 
o RNA extraído utilizando RNeasy Plus Mini Kit. 
As amostras de RNA total foram tratadas com 
DNAse I e quantificadas em Qubit ® Fluorometric 
Quantitiation. A ausência de contaminação das 

amostras de RNA com DNA foi confirmada pela 
amplificação direta do RNA por PCR. A síntese 
da primeira fita de cDNA foi realizada por 
iniciadores randômicos de RNA total usando 
SuperScript III Reverse Transcriptase. 

2.5. Quantificação relativa da expressão 
gênica de bombas de efluxo 

Fast SYBR® Green Master Mix foi empregado 
para a quantificação relativa. A quantificação 
relativa foi realizada no termociclador em tempo 
real Applied Biosystems StepOneTM com ciclos 
determinados de acordo com os iniciadores 
empregados. O gene 16S rRNA foi utilizado como 
controle endógeno para calcular os valores de 2-
ΔΔCT(9). Os dados de quantificação foram 
analisados por one way ANOVA e Teste T de 
Student. 

3. RESULTADOS 

Dos 15 isolados clínicos testados, 12 (80%) eram 
monorresistentes à INH, dois (13,33%) 
suscetíveis a todos os medicamentos anti-TB e 
um MDR (6,67%). Concentrações inibitórias 
mínimas de VP e INH para a cepa de referência e 
os isolados clínicos suscetíveis, variaram de 125 
a 250 µg/mL e 0,06 a 0,125 µg/mL, 
respectivamente. Para os isolados clínicos 
resistentes testados, as CIMs de VP e INH 
variaram de 125 a 250 µg/mL e 4 a 32 µg/mL, 
respectivamente (Tabela I). 

A maioria dos isolados apresentou valores de 
FIC> 0,5 na combinação de INH+VP, exceto 35 
BRF e 47 BRF com valores de FIC de 0,125 e 
0,062, respectivamente. Os isolados resistentes e 
cepa de referência apresentaram reduções da 
CIM de INH de uma a duas vezes (MF 1 a 2), 
enquanto os isolados suscetíveis apresentaram 
reduções de até 16 vezes (MF = 16) (Tabela I).  

A quantificação relativa de 12 genes que 
codificam BEs em M. tuberculosis H37Rv e 47 
BRF estão expostos nas Figuras I e II, 
respectivamente.  

4. DISCUSSÃO 

Em seus últimos relatórios, a organização 
mundial da saúde (OMS) propôs uma série de 
medidas que poderiam reduzir as taxas de 
mortalidade da TB em 95% até 2035. Um dos 
principais pontos desse esquema é o 
investimento em pesquisa e desenvolvimento de 
novos medicamentos ou mesmo a combinação 
entre os já disponíveis. Como mencionado 
anteriormente, o principal

 

Tabela I. Perfil de susceptibilidade, genotipagem, concentração inibitória mínima e efeito combinatório 
dos fármacos isoniazida e verapamil para M. tuberculosis H37Rv e isolados clínicos. 
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Cepa/Isolado 
clínico 

Perfil de 
susceptibilidade 

Mutações CIM (µg/mL) INH+VP 

katG inhA VP INH INH+VP FIC FM 

H37Rv* S wt wt 125 0,06 0,03 0,5 2 

35 BRF S wt wt 250 0,06 0,0078 0,125 8 

47 BRF* S wt wt 250 0,125 0,0078 0,062 16 

04 BRF INHR S315T wt 125 4 2 0,5 2 

14 BRF INHR S315T wt 125 32 16 0,5 2 

16 BRF INHR S315T wt 125 8 4 0,5 2 

23 BRF INHR S315T wt 125 8 8 1 1 

26 BRF INHR S315T wt 125 16 16 1 1 

57 BRF INHR S315T wt 125 8 4 0,5 2 

70 BRF INHR S315T wt 250 8 8 1 1 

75 BRF INHR S315T wt 250 16 8 0,5 2 

81 BRF INHR S315T wt 125 8 4 0,5 2 

84 BRF INHR S315T wt 250 8 4 0,5 2 

100 BRF INHR S315T wt 125 32 16 0,5 2 

101 BRF INHR S315T wt 125 32 16 0,5 2 

3614 INHR/RIFR/EMBR wt 
c para t em -15; 

I21T 
62,25 6,25 3,125 0,5 2 

R: resistente; CIM: concentração inibitória mínima; INH: isoniazida; RIF: rifampicina; EMB: etambutol; VP: verapamil; wt: versão comum 
do gene, sem mutações; *: microrganismos selecionados para ensaios de expressão gênica. Resultados em negrito indicam 
sinergismo na combinação INH+VP.  

 

 

Figura I. Quantificação relativa em escala logarítimica de 12 genes que codificam BEs em 
Mycobacterium tuberculosis H37Rv expostos a 0,5xCIM de INH, VP e INH+VP. Cada amostra foi avaliada em 

triplicata e normalizada através do método 2-ΔΔCT, utilizando o gene 16s RNA e uma amostra não tratada como controles. Os dados 
foram tratados por ANOVA one way e teste de Tukey post hoc. *p<0,05; **p<0,001.  
 

mecanismo de resistência à INH é devido a 
mutações espontâneas em genes que codificam 
proteínas responsáveis pela ativação da INH ou 
que são o alvo deste fármaco (4). Embora isso 
seja amplamente conhecido, sistemas de efluxo 
de fármacos também parecem estar envolvidos. 
Para lidar com a resistência mediada por BEs, 

IBEs foram testados em combinação com 
antimicrobianos (10). Verapamil se destaca 
dentre outros IBEs, uma vez que é capaz de inibir 
várias BEs bacterianas; foi capaz de restaurar a 
atividade de fármacos de primeira linha contra TB 
em 
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Figura II. Quantificação relativa em escala logarítimica de 12 genes que codificam BEs em 
Mycobacterium tuberculosis 47 BRF expostos a 0,5xCIM de INH, VP e INH+VP. Cada amostra foi avaliada em 

triplicata e normalizada através do método 2-ΔΔCT, utilizando o gene 16s RNA e uma amostra não tratada como controles. Os dados 
foram tratados por ANOVA one way e teste de Tukey post hoc. *p<0,05; **p<0,001.  
 

camundongos infectados com isolados MDR e 
porque possui características farmacológicas bem 
estabelecidas (11). Assim, buscamos avaliar o 
efeito combinatório de um dos medicamentos 
mais importantes utilizados no tratamento da TB: 
INH associada ao IBE, VP. 

Como mostrado na Tabela I, a combinação 
INH+VP reduziu a CIM de INH em duas vezes 
para a maioria dos isolados clínicos resistentes 
testados. Nós hipotetizamos que, uma vez que os 
isolados possuem mutações no gene katG 
(S315T) que implicam em má ligação da INH à 
enzima catalase, eles não precisariam expressar 
altos níveis de BEs, uma vez que um importante 
mecanismo de resistência já estava presente.  

Estudos anteriores revelaram interações 
sinérgicas entre INH+VP em isolados MDR e 
XDR contendo mutações em inhA (12). Isso não 
foi observado em nosso estudo, quando o isolado 
MDR testado (3614) teve reduções de apenas 
duas vezes. Em relação aos bacilos suscetíveis 
testados, ambos os isolados clínicos (35 e 47 
BRF) apresentaram grandes reduções (8 a 16 
vezes) da CIM de INH após combinação com VP, 
enquanto que a cepa de referência não (MF = 2). 

Em posse desses resultados, buscamos avaliar o 
efeito da combinação INH+VP na expressão de 
genes de BEs em M. tuberculosis. Para tanto, 
selecionamos a cepa de referência H37Rv e um 
isolado clínico de M. tuberculosis suscetível a 
todos os fármacos anti-TB e com efeito sinérgico 
com VP (47 BRF). As Figuras I e II mostram a 
quantificação relativa de 12 genes que codificam 
BEs em M. tuberculosis H37Rv e 47 BRF após 

exposição combinada e individual a 0,5 x CIM de 
INH e VP por 48 h.  

Para H37Rv, uma baixa resposta global na 
expressão gênica foi observada para a maioria 
das exposições e genes estudados (Figura I). 
Considerando a origem e o background genético 
da cepa de referência, esse padrão pode ser 
explicado por sua pan-suscetibilidade e ser uma 
cepa de laboratório. Embora INH não tenha 
causado uma superexpressão significativa dos 
genes estudados, a combinação deste fármaco 
com VP foi capaz de influenciar no aumento 
significativo de expressão dos genes Rv2942, 
Rv3065 e Rv1458c. Resultados semelhantes 
também foram encontrados no isolado clínico 
susceptível a INH testado. Embora Rv2942, 
Rv1458 e Rv3065 sejam de diferentes famílias de 
BEs, relatos anteriores mostraram que VP é 
capaz de bloqueá-las (12).  

Embora, tanto H37Rv (Figura I) quanto 47 BRF 
(Figura II) sejam organismos completamente 
suscetíveis, o isolado clínico apresentou um perfil 
distinto de expressão gênica, com oito genes 
estavam regulados positivamente. Na literatura, 
esses oito genes já foram relacionados a algum 
grau de resistência à INH e/ou encontrados 
superexpressos em isolados resistentes (13).  

No estudo com o isolado clínico, a combinação de 
fármaco+IBE causou um aumento notável nas 
taxas de expressão para a maioria dos genes 
testados. Esta resposta sinérgica global está de 
acordo com os resultados obtidos com o teste de 
sinergismo REDCA, onde a combinação de 
INH+VP foi capaz de reduzir a CIM de INH em até 
16 vezes para o isolado de 47 BRF. 
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Embora esteja claro que a superexpressão de 
BEs por si só não confira resistência de alto nível 
a fármacos, a ação de tais BEs fornece meios 
para que os bacilos sobrevivam à pressão do 
tratamento até que mutações relacionadas a 
resistência apareçam espontaneamente (12).   

5. CONCLUSÃO 

Apesar de temporariamente limitado a dois 
microrganismos, os resultados dos ensaios de 
expressão gênica nos forneceram dados 
importantes sobre o papel das BEs na resistência 
à INH em M. tuberculosis. Porém, para melhor 
entender esse fenômeno, ensaios com mais 
isolados clínicos com diferentes perfis de 
resistência ainda são   necessários. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) é um problema de saúde 
global que afeta milhões de pessoas a cada ano, 
tornando-se preocupante devido a emergência 
progressiva de multirresistência aos fármacos 
utilizados durante o tratamento (1). No ano de 
2016, ocorreram aproximadamente 10,4 milhões 
de novos casos (incidentes), o que levou a 1,7 
milhões de óbitos no mundo (1). Em 2017, no 
Brasil foram registrados 69.5 mil casos de 
tuberculose (2).  
Apesar de ser uma doença antiga e possuir um 
esquema de tratamento padronizado, a 
necessidade de uso prolongado de fármacos e o 
alto nível de toxicidade dos mesmos, acarretam 
uma elevada taxa de abandono do tratamento. 
Tais fatores, contribuem diretamente com a 
recidiva da doença e a disseminação de bacilos 
multi (MDR-TB) e extensivamente resistentes aos 
fármacos (XDR-TB) (3,4).  
O tratamento recomendado para casos de TB 
consiste no uso de isoniazida (INH), rifampicina 
(RIF), etambutol (EMB) e pirazinamida (PZA) 
durante dois meses, seguido de quatro meses 
com isoniazida e rifampicina (1). Em 2016, 
segundo as estimativas da Organização Mundial 
da Saúde, foram relatados 600.000 novos casos 
com resistência à RIF, dos quais 490.000 foram 
classificados como MDR-TB. Além disso, 110.000 
pessoas com TB resistentes a RIF necessitaram 
de tratamento de segunda linha (1).  
A resistência e os desafios associados a adesão 
ao tratamento destacam a importância da busca 
de novos fármacos ou da investigação de novas 
estratégias terapêuticas contra a TB (5).  
O eupomatenóide-5 (EUP-5) pertence à classe 
das neolignanas, e foi primariamente obtido a 
partir das folhas de Piper regnellii var. pallescens 
apresentando atividade biológica descrita contra 
protozoário, fungos e bactéria, além de possuir 

ação anticancerígena (6-8). Em 2013 nosso grupo 
de pesquisadores descreveu a atividade 
antimicrobiana do EUP-5 contra Mycobacterium 
tuberculosis (Mtb) demonstrando assim o seu 
potencial contra o agente etiológico da TB (9). 
Em continuidade de nossos estudos com EUP-5, 
a ação sinérgica da combinação etambutol (EMB) 
e EUP-5 em cepa Mtb H37Rv in vitro foi avaliada 
(10). Os resultados de sinergismo entre EUP-5 
apontaram a redução da concentração de EMB, 
em que se considerando a prática clínica, surge 
uma possibilidade de reduzir, parte dos efeitos 
colaterais de EMB durante o tratamento da TB 
(10).  
O crescente desenvolvimento da área genômica e 
a publicação do genoma da cepa H37Rv 
enriqueceram a compreensão dos genes, do 
metabolismo e dos processos intracelulares de 
Mtb (11). Acompanhando tais avanços, surgiu a 
abordagem proteômica, na qual é possível 
determinar a mudança de expressão de um 
determinado sistema em estado patológico sendo 
útil para estudar os alvos e os mecanismos de 
ação de substâncias (12).  
Considerando as proteínas como os principais 
alvos para a maioria dos fármacos, a visualização 
da resposta fisiológica a partir da análise 
proteômica contribui para a compreensão da ação 
do fármaco relacionado sob a fisiologia 
microbiana (13).  
Estudos anteriores analisaram o perfil proteômico 
de Mtb após a exposição de EMB e EUP- 5, com 
o objetivo de compreender a dinâmica da 
resposta bacilar aos efeitos destas substâncias 
separadamente (14,15). Neste sentido, o nosso 
objetivo foi avaliar alterações proteicas em 
Mycobacterium tuberculosis após exposição à 
EMB e EUP- 5 combinados, para melhorar a 
compreensão funcional e dinâmica de atividade 
destes compostos no bacilo em crescimento 
ativo. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Condições de cultivo  

A cepa de referência Mtb H37Rv ATCC 27294 foi 
semeada em Middlebrook 7H9 (Difco 
Laboratories, Detroit, USA) enriquecido com 
OADC (BBL/Becton-Dickinson, Sparks, MD, USA) 
e incubada por 15 dias a 35ºC ±2. As suspensões 
bacterianas foram cultivadas até atingirem o 
intervalo de DO600= 0,6 a 0,8. Em seguida, foi 
realizada a exposição bacilar à EUP-5, EMB e 
EUP-5 combinado ao EMB, nas concentrações de 
1,56 µg/mL, 0,125 µg/mL e 1,56 µg/mL + 0,125 
µg/mL, respectivamente. 

2.2 Avaliação do sinergismo 

O sinergismo das substâncias testadas foi 
determinado pela técnica de checkerboard 
bidimensional (16).  

2.4. Extração, quantificação e purificação de 
proteínas 

Os tubos contendo as culturas bacterianas foram 
centrifugados a 4400 rpm por 5 minutos. O 
sobrenadante foi descartado e o sedimento 
lavado com água destilada estéril por duas vezes. 
Os bacilos foram termicamente inativados a 80°C 
por 30 minutos. A ruptura das células e extração 
das proteínas foram realizadas pela adição do 
tampão de lise (7M de uréia, 2M de tiouréia, 40 
mM de DTT) seguida pela sonicação da 
suspensão bacteriana. 

A quantificação de proteínas foi realizada pelo 
método de Bradford com algumas modificações. 
As concentrações das proteínas foram calculadas 
pela comparação com curva padrão de albumina 
(17).  

2.5. Digestão de proteínas  

Cem microgramas de proteínas foram diluídos em 
1:1 em solução de ureia a 8M. Em seguida, foi 
realizada a carboximetilação de cisteína 
utilizando-se a redução  com 5 mM de DTT e 
alquilação com 14 mM de iodocetamida.  A 
digestão das proteínas foi realizada com tripsina 
Gold Promega V5280, por um período de 16 
horas. Os peptídeos foram dessalinizados em 
cartuchos de C18 Sep Pak (Waters, Milford, EUA) 
concentrados e congeladas à -80° até o momento 
da identificação por espectrometria de massas 
acoplada a cromatografia líquida (18).  

2.6. Espectrometria de massas acoplada à 
cromatografia líquida (LC-MS) 

Os peptídeos foram identificados por meio de 
cromatografia líquida de ultra-alto desempenho, 
UHPLC (Shimatzu, Nexera X2) acoplada a 
espectrometria de massas (Bruker, Impact II) com 
analisador quadrupolo por tempo de vôo (Q-TOF, 
do inglês Quadrupole-time-of-flight), equipada 

com fonte de eletro spray. A separação 
cromatográfica foi realizada com uma mistura de 
dois solventes: A (99,5% H2O/0,1% ácido fórmico 
v/v) e B (99,5% acetonitrila/0,1% ácido fórmico 
v/v), utilizando uma coluna C18.  

2.7. Análise proteômica 

Os dados foram identificados pelo software 
MaxQuant versão 1.8.5.3 (19), com base no 
proteoma de referência de M. tuberculosis H37Rv, 
depositado no banco de dados UniProt (20). A 
comparação de proteínas diferencialmente 
expressas foi estatisticamente avaliada pelo 
software Perseus versão 1.5.8.3 (MaxPlanck 
Institute, Alemanha). 

3. RESULTADOS 
Um total de 1.161 proteínas foram detectadas por 
LC-MS/MS. Os dados de proteínas 
diferencialmente expressas identificadas pelo 
Software Perseus encontra-se na tabela I. 

A partir da comparação controle (bacilo não 
exposto à substância ou fármaco) com as 
amostras expostas à EMB (0,125 µg/mL), 
nenhuma proteína foi significativamente alterada 
em 24 horas de exposição.  

Quando o tratamento com EUP-5 foi comparado 
com o controle, dez proteínas apresentavam-se 
diferencialmente expressas, nove estavam 
aumentadas e uma diminuída de acordo com a 
quantificação obtida por meio do algorítimo Label 
Free Quantification (LFQ) do MaxQuant. 
Considerando o tratamento de EMB com EUP-5 
combinados a concentração sinérgica, oito 
proteínas estavam diferencialmente expressas 
comparadas ao controle não tratado.  

4. DISCUSSÃO 
Diversos estudos têm como principal objetivo 
buscar opções e adjuvantes eficazes para a 
terapêutica da TB. O EUP-5, obtido a partir das 
folhas de P. regnellii, tem sido investigado para 
atuar contra o bacilo Mtb. Como já determinada 
em estudos prévios, a combinação deste 
composto com o EMB, que é um fármaco 
bacteriostático, torna-se uma alternativa viável 
para a diminuição dos efeitos colaterais 
apresentados durante o tratamento da TB. O foco 
deste estudo baseia-se na avaliação das 
proteínas com expressão diferenciada após a 
exposição à combinação de EUP-5 e EMB, 
utilizando abordagem proteômica para entender 
as alterações envolvidas nas atividades destas 
substâncias. 

Os resultados do presente estudo fornecem 
informações adicionais sobre o perfil proteico de 
Mtb em exposição ao EMB e EUP-5, ambos em 
uma baixa concentração, devido a utilização da 
condição sinérgica.  
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Tabela I. Proteínas expressas por Mycobacterium tuberculosis após 24 horas de exposição ao etambutol, eupomatenóide-5 e ambos os 
fármacos combinados a concentração sinérgica 

  Proteína Tratamento Nomenclatura Função† Gene/Locus Tag 

 

  EMB EUP-5 SIN    

C
o

n
tr

o
le

 

P9WQ77 - 0,56 - L-lisina-epsilon-
aminotransferase 

Metabolismo e respiração lat/ Rv3290c 

P9WNK7 - 0,55 0,65 ESAT-6 Parede celular e processos 
celulares 

esxA/ Rv3875  

P9WNK5 - 0,50 0,60 ESAT-6 esxB Parede celular e processos 
celulares 

esxB/ Rv3874 

P9WNJ5 - 1,36 1,52 ESAT-6 EsxL Parede celular e processos 
celulares 

esxL/ Rv1198 

P9WMH1 
 

- 0,30 - Repressor dependente de 
ferro-IdeR 

Proteínas regulatórias  ideR/ Rv2711 

P9WIR5 
 

- 1,69 1,62 Proteína induzida por 
cádmio-CadI 

Metabolismo e respiração cadI/BQ2027_MB2674 

P9WHW9 - -0,87 -0,85 PPE68 Parede celular e processos 
celulares 

PPE68/ Rv3873 

P9WHJ5 - 0,33 - Proteína de ligação a 
RNA polimerase-RbpA 

Metabolismo e respiração rbpA/ Rv2050  

O53673 - 3,15 2,96 Proteína de estresse –
hsp  

Virulência, Desintoxicação, 
Adaptação 

Hsp/ Rv0251c  

O53311 - 1,03 - Dioxigenase  Metabolismo e respiração Rv3161c  

P9WNJ7 -  1,42 ESAT-6 esxK Parede celular e processos 
celulares 

esxK/ Rv1197  

P9WL15 -  -0,43 Proteína hipotética  Vias de informação Rv2927c  

* EMB: Etambutol; EUP-5: Eupomatenóide-5; SIN: Sinergismo; ESAT: Early secreted antigenic target of 6 kDa. 
† 
De acordo com Tuberculist (21).  
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A análise proteômica demonstrou que a baixa 
concentração de EMB utilizada, não provocou 
alterações significativas no perfil proteico quando 
comparado com o controle não tratado.  

Proteínas de superfície, como ESAT-6, 
secretadas ativamente por Mtb são alvos 
importantes para o sistema imunológico durante a 
fase inicial da infecção. A proteína ESAT-6 possui 
um papel essencial na modulação da resposta 
imune, atua como antígeno de células T 
caracterizando-se como uma proteína crítica para 
a virulência e patogenicidade de Mtb. 
Recentemente, demonstrou-se que ESAT-6 
contribui para a formação do granuloma e 
promove a apoptose das células epiteliais 
pulmonares (22-24) 

Estudo realizado em 2007, demostrou que a 
ESAT-6 induz a apoptose dos principais alvos 
contra a infecção por TB, os macrófagos (24). 

As proteínas ESAT-6 codificadas pelos genes 
EsxA e EsxB são citotóxicas para pneumócitos. 
EsxB atua como um parceiro com função 
molecular de chaperona para EsxA (25).  

Mtb desenvolve várias estratégias para 
neutralizar a eficácia de antimicrobianos. Além de 
ser um patógeno capaz de se replicar em células 
fagocíticas mononucleares, a resposta de Mtb 
aos agentes reativos de oxigênio e nitrogênio 
pode ser importante para sua sobrevivência no 
hospedeiro (26).  Ao contrário de muitos 
patógenos que claramente produzem toxinas 
como fatores de virulência, Mtb parece expressar 
proteínas relacionadas com sua capacidade de 
persistir por anos ou décadas, em humanos, em 
estado clinicamente latente (27). Um gene 
induzido sob hipoxia e potencialmente envolvido 
na latência de Mtb, o hsp, expressa uma proteína 
que se localiza na parede celular, e é um membro 
da pequena família de proteínas de choque 
térmico (Hsp20). Nesse contexto, este gene 
codifica a proteína (hsp/ Rv0251c) que responde 
ao calor, ao estresse oxidativo, e funciona como 
uma chaperona molecular (27,28).  

Um estudo envolvendo proteínas codificadas pela 
região genômica RD1 de Mtb relataram que estas 
desempenham um papel importante na virulência 
do bacilo e no desenvolvimento de vacinas. A 
proteína PPE68 exerce uma função crucial na 
imunopatologia da TB. Esta proteína PPE68 
encontra-se na parede celular e forma complexos 
com as proteínas CFP-10 e ESAT-6 e outras 
expressas do locus RD3 (29).  

5. CONCLUSÃO 

Nossos resultados demonstram que as principais 
alterações proteicas relacionadas à exposição de 
Mtb H37Rv ocorreram com a ação do EUP-5. A 
maioria das proteínas com expressão alterada 

são relacionadas ao metabolismo intermediário e 
à patogênese de Mtb.  
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1. INTRODUTION 

Tuberculosis (TB) is one of the top ten causes of 
death worldwide. It is also the main cause of 

decease related to antimicrobial resistance and the 
major killer of people with HIV (1). In 2016, there 
were estimated 10.4 million new TB cases 

worldwide and 1.7 million people died by TB. The 
emergence of multidrug-resistant TB (MDR-TB) 
poses a major threat to global TB care; 0.5 million 

people developed MDR-TB in 2016 (1). 

The recommended treatment for new cases of TB 
consists of isoniazid (INH), rifampicin (RIF), 
pyrazinamide (PZA) and ethambutol (EMB) 

combination in the first 2 months added of 4 
months of INH and RIF (1,2).  

The bactericidal activity of a drug is the ability to kill 
the largest number of bacilli as soon as possible, 

decreasing the infectivity of the case-index at the 
beginning of treatment. In general, after two to 
three weeks of treatment with anti-TB regimen that 

includes drugs with early bactericidal activity, most 
patients cease to be bacilliferous (2). For this, the 
minimal bactericidal concentration (MBC) test can 

be used to assess the ability of an antimicrobial 
agent to kill a bacterial isolate (3).  

Situations that are necessary search MBC include 

those in which immune system offer little help in 
eradicating the infecting microorganisms, such as 
in patients with endocarditis, osteomyelitis or in 

immunosuppressed patients, particularly those 
with neutropenia (4). Bactericidal tests provide a 
higher prediction of bacterial eradication, but other 

factors may also impact the bacteriologic 
responses of patients. MBC testing is an accepted 
parameter for the evaluation of new antimicrobial 

agents and is frequently used as a research tool 

(3). After the performance of a conventional broth 
macrodilution or microdilution susceptibility test (3), 

the tubes or wells containing concentrations of 
antimicrobial agent equal to and greater than the 
minimum inhibitory concentration (MIC) were 

subcultured to determine whether the initial 
bacterial inoculum was inhibited from multiplying 
(static action) or was killed (bactericidal action) 

(5).The MBC endpoint is defined as the lowest 
concentration of antimicrobial agent that kills >99.9 
% of the test inoculum. The 99.9 % cutoff was an 

arbitrary in vitro value with 95 % confidence limits 
that have uncertain clinical relevance (3).  

The MGIT Supplement kit is a test, which contains 
a fluorescent compound embedded in silicone on 

the bottom of a 16 x 100 mm round-bottom tube. 
The fluorescent compound is sensitive to the 
presence of oxygen dissolved in the broth. The 

initial concentration of dissolved oxygen quenches 
the emission from the compound, and little 
fluorescence can be detected. Actively growing 

microorganisms consume the oxygen which allow 
the compound to develop fluorescence. The BD 
BACTEC MGIT instrument monitors the tubes for 

increased fluorescence (5). 

The class of fluoroquinolones show dose-
dependent activity when it is used to treat TB and 

also other bacterial infections. Side effects and 
accumulation effects after multiple doses in 
humans, besides their dosage, can be optimized 

individually by therapeutic monitoring, avoiding 
resistance (6, 7). Shandil et al (2007) showed that 
the use of levofloxacin (LVX) in resistant TB, in vivo 

and in vitro, resulted in increased efficacy of 
treatment against M. tuberculosis better than other 
drugs of the same class.  
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The fluoroquinolones inhibit the activity of DNA 

gyrase or topoisomerase II, an enzyme essential 
for bacterial survival, so that the DNA molecule 
occupies large space inside the bacterium and its 

free ends determine the uncontrolled synthesis of 
messenger RNA and proteins, determining the 
death of bacteria (7).  

Oxazolidinones is a class of drugs inhibiting the 

synthesis of bacterial proteins, and linezolid (LNZ) 
is the first member of this class (8). This 
antimicrobial has a spectrum of action against 

Gram-positive microorganisms, including 
multiresistant ones, since it inhibits the initiation of 
protein synthesis for binding to the 50S subunit of 

the bacterial ribosome (9). LNZ has shown to have 
early bactericidal activity in patients with pulmonary 
TB, including MDR-TB and extensively drug 

resistant – TB (XDR-TB) (10).  

In order to elucidate the bactericidal activity of first 
and second choice anti-TB drugs, this study 
compared two methodologies of bactericidal 

activity in RIF, INH, LNZ and LVX. 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Bacterial inoculum 

The reference strain M. tuberculosis H37Rv (ATCC 

27294, was cultured in Middlebrook 7H9 (Difco 
Laboratories, Detroit, USA) with Oleic Acid, 
Albumin, Dextrose and Catalase-OADC 

Enrichment (BBL/Becton-Dickinson, Sparks, MD, 
USA) and incubated for 15 days at 35 °C. Bacterial 
suspension was standardized with McFarland No. 

1 scale and diluted 1:20 in Middlebrook 7H9 
supplemented with OADC to carry out Minimum 
Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum 

Bactericidal Concentration (MBC). Committee 
approval was not necessary.  

2.2. Antimicrobial agents 

INH, RIF (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO), LVX 
(HalexIstar Co, Goiania, GO, Brazil) and LNZ 
(Zyvox®, Pfizer, Brazil) were diluted according to 

the manufacturer's instructions. Dilutions from 50 
to 0.0009 μg/mL, 800 to 0.0009 μg/mL, 8 to 0.062 
μg/mL and 8 to 0.031 μg/mL were performed 

directly in the microplates wells for INH, RIF, LVX 
and LNZ, respectively. 

2.3. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

The MIC of each drug for M. tuberculosis H37Rv 
and clinical isolates were determined by Resazurin 
Microtiter Assay Plate (REMA) as described by 

Palomino et al. (2002) in triplicate in different days 
(11). Drugs were serially diluted with Middlebrook 
7H9 supplemented with OADC in 96-well 

microplates. Then, 100 μL of the previously 
standardized bacterial inocula were added. The 
microplates were incubated at 35 °C in normal 

atmosphere for seven days. After, 30 μL of freshly 

prepared 0.02 % resazurin (Acros, Morris Plains, 

NJ, USA) were added to each well and the plates 
were incubated again for 24 h - 48 h at 35 ºC. The 
color change from blue to pink, by the reduction of 

resazurin, was considered as presence of bacterial 
growth. MIC was defined as the lowest 
concentration of the drug that inhibited the bacterial 

growth. The reference values considered as  
susceptible were MIC ≤ 0.25 µg/mL for INH (11, 
12), ≤ 0.5 µg/mL for RIF (12,13), ≤ 1 µg/mL for LVX 

and LNZ (11,13). 

2.4. Three-dimensional checkerboard 

The in vitro combination assay of INH plus RIF with 

LVX and INH plus RIF with LNZ was evaluated in 
triplicate by three-dimensional checkerboard 
method employing resazurin as mycobacterial 

growth indicator agent (13). INH (in the microplate 
columns) and RIF (in the microplate rows) were 
two-fold serially diluted. After, LVX or LNZ, at fixed 

subinhibitory concentrations previously 
determined, were added to each well. The 1:20 
McFarland No. 1 scale diluted bacterial inoculum 

(100 μL) was added to each well. The plates were 
incubated at 35 °C for seven days. After, 30 μL of 
freshly prepared 0.02% resazurin were added to 

each well and the plates were incubated for 24 h - 
48 h at 35 °C. Middlebrook 7H9-OADC without 
drugs and without bacterial inoculum and 
Middlebrook 7H9-OADC without drugs and with 

bacterial inoculum were used as negative and 
positive controls, respectively.  

2.5 Minimum Bactericidal Concentration (MBC) 

from REMA and checkerboard 

The assays were carried out in triplicate on 
different days. Initially, the inoculum count 

verification was prepared by using the same 
previously standardized REMA/checkerboard 
inocula (1.5 X 106 CFU/mL) and carried out 1:500 

dilution in sterile water. After, 100 µL of those 
inoculum was seeded on Middlebrook 7H11 
supplemented with OADC enrichment. The plates 

were incubated for 21 days at 35 ºC for determining 
the antimicrobial agents-free growth control. For 
the MBC, 100 μL of each REMA/Checkerboard 

cavity containing drug alone at dilutions after to the 
MIC values, were seeded on Middlebrook 7H11 
supplemented with OADC enrichment and 

incubated for 21 days at 35 ºC. Colonies counting 
were visually performed, for each drug 
concentration, after incubated period. The number 

of colonies limit for a 99.9 % MBC endpoint was 
determined for INH, RIF, LNZ and LVX. The 
bactericidal activity was defined when MBC was 4 

times its MIC value or the MBC/MIC ratio was <4 
(3). 

2.6. Determination of the Minimum Bactericidal 

Concentration from MGIT 
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The assays were carried out in triplicate on 

different days. Initially, the inoculum count 
verification from an 8 days positive culture was 
prepared by using the McFarland 0,5 scale and 

carried out 1:500 dilution in sterile water. This 
procedure was performed between the third and 
fifth day of culture to be positive. After, 500 µL of 

those inocula were seeded on MGIT, added of 800 
µL de OADC supplement (SD Bioline Kit, Standard 
Diagnostics, Inc., Korea), containing fixed higher 

drugs concentrations than MIC, previously 
determined by REMA/Checkerboard, according to 
the tested drug. 

The cultures were incubated in the BACTEC MGIT 

system according to manufacturer’s instructions for 
42 days. MBC for each drug was considered the 
concentration, in which culture remained negative 

until the last day of incubation (5). 

3. RESULTS 

The INH, RIF, LNZ and LVX MICs and MBC are 
shown in table 1. The MICs for INH was 0.03 

µg/mL, RIF0.03 µg/mL, LNZ 0.5 µg/mL and LVX 
0.25 µg/mL. Considering these values, we used the 
subsequent higher drugs concentrations to 

determine the MBC value by MBC from REMA and 
MBC from MGIT. 

The MBCs determined from REMA for INH, RIF, 

LVX and LNZ were 0.5 µg/mL, ≥2.0 µg/mL, 0.5 
µg/mL and 1.0 µg/mL, respectively. The MBC 
determined by MGIT showed similar results as 

determined by REMA, showing concentrations of 
INH, RIF, LVX and LNZ as 0.5 µg/mL, 2.0 µg/mL, 
1.0 µg/mL and 1.0 µg/mL, respectively (Table I). 

 

 

Table I. Comparison of methods to detect drug minimal bactericidal 
concentration in Mycobacterium tuberculosis H37Rv. 

METHOD 
INH RIF LNZ LVX 

(µg/mL) 

REMA MIC 0,03 0,03 0,5 0,25 

MBC from REMA 0,5 ≥2 1 0,5 

MBC from MGIT 0,5 2 1 1 

*Reference strain Mycobacterium tuberculosisH37Rv (ATCC 27294); REMA: Resazurin microtiter 
assay; MBCT: Minimum Bactericidal Concentration test; MGIT: Mycobacterial Grow th Indicator Tube; 
INH: isoniazid; RIF: Rifampicin; LNZ: linezolid; LVX: levofloxacin. 

 

The number of colonies in the control was 296 per 
plate. The INH/RIF/LNZ combinations showed 
MBC of 0.25 µg/mL for INH, 0.5 µg/mL for RIF and, 

0.125 µg/mL for LNZ. INH/RIF/LVX shoed MBC of 
0.125 µg/mL for INH, 0.06 µg/mL for RIF and, 0.06 
µg/mL for LVX (Table 2).  

 

Table II. Minimum Bactericidal Concentration of isoniazid, rifampicin combined to linezolid or 

levofloxacin against Mycobacterium tuberculosis H37R by three-dimensional checkerboard. 

H37Rv 

Colonies 
control nº 

Rejection 
value 

INH/RIF/LNZ MBC 

(µg/mL) 

INH/RIF/LVX MBC 

(µg/mL) 

INH RIF LNZ INH RIF LVX 

296 148 0.25 0.5 0.125 0.125 0.06 0.06 

*Reference strain Mycobacterium tuberculosis H37Rv (ATCC 27294); MBC: Minimum Bactericidal Concentration; INH: isoniazid; RIF: 

Rifampicin; LNZ: linezolid; LVX: levofloxacin. 

 

4. DISCUSSION 

The definitions of “bactericidal” drug appear to be 
straightforward: it means that it kills bacteria. In 

reality, there are not 2 pure categories of 
antimicrobial agents (one that exclusively kills 
bacteria and another that only inhibits growth). In 

fact, those agents that are called “bactericidal” 
usually fail to kill some organism (if, for instance, 

the inoculum is large) within the 7–42 days after the 
test — killing around 99.9% can be called 

“bactericidal.” The in vitro determination of if an 
antibacterial agent is bactericidal may be 
influenced by growth conditions, bacterial density, 

procedure time and extent of reduction in bacterial 
numbers (14).  

MIC and MBC of anti-TB drugs are not routinely 
applied. However, in some situations, in which the 
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treatment fails, the determination of MIC and MBC 

could help to stablish a new therapeutic scheme to 
treat resistant TB. There are standardized methods 
to detect MBC for other bacteria (3-5), however for 

M. tuberculosis no standardization is in use. 

In this study, we used a method that is similar to 
the previously proposed by Garcia LS & Isenberg 
HD (1992) to detect the MBC of INH, RIF, LVX and 

LNZ alone and with the combinations INH/RIF/LVX 
and INH/RIF/LNZ in M. tuberculosis.  

The MBC was based in a previous method of 
microdilution, where the control growth (no 

antimicrobial) was used for validating the 
experiment. It depends on the colonies counting in 
the control to obtain a viable number of colonies 

(100-400 CFU/plate). From the plate, which were 
seeded the culture with the antimicrobial alone or 
combined dilutions higher the MIC values, detected 

by REMA and Checkerboard, it was possible to 
determine the MBC for these drugs (3).  

The MBC determined by MGIT was performed 

according to Siddiqi & Rüsch-Gerdes (2006). To 
determine the MBC value we used each culture 
separately containing the antimicrobial dilutions 

alone, previously defined by REMA, and incubated 
for 42 days in the MGIT System. The MBC was 
considered as the lowest antimicrobial 

concentration that MGIT System detected no 
bacillus growth. 

It is known that the methodologies in question are 
based on two distinct factors: time- and dose-

dependent antimicrobial (3,5). However, in our 
study, it was observed that the results were similar, 
and it is not necessary to expose the bacillus to the 

drug more than 7 days in order to detect the 
bactericidal efficacy (>99,9 % kill) of the tested 
drugs used INH, RIF, LVX and LNZ, as was carried 

out for REMA and Checkerboard. 

It was tested a microdilution (REMA and 
Checkerboard) and a macrodilution (MGIT) 
assays, the microdilution assay showed to be more 

attractive, due to its low cost for the laboratory. In 
addition, as there is no need of automation system 
this also reduces the cost of the experiment. 

INH and RIF showed to be bactericidal in M. 
tuberculosis in the concentrations below 10 µg/mL 
in both methods, similar to obtained by Yamori et 

al. (1992) (15). 

To our have knowledge, this study is pioneer in 
detecting MBC of LVX, LNZ and INH/RIF/LVX and 
INH/RIF/LNZ combinations. This study came to 

complement previous findings of LVX, LNZ and 
INH/RIF/LVX and INH/RIF/LNZ (13) activity on 
MDR-TB by detecting their MIC and synergism 

among these drugs against the bacillus. The MBC 
of LNZ and LVX determined here was so low and 
close to their MIC value corroborating with those 

described in the literature reported for other 

bacteria (14, 15). 

The results obtained by determining the MBC from 
Checkerboard of INH/RIF/LVX and INH/RIF/LNZ 
combinations showed considerable reduction in 

their values compared to MBC of the drugs alone. 
MBC from REMA or bi or three-dimensional 
checkerboard will be especially beneficial for 

evaluating bactericidal effects of new anti-TB 
drugs. 

5. CONCLUSION 

In conclusion, our study showed a positive 

correlation between INH, RIF, LVX and LNZ MBC 
determined from REMA and by MGIT. Both 
methodologies showed similar results, so the drug 

exposition for seven days is enought for presents 
MBC. Also, the INH/RIF/LVX and INH/RIF/LNZ 
MBC could be determined from Checkerboard, 

which showed reduced MBC values. 
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1. INTRODUCTION 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused 
by bacillus of the Mycobacterium tuberculosis (Mtb) 
Complex; is the ninth leading cause of death 
worldwide and is above HIV in the number of 
deaths caused by the single infectious agent (1). In 
2016, 6.3 million new cases of TB were reported 
and were an estimated 1.3 million TB deaths 
among HIV-negative people (1). 
The treatment for susceptible TB is composed by 
four drugs: Isoniazid (INH), Rifampicin (RIF), 
Ethambutol (EMB) and Pyrazinamide (PZA). 
However, the emergence of resistance 
toantitubercular drugs represents a confront in the 
fight against TB (2).The treatment for multidrug-
resistant TB (MDR-TB) is longer and requires more 
expensive and more toxic drugs (1). MDR–TB is 
defined as a disease caused by Mtb resistant to 
both, INH and RIF (1).In 2016, 490.000 MDR-TB 
cases occurred, which represent an estimated 4.1 
% of new TB cases worldwide being a threat to the 
TB eradication (1). Difficulties related to drug 
toxicity, long duration of treatment and exacerbated 
side effects are associated with adherence to 
chemotherapy by patients who frequently drop out 
of treatment (2). 
Even with the use of a multidrug therapeutic 
scheme, there are mechanisms that the bacillus 
uses to become resistant to drugs (2). In this 
context, the search for new agents capable of 
combating the bacillus, either by enhancing the 
activity of efflux drugs or by acting directly on the 
mechanisms involved with drug resistance, has 
been the object of study among researchers. 
Natural organic compounds, especially volatiles 
oils, are rich sources of potential chemotherapeutic 
agents (3). Although practically one-third of our 

present medicines are derived from natural 
sources, the potential of combining phytomedicine  
 
or natural products with synthetic drugs or 
introducing these into conventional treatment is not 
yet systematically explored (4-5). 
Eugenol (EUG) is a terpene isolated for the first 
time from the clove oil, in 1929. The commercial 
production of eugenol began during the early 
1940s in the United States (6). It is a volatile oil 
especially extracted from clove oil, nutmeg, 
cinnamon, basil, and bay leaf (6). EUG have been 
used in China and United States as antimicrobial, 
antispasmodic, anti-parasitic agent, dental 
analgesic and antiseptic, a flavoring agent in food, 
mouthwashes, and pharmaceutical products since 
ancient times (6). In the United States, EUG and 
clove oil are generally recognized as a safe food 
additive and have been approved for use in foods 
and dental products.  
To our knowledge, no study was conducted to 
evaluate the activity and synergism of EUG with 
first-line anti-TB drugs in Mtb. Therefore, the aim of 
our study was to identify and discuss combinations 
with potential pharmacological use of EUG against 
Mtb.  

2. MATHERIALS AND METHODS 

2.1 Drugs and Eugenol 

All drugs and EUG were provided by Sigma (St. 
Louis, MO, USA). EMB and INH solutions, were 
prepared in distillated water, RIF in dimethyl 
sulfoxide(DMSO, Synth, Diadema/SP, Brazil). 
EUG and further dilutions were prepared in OADC 
supplemented Middlebrook 7H9 with the following 
concentration ranges: EMB (0.06 to 32 µg/mL), 
INH (0.002 to 50 µg/mL), RIF (0.00012 to 64 
µg/mL) and EUG (7.812 to 500 µg/mL). The final 
DMSO concentration had no effect on Mtb growth.  
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2.2 Mycobacterium tuberculosis reference 
strain and clinical isolates 

M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) and six M. 
tuberculosis clinical isolates (two INH 
monoresistant and four MDR) were used in the 
study. All clinical isolates were previously typed by 
spoligotyping and 12/24 loci MIRU to assure 
genetic differences among them.  The reference 
strain and clinical isolates were grown in 
Middlebrook 7H9 broth medium (Difco 
Laboratories, Detroit, USA) supplemented with 
oleic acid, albumin, dextrose and catalase (OADC) 
Enrichment (BBL/Becton-Dickinson, Sparks, MD, 
USA), 0.02% glycerol (Sigma- Aldrich St Louis Mo, 
USA) for 15 days at 35 °C. 

2.3 Eugenol Minimum inhibitory concentration 
(MIC) and combinatory activity 

The minimum inhibitory concentration (MIC) of anti-
TB drugs and EUG were determined by Resazurin 
Microtiter Assay Plate (REMA) method as 
described by Palomino et al (7). Combinatory 
activity between anti-TB drugs (INH, EMB or RIF) 
and EUG were determined by Resazurin Drugs 
Combination Microtiter Assay (REDCA) respecting 
the resistance profile of each clinical isolate. The 
fractional inhibitory concentration index (FICI) was 
used to evaluate synergistic effects: FICI = (MIC 
A + B/MIC A) + (MIC B + A/MIC B). MIC 
A + B represents the MIC of drug A associated with 
drug B. MIC B + A represents the MIC of drug B 
associated with drug A. MIC A and MIC 
B represent the MIC of drugs A and B tested 
separately, respectively. FICI was considered 
‘synergy’ (FICI ≤ 0.5), ‘antagonism’ (FICI > 4.0) and 
‘no interaction’ (FICI > 0.5–4.0) (8). All experiments 
were carried out in triplicate on different days for 
each isolate to confirm repeatability. 

2.4 Cytotoxicity 

2.4.1 Cytotoxicity assay in VERO epithelial and 
J774.A1 macrophages 

For the cytotoxicity assay, VERO epithelial cells 
(ATCC CCL81) and J774.A1 macrophages were 
cultured in Dulbecco’s modified essential medium 
(DMEM, Sigma-Aldrich, EUA) and RPMI-1640 
medium, respectively, both supplemented with 10 
% fetal bovine serum (FBS) (Gibco® Invitrogen 
Corporation, CA, USA). VERO cells were detached 
using 0.05% trypsin solution (Gibco® Invitrogen 
Corporation, CA, USA) and acrophages with cell 
scraper. Then, cells concentrations were adjusted 
to 5 x 105 cells/mL and plates incubated for 24 h to 
allow cell adhesion. EUG was first dissolved in 
DMSO and then subjected to two-fold serial dilution 
from 250 and 3.12 µg/mL in culture medium. Then, 
100 µL of EUG were added to 96-well culture plates 
and the plates were incubated at 37 °C with 5 % 

CO2 for 24 h. After 24 h, the plates were washed 
twice with phosphate-buffered saline (PBS) and 3-
(4, 5-dimethyl thiazol-2yl)- 2,5-diphenyl tetrazolium 
bromide (MTT) was added (10) and left by 4 h with 
incubation protected from light. After, 150 µL of 
DMSO was added and the absorbance was read at 
550 nm using spectrophotometer plate reader 
(ASYS EXPERT PLUS, Asys Hitech 
GMBH,Austria). The cellular conversion of MTT 
into a formazan product was used to evaluate 
cytotoxicity activity (IC50) of EUG against VERO 
cells and macrophage. The IC50 value was defined 
as the concentration of EUG required to inhibit 50% 
of the cell proliferation relative to the control and 
the selective index (SI) was calculated by the ratio 
IC50/EUG MIC. 

2.4.2 Cytotoxicity Study by Hemolytic Activity 

To test the cytotoxicity of EUG in vitro was used 6% 
sheep erythrocytes suspension to evaluate 
hemolytic activity. As control of hemolysis we used 
Triton 4%, and EUG was pre-diluted to 
concentrations ranging from 500 to 0.24 (µg/mL) 
and plates incubated at 37 °C with 5 % CO2 for 2h. 

3. RESULTS 

MICs values of EUG, RIF, INH and EMB against 
Mtb H37Rv were 125, 0.015, 0.03 and 0.5 µg/mL, 
respectively; for the Mtb clinical isolates, MICs 
ranged from 31.2 to 125 µg/mL, 0.0075 to 50 
µg/mL, 0.3 to 4 and 0.05 to 4µg/mL, respectively 
(Table I). 

The FICIs values obtained for EUG + anti-TB drug 
combinations are shown in Table I. Drugs 
synergism was observed in 6/7 (85%), 3/7 (42%) 
and 4/7 (57%) of the clinical isolates (FICI ≤ 0.5), 
including Mtb H37Rv for combination of EUG with 
RIF; EUG with INH; and EUG with EMB, 
respectively. 

The cytotoxicity assay showed EUG was more 
selective for Mtb than J774.A1 and VERO cells. 
EUG had an IC50 of 175.00 μg/mL and 220 
μg/mLfor J774.A1 cells and VERO macrophages, 
respectively. Erythrocyte hemolysis was not 
observed in EUG concentrations ranging from 0.24 
to 500 (µg/mL) when compared to the Triton 
control. 
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Table I. Drugs susceptibility profile, minimal inhibitory concentration (MIC) of anti-tuberculosis drugs 
and eugenol and Fractional inhibitory concentration index (FICI) of anti-tuberculous drugs in 
combination with EUG, by REDCA, in Mycobacterium tuberculosis H37Rv and Mycobacterium 
tuberculosis clinical isolates. Cytotoxicity assay of eugenol in J774.a1 and VERO cells.  

n. Susceptible profile 
MIC (µg/mL) FICI 

Citotoxicity 

J774.a1 VERO Redbloodcell 

EUG RIF INH EMB  EUG+RIF EUG+INH EUG+EMB IC50 IS  IC50 IS  IC50 IS  

H37Rv S 125 0.015 0.03 0.5 0.25 0.62 0.5 175 1.4 220 1.76 >500 >4 

brf04 INHR 125 0.0075 4 1 0.28 0.31 0.15 175 1.4 220 1.76 >500 >4 

23 INHR 125 0.048 4 1 0.37 0.62 0.37 175 1.4 220 1.76 >500 >4 

109 INHR/RIFR/EMBR 31.2 25 1 2 2 0.75 0.75 175 5.6 220 7.04 >500 >16 

73a INHR/RIFR/EMBR 62.5 0.78 4 2 0.5 0.56 0.5 175 2.8 220 3.52 >500 >16 

3614 INHR/RIFR/EMBR 62.5 6.25 0.31 4 0.1562 0.43 0.56 175 2.8 220 3.52 >500 >8 

71A INHR/RIFR/EMBR 62.5 50 2 0.5 0.1328 0.26 1 175 2.8 220 3.52 >500 >8 

S, susceptible; R, resistant; INH, isoniazid; RIF, rifampicin; EMB, ethambutol; EUG, eugenol; IC50, 50% of the cells were viable in 
comparison to the control; IS, selective index (IC50/MIC); FICI, fractional inhibitory concentration index. Numbers in bold show synergism. 

 

4. DISCUSSION 

Considering the lack of new anti-TB drugs for more 
than 50 years, it is of paramount urgency the 
search for new compounds able to fight the 
bacillus. The EUG that can be obtained from 
essential oil (OE)of aromatic plants has been 
investigated as an antimicrobial agent, but few 
studies have been published investigating its 
activity in Mtb. 

Andrade-Ochoa (2013) studied cinnamon oil, 
which major component is EUG showing MIC 
values of 12.5 µg/mL against susceptible Mtb 
H37Rv strain and 25 µg/mL in Mtb INH 
monorresistant (11). In the present study, we 
detected a MIC 125 µg/mL against Mtb H37Rv and 
Mtb INH monoresistant. The difference in activity 
may be possible due to the presence of other 
components in the OE that can influence the 
activity of the EUG against Mtb. Furthermore, these 
authors did not report how this compound was 
prepared, which compromises the comparison 
between data. 

According to Bueno-Sánchez et al. (2009), 
candidates with MIC <100 and MIC ranging from 
100 to 200 µg/mL are considerate good therapeutic 
candidate and moderate candidates for 
complementary studies (12). In this sense, EUG 
can be classified as a good candidate for anti-TB 
drug, including against MDR clinical isolates where 
the MIC were 31.25 – 62.5 µg/mL according our 
date. 

Our in vitro results showed EUG exerts potentiating 
effects on the activity of RIF and EMB against Mtb 
H37Rv. In clinical isolates, the combination of EUG  

 

with RIF, EUG with INH and EUG with EMB also 
resulted in synergism. In addition, no antagonism 
between the EUG and the drugs tested was 
observed. This consideration should be kept in 
mind, since the TB treatment is polychemotherapic, 
with the aim in combating the bacillus in different 
stages of growth. 

Although, to our knowledge, no study was 
published evaluating the combination of EUG with 
anti-TB drugs in Mtb, the literature have reported 
the combination between EUG and antibiotics 
tetracycline had synergistic activity against 
Staphylococcus aureus (13). Hemaiswarya et al. 
(2009) also showed that the combination of EUG 
with two antibiotics, vancomycin and a β-lactam, 
resulted in increased membrane damage in Gram-
negative bacteria (14). Miladi et al. (2017) showed 
synergistic effect of EUG with nalidixic acid against 
Salmonella enterica serovar Typhimurium biofilm 
(15). 

Opposing these findings, Ehab et al. (2008) tested 
EUG and isoeugenol in Mycobacterium 
smegmatis, a strain of laboratorial interest because 
it is regarded as a typical fast grower and safely 
handled in the laboratory (16). These authors did 
not detect synergism for the combination between 
EUG and INH in M. smegmatis although reported 
synergistic effect of isoeugenol (molecule with 
identical molecular structures except for the 
placement of one double bond) with INH in the 
same strain (17). In this sense, we are pioneers in 
demonstrating the combinatory effect of EUG with 
anti-TB drugs in Mtb. 

To further evaluate the potential of EUG as a 
possible adjunct therapeutic agent to combat TB, 
we performed in vitro cytotoxicity assays in VERO 
epithelial cells, J774.a1 macrophages and by 
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erythrocytes hemolysis. EUG showed to have low 
cytotoxicity and be more selective for Mtb than for 
the tested cell lines. Besides, EUG has been 
recognized as a safe food additive classified by the 
American Federal Food, Drug and Cosmetics 
Administration (FDA) (14). 

Based in our results, EUG can be considered for 
future studies as a possible adjunctive drug for the 
treatment of TB. Therapeutic strategies that 
employ anti-TB drugs in combination with a natural 
compound could have some advantages over 
conventional therapy for special cases of 
resistance TB. In addition, complementary studies 
for better understandings of the mechanism of 
action of the EUG are in progress. 

5. CONCLUSION 

The results confirmed the synergistic effect of EUG 
combined with INH, RIF and EMB against M. 
tuberculosis H37Rv and clinical isolates studied with 
different resistance profiles. Future studies are 
needed to further clarify the importance of EUG as 
a possible adjunctive drug in the therapy against 
TB. 
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1. INTRODUÇÃO 

A isquemia intestinal é caracterizada pela 
diminuição ou suspensão da irrigação sanguínea 
do órgão em decorrência do desenvolvimento de 
processos patológicos, tais como embolia 
mesentérica, trombose, hérnia, choques 
hemorrágicos e hipovolêmicos, infecções, angina 
abdominal e o transplante do intestino delgado(1). 
A interrupção do fornecimento de sangue danifica 
os tecidos e cria condições para que, no momento 
da reperfusão, estas injúrias se agravem(2). 
Durante a reperfusão são formadas as espécies 
reativas de oxigênio (EROs), como o peróxido de 
hidrogênio (H2O2), superóxido (O2

-), e radical 
hidroxila (HO-). Concentrações elevadas de EROs 
devem ser evitadas em decorrência da sua alta 
reatividade com biomoléculas, causando oxidação 
de componentes celulares comprometendo a 
homeostase (3). A isquemia e reperfusão intestinal 
(I/R) ocasiona danos à barreira epitelial, facilitando 
a translocação de produtos bacterianos e a 
formação de EROs que caem na circulação 
sanguínea, atingindo outros órgãos, como o 
fígado, rim e pulmão, e caracterizando uma 
condição denominada Disfunção Múltipla de 
Órgãos (DMF), onde as EROs e sustâncias pró-
inflamatórias causam injúria tecidual, levando a 
quadros de insuficiência respiratória  e disfunção 
renal e hepática (4). O organismo possui sistemas 
naturais de eliminação de radicais livres, que são 
na maioria enzimas antioxidantes e substâncias 
redutoras. Da mesma forma, o sistema imune é 
ativado para conter a entrada de substâncias 
estranhas, através da liberação de enzimas e 
compostos com ação antibacteriana. Através da 
determinação da atividade enzimática e dos níveis 
dos produtos intermediários das reações 
oxidativas e inflamatórias é possível avaliar a 
ocorrência de estresse oxidativo e processo 
inflamatório no tecido (5).  

Substâncias naturais com capacidade antioxidante 
e anti-inflamatória podem oferecer uma alternativa 

capaz de minimizar os efeitos nocivos causados 
pelo processo de I/R. Dentre estas substâncias, 
destaca-se a curcumina, um composto fenólico 
que possui propriedades antioxidantes e anti-
inflamatórias (6). O objetivo deste estudo foi 
analisar o efeito da curcumina no íleo, pulmão, 
fígado e rim após o quadro de I/R intestinal, 
através da análise das principais enzimas e 
substâncias intermediárias que participam do 
processo oxidativo e inflamatório.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Animais e protocolo experimental 

No experimento foram utilizados 30 ratos albinos 
da linhagem Wistar (Rattus norvegicus), machos, 
com 60 dias de idade, pesando entre 230 e 250g. 
Os animais foram fornecidos pelo Biotério Central 
da Universidade Estadual de Maringá e mantidos 
no Biotério Setorial do Departamento de Ciências 
Morfológicas durante o período de tratamento, em 
temperatura (22 ± 2º C) e iluminação controlada 
(ciclo claro/escuro de 12 h). Todos os animais 
receberam ração padronizada para roedores 
NUVILAB® (recomendada pelo National Research 
Council & National Health Institute - USA) e água 
ad libitum. Os procedimentos foram aprovados 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 
Universidade Estadual de Maringá (CEUA nº 
8219300317).  
Os animais foram distribuídos em 5 grupos (n=6) e 
tratados via gavagem com 40 mg/kg de peso 
corporal do animal de curcumina (Curcuma longa; 
Sigma Aldrich Corp., Darmstadt, Alemanha) 
diluída em 1mL óleo de milho (veículo), conforme  
demonstrado na tabela I, os grupos controles 
foram tratados apenas com o veículo. O 
tratamento foi iniciado 30 minutos antes da cirurgia 
de indução da isquemia e prosseguiu nas 72 h que 
sucederam a cirurgia (período de reperfusão), uma 
vez por dia, sendo a última dose administrada 2 
horas antes da eutanásia.  
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Tabela I. Grupos experimentais e tratamento.  
Grupos   AMS1 Tratamento 

C Controle  não 
operado 

- veículo 

SC Sham 
controle 

submetido 
a cirurgia 

não 
ocluída 

veículo 

ST Sham 
tratado  

submetido 
a cirurgia 

não 
ocluída 

curcumina 

IC Isquêmico 
controle  

submetido 
a cirurgia 

ocluída veículo 

IT Isquêmico 
tratado  

submetido 
a cirurgia 

ocluída curcumina 

1AMS artéria mesentérica superior 

 

2.2 Indução da Isquemia 

Os animais foram mantidos em jejum por 15 horas 
antes da cirurgia. Após serem anestesiados com 
20mg/kg de xilazina (Ceva Saúde Animal Ltda, 
Paulínia, SP, Brasil) e 100mg/kg de ketamina 
(Ceva Saúde Animal Ltda, Paulínia, SP, Brasil), via 
intramuscular, os animais de todos os grupos, com 
exceção do grupo controle, foram submetidos a 
laparotomia abdominal. A I/R intestinal foi 
estabelecida pela oclusão da artéria mesentérica 
superior (AMS) com um clamp microvascular, 
amarrações laterais foram feitas para bloquear o 
fluxo sanguíneo entre as regiões isquêmicas e 
não-isquêmicas. Passados 45 minutos de 
isquemia, o clamp e as linhas foram removidos, 
restabelecendo o fluxo sanguíneo e o abdômen foi 
suturado. Durante o período de reperfusão de 72 
horas, os animais permaneceram em gaiolas 
individuais e receberam ração e água ad libitum. 

2.3 Coleta dos orgãos e sangue  

A eutanásia dos animais ocorreu 72h após a 
cirurgia, e foi realizada com dose letal de 120 
mg/kg de peso corporal de Tiopental Sódico 
(Cristália - Produtos Químicos Farmacêuticos 
LTDA, SP, Brasil) por via intraperitoneal. Foi 
retirada uma amostra de sangue (2 mL) e o soro 
obtido após a centrifugação foi utilizado para a 
determinação dos níveis plasmáticos de aspartato 
aminotransferase (AST) e alanina 
aminotransferase (ALT), que foi realizada uilizando 
o kit comercial Analisa® (Bioplus200, São Paulo, 
Brasil), a leitura foi feita em espectofotômetro (340 
nm). O segmento intestinal delimitado durante a 
cirurgia foi coletado e armazenado em freezer (-
80º) para as técnicas de determinação dos 
marcadores biológicos envolvidos no estresse 
oxidativo e processo inflamatório e níveis de nitrito. 
Fígado, rim e pulmão foram coletados e 
armazenados em freezer (-80º C) para a 
realização das técnicas de estresse oxidativo e 
análise inflamatória. 

2.4 Quantificação de Óxido Nítrico  

A quantificação do óxido nítrico foi realizada 
utilizando a reação de Griess, na qual é 

quantificado o subproduto nitrito. O segmento de 
intestino foi homogeneizado em PBS e 
centrifugado. Ao sobrenadante foi adicionado o 
reagente de Greiss. A leitura foi realizada na  placa 
de 96 poços em espectofotômetro (570 nm). A 
curva padrão foi feita utilizando diluições de 
NaNO2 de 100 mM a 1.56 mM. Os níveis de nitrito 
foram expressos em µM.  

2.5 Concentração de proteína totais  

A concentração de proteína foi determinada  
utilizando o PierceTM BCA Protein Assay Kit (Pierce 
Biotecnology, Rockford, EUA). A leitura foi realiza 
utilizando placa de 96 poços em espectofotômetro 
(462 nm). 

 2.6 Níveis de Glutationa e Hidroperóxidos 
Lipídicos  

As porções do íleo, pulmão, fígado e rim 
destinadas à análise inflamatória e de estresse 
oxidativo foram trituradas e homogeneizadas com 
tampão fosfato 200 mM (pH 6,5). Os níveis de 
glutationa (GSH) foram determinados através da 
reação do  homogenato obtido com 5,5’-ditiobis 2-
ácido nitrobenzóico (DTNB) e lida em 
espectofotômetro (412 nm). Os valores foram 
expressos em μg/mg de tecido. Os homogenatos 
foram centrifugados e o sobrenadante foi utilizado 
para mensurar o total de hidroperóxidos lipídicos 
(LOOH) através do ensaio de oxidação de ferro II 
na presença de xilenol laranja. A leitura foi 
realizada em espectrofotômetro (560 nm) e a 
concentração de LOOH foi determinada utilizando 
o coeficiente de extinção 4,3 mmolar/cm e 
expressa em mmol/mg de tecido.  

2.7 Atividade Enzimática de Superóxido 
Dismutase, Catalase e Glutationa-S-transferase  

O sobrenadante remanescente foi utilizado para 
determinar a atividade enzimática da superóxido 
dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa-s-
transferase (GST). A SOD foi medida baseando-se 
na capacidade desta em inibir a auto-oxidação do 
pirogalol. A leitura foi realizada em 
espectofotômetro (405 nm) e os resultados 
expressos em U SOD/mg de proteína. A atividade 
da CAT foi realizada utilizando peróxido de 
hidrogênio (H2O2) como substrato. A leitura da 
absorbância foi feita em espectofotômetro (240nm) 
e os resultados expressos em µmol/min/mg de 
proteína. A atividade da GST foi avaliada  e a 
leitura foi realizada em espectofotômetro (340nm), 
usando o coeficiente de extinção de 9,6 mmolar 
1.cm-1. Os resultados foram expressos em 
µmol/min/mg de proteína.  

2.8 Atividade enzimática da Mieloperoxidase e 
N-acetilglucosaminidase 

Os precipitados obtidos após a centrifugação dos 
homogenatos foram ressuspendidos com tampão 
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fosfato de potássio na presença de 
hexadeciltrimetilamônio (HTAB). Após a 
homogeinização, as amostras foram novamente 
centrifugadas. A reação da mieloperoxidase 
(MPO) ocorreu após a adição de 
tetrametilbenzidina (TMB) ao sobrendante. A 
atividade enzimática foi determinada em 
espectofotômetro (620 nm). A quantificação de n-
acetil-glicosaminidase (NAG) foi realizada em 
microplaca com tampão citrato e solução de NAG. 
Após incubação por 1 hora a 37ºC, a reação foi 
interrompida com tampão glicina. A leitura foi feita 
em espectrofotômetro (405nm). Os resultados da 
MPO e NAG foram expressos em unidade de 
densidade óptica (D.O)/mg de proteína. 

2.9 Análise Estatística 

A análise estatística dos dados obtidos foi 
realizada através do programa Graphpad Prism 5 
sendo expressos como média ± erro padrão. Para 
a comparação entre os grupos, foram realizadas 
análises de variância One-way ANOVA. Para as 
análises o valor de p menor que 0.05 foi 
considerado estatisticamente significativo.  

3. RESULTADOS 

Os níveis plasmáticos das transaminases AST e 
ALT permaneceram semelhantes, não havendo 
diferenças significativas entre os grupos 
estudados. Os resultados dos parâmetros 
estudados em todos os órgãos estão dispostos na 
tabela 2. Os níveis de nitrito presentes no íleo 
aumentaram no grupo IC quando comparados com 
o grupo C (p < 0.01). No IT ocorreu uma redução 
dos níveis em relação ao grupo IC (p < 0.01). 

Os níveis de GSH sofreram alterações em três dos 
órgãos estudados. No pulmão e no íleo os níveis 
diminuíram no grupo IC em relação ao grupo C (p 
< 0.05 e p < 0.01, respectivamente). No rim houve 
diminuição nos grupos IC e IT quando comparados 
com o grupo C (p < 0.01). Apenas no íleo ocorreu 
um aumento significativo dos níveis de GSH no 
grupo IT quando comparado com o grupo IC (p < 
0.01). Os níveis de LOOH foram alterados em 
todos órgãos, no pulmão ocorreu um aumento no 
grupo IC quando comparado aos grupos C e ST (p 
< 0.05). No íleo e no fígado os níveis aumentaram 
no grupo IC em relação ao grupo C (p < 0.05 e p < 
0.01, respectivamente), e no rim nos grupos IC e 
IT em comparação com o grupo C (p < 0.01). No 
grupo IT do íleo e do fígado os níveis de LOOH 
diminuíram em comparação com o grupo IC (p < 
0.05 e p < 0.01, respectivamente). 

A enzima SOD teve seu comportamento alterado 
no pulmão, fígado e no íleo após a I/R, em ambos 
os órgãos a atividade no grupo IC foi mais elevada 
do que nos grupos C, SC e ST (p < 0.01 e p < 0.05, 
respectivamente). Observou-se no grupo IT uma 
redução na atividade da SOD nos três órgãos, em 
comparação com o grupo IC (p < 0.01 e p < 0.05, 
respectivamente). 

Os resultados demonstram um aumento na 
atividade da enzima CAT no pulmão, a alteração 
ocorreu no grupo IC quando comparada aos os 
grupos C, SC e ST (p < 0.01). Situação semelhante 
foi encontrada no íleo, em comparação com os 
grupos S e SC (p < 0.01), e no fígado e rim quando 
comparada apenas ao grupo C (p < 0.05).  

A atividade da enzima GST foi alterada apenas no  
rim, onde ocorreu um aumento da sua atividade no 
grupo IC em relação ao grupo C (p < 0.05). A 
atividade da enzima MPO sofreu alteração no 
pulmão e no fígado, os valores do grupo IC foram 
significativamente maiores do que nos grupos C, 
SC e ST (p < 0.01), nestes órgãos ocorreu uma 
redução da atividade da MPO no grupo IT quando 
comparado com o grupo IC (p < 0.01). No íleo 
houve um aumento na atividade da MPO no grupo 
IC em relação aos grupos C e ST (p < 0.05). No 
rim ocorreu o aumento no grupo IC não reduzindo 
no IT, quando comparados ao grupo C (p < 0.01). 

O comportamento da NAG foi alterado no pulmão 
e no íleo, perceptível através do aumento da sua 
atividade do grupo IC, em comparação com os 
grupos S, SC e ST, e no grupo IT em relação aos 
grupos C e ST (p < 0.01) no pulmão. No íleo 
observou-se um aumento na atividade da NAG no 
grupo IC em comparação com os grupo C e ST (p 
< 0.05) e a diminuição no grupo IT quando 
comparado ao grupo IC (p < 0.05). 

4. DISCUSSÃO  
A curcumina é um composto fenólico alvo de 
diversos estudos farmacológicos em virtude da sua 
atividade antioxidante e anti-inflamatória  (8).  

A atividade antioxidante da curcumina é 
caracterizada pela sua capacidade de inibir a 
peroxidação lipídica e modular a atividade das 
enzimas antioxidantes, como a SOD e a CAT (9). 
A SOD transforma os radicais formados durante a 
I/R H2O2, enquanto a CAT faz a conversão do H2O2 
em água e oxigênio molecular (5). A propriedade 
redutora da curcumina inibe a propagação das 
espécies reativas de oxigênio, assim os sistemas 
antioxidantes não ficam sobrecarregados. Além 
disso, ela inibe também a atividade das enzimas  
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Tabela II. Parâmetros de estresse oxidativo e inflamação. 

Os resultados representam a média ± erro padrão. Grupos: Controle (C), Sham controle (SC), Sham Tratado (ST), Isquêmico controle 
(IC), Isquêmico tratado (IT). Parâmetros: Catalase (CAT), Superóxido Dismutase (SOD), Glutationa-s-transferase (GST), Glutationa 
(GSH), Hidroperóxidos lipídicos (LOOH), Mieloperoxidase (MPO), N-acetilglucosaminidase (NAG) a Significativamente diferente do grupo 
Controle (C). b Significativamente diferente do grupo Sham controle (SC). c Significativamente diferente do grupo ST. d Significativamente 
diferente do grupo IC. 

responsáveis pela produção das EROs no 
momento da reperfusão, como a 
lipoxigenase/cicloxigenase e xantina 
hidroxigenase/oxidase (10). Estas propriedades 
foram observadas através da diminuição da 
atividade da CAT em todos os órgãos estudados e 
da SOD no pulmão e no íleo após a administração 
da curcumina.  Da mesma forma, a neutralização 
das EROs impede sua reação com as membranas 
celulares, evitando o quadro de peroxidação 
lipídica. Neste estudo, os níveis de LOOH no 
fígado e no íleo reduziram significativamente no 
grupo tratado com curcumina. A curcumina 
aumenta a biossíntese da GSH através da 
modulação da expressão do gene GCLC. 

O GSH participa dos sistemas antioxidantes 
endógenos, os quais são capazes de converter as 
substâncias geradas pelos processos oxidativos 
em substâncias não radicalares (11). A curcumina  

foi capaz de aumentar os níves da GSH que 
sofreram depleção no íleo após a injúria causda 
pela I/R intestinal.   

A curcumina também é capaz de interagir com 
diversos alvos moleculares envolvidos na 
inflamação, inibindo citocinas inflamatórias, como 
o fator de necrose tumoral (TNF-α), interleucinas, 
além de modular a ação da enzima óxido nítrico 
sintase induzível (iNOS), responsável por catalisar  

a produção do óxido nítrico (NO). Uma das 
hipóteses é que a curcumina suprime a transcrição 
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do fator nuclear kappa-B (NF-kB), um sinalizador 
envolvido na modulação da resposta imune (12). 
Ukil et al. (2003) demonstrou que a curcumina é 
eficaz na redução da infiltração de neutrófilos em 
condições inflamatórias. As citocinas liberadas 
pelos neutrófilos interagem e sinalizam outras 
células do sistema imune, tais como os 
macrófagos,  modulando sua resposta. Através da 
determinação da atividade da MPO e da NAG, 
enzimas produzidas pelos neutrófilos e 
macrófagos, respectivamente, é possivel avaliar a 
atividade inflamatória após o quadro de I/R. Entre 
os órgãos estudados, a curcumina evitou o 
aumento da atividade da MPO no pulmão e no 
fígado e da NAG no íleo.  

A curcumina também diminuiu os níveis de nitrito 
no íleo, medida indireta da produção de óxido 
nítrico, um importante mediador de reações 
inflamatórias, que em altas concentrações é 
considerado tóxico. 

A GST foi o parâmetro menos alterado após a I/R 
intestinal. Ocorreu um aumento apenas no rim, 
entretanto a curcumina não demonstrou influência 
sobre a atividade desta enzima.  

É importante ressaltar que cada órgão responde 
de uma forma diferente, tanto à I/R intestinal 
quando ao tratamento, devido as particularidades 
de cada tecido, que envolvem as necessidades 
metabólicas das células, o aporte de circulação 
colateral e fatores humorais locais, além da 
distribuição tecidual da curcumina, que varia 
conforme o órgão. 

 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados deste trabalho sugerem que a I/R 
intestinal provoca um quadro de estresse oxidativo 
e inflamatório até 72 horas de reperfusão, não só 
na mucosa intestinal mas em outros órgãos,  
através dos marcadores de estresse oxidativo e 
ativação de células imunes. A curcumina, na dose 
utilizada, foi capaz de amenizar essas alterações 
em alguns casos, demonstrando atividade 
antioxidante e anti-inflamatória parcial. 
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1. INTRODUÇÃO 
A toxoplasmose é uma doença parasitária 
causada pelo Toxoplasma gondii. A principal via 
de infecção do organismo hospedeiro é a oral, 
que ocorre por meio da ingestão de cistos, 
contendo bradizoítos, ou por oocistos contendo 
esporozoítos (1).  
No início da infecção ocorre a ativação dos 
componentes celulares do sistema imune da 
mucosa intestinal. O epitélio do intestino delgado 
é constituído de células que contribuem na defesa 
do hospedeiro frente ao T. gondii como as células 
caliciformes (CCs) que secretam mucinas 
formadoras do muco intestinal, as células de 
Paneth que produzem peptídeos antimicrobianos, 
as células enterocromafins (CEs) que produzem e 
secretam serotonina (5-HT) e linfócitos 
intraepiteliais (LIEs) que migram da lâmina 
própria para o lúmen intestinal (2, 3). 
Recentes trabalhos têm demonstrado que a 
infecção pelo T. gondii causa alterações celulares 
e estruturais que caracterizam a inflamação 
intestinal (3). Particularmente, os camundongos 
da linhagem C57BL/6 são susceptíveis a infecção 
e desenvolvem intensa resposta inflamatória no 
intestino, caracterizada pela presença de 
infiltrados celulares e liberação de mediadores 
químicos na mucosa (4).  
Entre os mediadores inflamatórios, a 5-HT 
secretada por mastócitos na mucosa interage 
tanto com células imunes quanto com as 
terminações nervosas do sistema nervoso 
entérico (SNE) demonstrando seu papel 
neuromodulador (5). 
Alterações no plexo mientérico do SNE, que está 
localizado entre as túnicas musculares e é 

responsável principalmente pelos movimentos 
peristálticos, decorrentes da infecção pelo T. 
gondii, bem como da resposta imunológica 
desencadeada por ele já foram descritas (6).  
Contudo, são limitados os estudos que 
descrevam, ou ainda, envolvam o SNE e doenças 
parasitárias em modelo imunologicamente 
susceptível. 
Com isso, é importante caracterizar a inflamação 
desencadeada pela infecção pelo T. gondii no 
epitélio e na mucosa intestinal, bem como seus 
efeitos sobre o SNE, utilizando como modelo 
experimental camundongos C57BL/6.  
2. MATERIAL E MÉTODOS 
O protocolo experimental foi aprovado pela 
CEUA/UEM sob nº 4092040517. 
2.1 Animais e infecção  

Foram utilizados 14 camundongos C57BL/6 
fêmeas distribuídas aleatoriamente em dois 
grupos (n=7) um grupo controle (GC) e outro 
infectado (GI). Os animais do GI receberam por 
gavagem 1000 oocistos esporulados de T. gondii 
(cepa ME49), enquanto que o GC recebeu 
apenas solução salina estéril 0,9%. Os 
camundongos foram mantidos por 5 dias em 
biotério recebendo ração e água ad libitum até a 
eutanásia 

2.2 Eutanásia e coleta das amostras 

A eutanásia foi realizada por nebulização com 
isoflurano. Foi realizado o lavado peritoneal para 
pesquisa de taquizoítos seguido de laparotomia 
vertical e coleta do jejuno para rotina histológica, 
dosagem de mieloperoxidade (MPO) e óxido 
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nítrico (NO), determinação da neoformação de 
colágeno e dissecção do plexo mientérico.  

2.3 Processamentos histológicos 

O jejuno dos animais foi fixado em 
paraformaldeído 4% e submetido à rotina 
histológica. Cortes semi-seriados de 4μm foram 
corados com hematoxilina e eosina (HE) para 
morfometria, expressa em μm2, da túnica 
muscular, tela submucosa, parede total, altura e 
largura de criptas e vilos e contagem de linfócitos 
intraepiteliais (LIEs), expressa em LIEs/100 
células epiteliais. Foram realizadas a coloração 
de picrosirius red para quantificação do colágeno 
total, tipo I e tipo III; coloração de azul de toluidina 
para contagem de mastócitos totais; coloração de 
PAS (ácido periódico-Schiff), Alcian-blue pH 2,50 
(AB 2,5) e Alcian-blue pH 1,00 (AB 1,0) para 
contagem de CCs; realização de 
imunohistoquímica para marcação da expressão 
de 5-HT por mastócitos imunorreativos (5-HT – 
IR) e CEs. 

2.4 Dosagens de MPO e nitrito  

A MPO foi dosada por meio de reação enzimática 
determinada em 460 nm e resultado expresso em 
densidade óptica (DO) nm (7). A quantificação 
nitrito foi pelo método de Griess em 550nm e o 
resultado expresso em µM.  

2.5 Neoformação de colágeno  

O homogenato das amostras (50μL) foi 
adicionado ao reagente Sirius Red. O complexo 
colágeno-corante foi precipitado por centrifugação 
e após transferidas para uma placa de 96 poços e 
lida a absorbância em 540nm. Como curva 
padrão utilizou-se uma solução de gelatina 
(1mg/mL). Os resultados foram expressos em 
µg/mg jejuno. 

2.6 Análises dos neurônios e células da glia 
entéricas (CGEs) do plexo mientérico 

Com auxílio de um estereomicroscópio foi 
realizada a dissecção de frações de 1 cm do 
jejuno para obtenção de preparados totais do 
plexo mientérico. As amostras foram incubadas 
por 48 horas com anticorpos primários para as 
seguintes duplas marcações: β – tubulina III e 
S100 (marcação pan-neuronal e pan-glial). Os 
preparados totais foram incubados com os 
anticorpos secundários conjugados com 
fluorescência por 2 horas. Os resultados foram 
expressos em neurônio/mm2. 

2.7 Análise estatística 

A distribuição foi analisada no software BioEstat 
5.0®. Os dados foram comparados entre os 
grupos utilizando t-student e apresentados como 
média e desvio padrão com o auxílio do Software 
GraphPad Prism version 5.01. Valores e p<0,05 

foram considerados estatisticamente 
significantes. 

3. RESULTADOS 
A infecção foi confirmada por meio da presença 
de taquizoítos de T. gondii no lavado peritoneal 
dos animais do GI, enquanto que no GC a 
pesquisa de taquizoítos foi negativa.  
Houve um aumento da túnica muscular e da tela 
submucosa do jejuno do GI e diminuição da altura 
dos vilos quando comparado ao GC. No entanto, 
não foram demonstradas alterações na altura e 
largura das criptas, na largura dos vilos e na 
parede total do GI frente ao GC (Tabela I). 
 
Tabela I. Morfometria da parede do jejuno de 
camundongos C57BL/6 infectados com T. 
gondii (ME49) em μm2. 

 GC GI 
Túnica Muscular 
Tela Submucosa 
Altura de cripta 

Largura de cripta 
Parede Total 
Altura de Vilo 

Largura de Vilo 

37,04 ± 1,71 
9,79 ± 0,39 

85,68 ± 2,27 
37,44 ± 0,94 
154,1 ± 4,03 

481,4 ± 11,08 
97,39 ± 3,67 

50,76 ± 1,37* 
12,31 ± 1,00* 
82,23 ± 3,02 
36,36 ± 2,39 
173,1 ± 8,82 

299,1 ± 33,60* 
92,68 ± 2,32 

Média ± desvio padrão seguido de * para p > 0,05. (GC) 
Grupo controle, (GI) Grupo infectado. 
 

No epitélio do jejuno foi evidenciado aumento no 
número de CCs coradas em AB 1,0 (Figura I), 
células de Paneth (Figura II) e LIEs (Figura III). As 
CCs coradas em PAS e AB 2,5 não 
demonstraram alterações. 
 

 

Figura I. (A) Número de CCs presentes em 100 
células epiteliais e (B) Fotomicrografia da 
coloração de AB 1,0 do jejuno de 
camundongos C57BL/6 infectados com T. 
gondii (ME49) (GI). * p < 0,05.  Aumento 10x. (GC) 
Grupo Controle. 
 

Na quantificação dos mastócitos totais presentes 
na mucosa do jejuno do GI (3063 ± 155,10 mm2) 
não observamos alterações significativas frente 
ao GC (2703 ± 107,70 mm2). No entanto, houve 
aumento expressivo do número de mastócitos 5-
HT-IR no GI (Figura II,IV). 
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Houve aumento significativo na atividade da MPO 
no GI quando confrontado ao GC. Além disso, 
observamos a presença de infiltrado inflamatório 
com células polimorfonucleares (Figura V). Por 
outro lado, não houve diferença na dosagem de 
nitrito no GI (58,53 ± 15,21 µM) quando 
comparado ao GC (52,86 ± 6,45 µM).  
Os resultados demonstraram que o colágeno 
estrutural estava diminuído (p˂0,05) no jejuno do 
GI (10,54 ± 0,46 mm2) quando comparado ao GC 
(12,45 ± 0,22 mm2). 

 
Figura II. (A) Número de células de Paneth e 
(B) Contagem de mastócitos 5-HT – IR por 
mm2 no jejuno de camundongos C57BL/6 
infectados com T. gondii (ME49) (GI). * representa 
p < 0,05. (GC) Grupo Controle.   
 

Não houve diferença (p < 0,05) no colágeno 
estrutural do subtipo I ou subtipo III do GI (3,80 ± 
0,12 mm2; 2,89 ± 0,04 mm2 respectivamente) 
frente ao GC (4,20 ± 0,15 mm2; 2,84 ± 0,06 mm2, 
respectivamente). Ademais, a análise bioquímica 
da neoformação de colágeno não demonstrou 
diferença (p < 0,05) entre o GI (8,85 ± 1,66 µg/mg 
jejuno) e o GC (11,92 ± 2,05 µg/mg jejuno). 
 

Figura III. (A) Contagem de LIEs presentes em 
100 células epiteliais no jejuno de 
camundongos C57BL/6 infectados com T. 
gondii (ME49).* representa p < 0,05 e (B) 
Fotomicrografia do jejuno de camundongos 
C57BL/6 infectados com T. gondii (ME49) (GI) 
na coloração de HE. Demonstrado LIEs (setas 
preta). Aumento 40x. (GC) Grupo Controle.  
 

 

Figura IV. (A) Jejuno de um camundongo 
C57BL/6 pertencente ao grupo controle e, (B) 
infectado com T. gondii (ME49) demonstrado 
mastócitos (setas vermelhas) e CEs (setas 
pretas). Aumento 40x.   
 

Figura V. (A) Atividade de MPO no jejuno de 
camundongos C57BL/6 infectados com T. 
gondii (ME49) (GI). * representa p < 0,05.  (B) 
Fotomicrografia. Histológico corado pela 
técnica de HE, a seta indica um infiltrado 
inflamatório no jejuno de camundongo 
C57BL/6 pertencente ao GI. Aumento 20x. (GC) 
Grupo Controle.  

 
Foi demonstrado aumento expressivo (p˂0,05) na 
contagem das CEs do epitélio jejunal do GI (83,29 
± 8,19 mm2) quando comparados ao GC (22,67 ± 
4,20 mm2) (Figura IV). 
 

 
Figura VI. Fotomicrografia. (A) Neurônios β-
tubulina III – IR do GC (B) CGEs S100 – IR do 
GC (C) Sobreposição dos neurônios β-
tubulina III – IR e CGEs S100 – IR do GC (D) 
Neurônios β-tubulina III – IR do GI (E) CGEs 
S100 – IR do GI (F) Sobreposição dos 
neurônios β-tubulina III – IR e CGEs S100 – IR 
GI. Plexo mientérico do jejuno de 
camundongos C57BL/6. Aumento de 20x. (GC) Grupo 
Controle, (GI) Grupo Infectado.  
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Ao analisar as CGEs – IR do GI (286,0 ± 24,58 
mm2) não evidenciamos diferença (p < 0,05) em 
relação ao GC (335,4 ± 13,62 mm2). Todavia, o 
número de neurônios do plexo mientérico no SNE 
do GI (193,7 ± 15,01 mm2) diminuíram (p˂0,05) 
em relação ao GC (238,7 ± 9,28 mm2) (Figura VI). 

4. DISCUSSÃO  
Luu e Coombes (2015) demonstraram que após 
eclosão do oocisto as formas infectantes 
penetram no epitélio intestinal, multiplicam-se e 
então, são liberadas no lúmen intestinal, 
ampliando e disseminando a infecção na porção 
superior no intestino delgado (8). Nossos dados 
mostram maior recrutamento dos LIEs na porção 
inicial do intestino delgado. Assim, os LIEs 
migram para a luz do intestino a fim de combater 
o parasitismo.  
Simultaneamente, houve maior proliferação de 
CCs (AB1,0) e de células de Paneth sugerindo a 
diminuição do pH do muco intestinal e aumento 
do potencial secretor de defensinas, 
respectivamente. Outros estudos mostraram que 
o muco abundante em sulfomucinas e peptídeos 
antimicrobianos atribui ao hospedeiro maior 
proteção a infecções desencadeadas pelo T. 
gondii (3, 9). De fato, as mucinas ácidas são mais 
difíceis de serem degradadas pelas proteases 
bacterianas(9). 
Alterações na arquitetura da mucosa compatíveis 
com processos inflamatórios, já foram descritas 
em trabalhos utilizando camundongos C57BL/6 
infectados por T. gondii  (4). Corroborando com 
esses achados, observamos o achatamento dos 
vilos do jejuno, aumento na espessura da túnica 
muscular e na tela submucosa. 
Além disso, demonstramos diminuição do 
colágeno estrutural e não encontramos alterações 
na neoformação do colágeno e nos subtipos I e 
III. Esses dados indicam que os aumentos da 
espessura dos extratos da mucosa ocorreram 
devido edema causado pela inflamação intestinal 
ou ainda pela  diminuição dos demais subtipos de 
colágeno, o que é comum em quadros de 
inflamação intestinal com presença de infiltrados 
de neutrófilos(10).  
Na mucosa do TGI há um complexo conjunto de 
elementos que conferem imunidade intestinal(11). 
A infecção pelo T. gondii ativa mecanismos que 
resultam na inflamação, aumentando o fluxo 
sanguíneo, diapedese de células imunes e 
secreção de mediadores inflamatórios (7).     
Entre estes mediadores, a histamina e 5-HT são 
secretados pelos mastócitos(12). Estes atuam 
como quimiotáticos e aumentam a quantidade de 
mastócitos na mucosa (13). Mostramos por meio 
de imunohistoquímica que mastócitos 5-HT–IR 

aumentaram o que sugere maior secreção desse 
mediador na mucosa intestinal promovendo 
ampliação da resposta imune contra o parasito e 
recrutamento das demais células imunes para o 
local de infecção (14). 
Entre estas células os neutrófilos possuem em 
seus grânulos MPO, que catalisa a formação de 
ácido hipocloroso capaz de destruir o T. gondii 
(7). Estudo envolvendo infecção aguda por T. 
gondii demonstrou aumento na DO da MPO, 
assim como em nossa pesquisa, explicando a 
presença de infiltrados inflamatórios com 
presença de células polimorfonucleares (7).  
O aumento de CEs sugere maior secreção de 5-
HT estimulando a proliferação de células T que 
intensifica a resposta de defesa, ampliando a 
neuroimunomodulação levando a diminuição dos 
neurônios do plexo mientérico (15, 16).  
Nosso grupo de pesquisa demonstrou a 
diminuição na população neuronal do plexo 
mientérico do jejuno de ratos submetidos à 
infecção por T. gondii (6). De fato, este é o 
primeiro estudo que relata alterações no SNE em 
camundongos C57BL/6 infectados pelo T. gondii. 
A manutenção no número de CGEs 
provavelmente ocorre na tentativa de promover a 
manutenção dos neurônios após a instalação de 
uma infecção parasitária (17). As CGE expressam 
fatores neurotróficos com efeitos antiapoptóticos 
que as protegem e permitem que estas 
contribuam na neuromodulação durante a 
resposta inflamatória (3). 
Sendo assim, os componentes da imunidade da 
mucosa atuam na defesa do hospedeiro, além de 
interagir diretamente com os neurônios e CGE do 
SNE levando a diminuição da densidade neuronal 
do plexo mientérico.  

5. CONCLUSÃO 
A infecção pelo T. gondii desencadeou processo 
inflamatório na mucosa do jejuno de 
camundongos C57BL/6, o que possivelmente 
ocasionou diminuição na população neuronal do 
plexo mientérico destes animais. 
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1. INTRODUÇÃO 

O eixo cérebro-intestino é um sistema que garante 
a manutenção adequada da homeostase 
gastrointestinal, relacionando centros emocionais 
e cognitivos do cérebro com o intestino, regulando 
funções e mecanismos como ativação 
imunológica, reflexo entérico, permeabilidade 
intestinal e uma sinalização enteroendócrina, ou 
seja, envolvem mediadores neuro-imuno-
endócrinos (1,2). 

Este eixo é definido como um sistema bidirecional 
de comunicação, incluindo o sistema nervoso 
central, o sistema nervoso autônomo, sistema 
nervoso entérico e o eixo hipotálamo-hipófise-
adrenal (1). 

As conexões entre o sistema nervoso entérico e o 
sistema nervoso central podem ser classificadas 
como vagal, toracolombar espinhal e lobossacral 
espinhal, incluindo em cada uma desses, 
inervações aferentes e eferentes (3). 

Os neurônios entéricos inervam amplamente todos 
os elementos funcionais e estruturais do intestino 
(4). Neurônios do plexo submucoso regulam 
principalmente as atividades vasomotoras e 
secretomotoras da mucosa, enquanto que o plexo 
mientérico controla a motilidade (5). A 
apresentação dos neurônios é de forma distinta 
quanto a morfologia, densidade, função e 
conteúdo de neuromoduladores ou 
neurotransmissores, variando segundo a idade, 
espécie ou segmento gastrointestinal (6). 

Existem pesquisas que tem relacionado o trato 
gastrointestinal a uma gama de distúrbios do 
sistema nervoso central, e as alterações 

patológicas que ocorrem nos neurônios do cérebro 
podem afetar também as células neuronais 
entéricas (7). 

Em relação aos aspectos fisiológicos que podem 
ser afetados, foi relato que pacientes com lesões 
cerebrais graves sofrem redução da atividade 
motora gastrointestinal (8,9). Assim como no 
Traumatismo Crânioencefálico (TCE) (8), e no 
Acidente vascular cerebral (9). 

A isquemia é caracterizada pela redução ou falta 
de suprimento sanguíneo em um determinado 
órgão ou estrutura, onde o grau de obstrução 
vascular vai determinar a intensidade de danos 
aos órgãos. A reperfusão é o restabelecimento da 
circulação afetada, porém o seu sucesso é 
dependente da duração da isquemia. Após poucos 
segundos de reperfusão e oxigenação do tecido 
previamente isquêmico, formam-se os radicais 
livres, causando peroxidação de lipídios das 
membranas, inibindo as bombas que regulam a 
homeostase iônica intracelular, podendo resultar 
em necrose ou apoptose. Este dano causado pelos 
radicais livres é determinado por suas taxas de 
produção e remoção, esse desequilíbrio leva ao 
chamado estresse oxidativo. 

A resposta inflamatória decorrente da lesão 
cerebral, não está restrita somente ao local 
prejudicado, resulta em uma inflamação sistêmica 
com aumento de quimiocinas que amplificam a 
resposta inflamatória, impactando em outros 
órgãos e regiões (10). 

Essa pesquisa teve como objetivo avaliar os 
efeitos sobre o sistema nervoso entérico e 
parâmetros inflamatórios e de estresse oxidativo 
no jejuno e íleo e o tempo do trânsito intestinal de 
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ratos Wistar submetidos à isquemia cerebral de 15 
minutos seguida de 52 dias de reperfusão.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Grupos  
Neste experimento foram utilizados 16 ratos 
albinus da linhagem Wistar (Rattus norvegicus), 
machos, com peso corporal de aproximadamente 
70 dias de idade. Os animais foram divididos em 
dois grupos: grupo controle (C)(n=8) e grupo IR 
(n=8) os quais os animais foram submetidos a 
isquemia cerebral de 15 minutos seguido de 52 
dias de reperfusão. O experimento foi aprovado 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 
Universidade Estadual de Maringá (CEUA/UEM) 
protocolada sob o CEUA no 4423220817. 

2.2. Indução da Isquemia cerebral global e 
transitória (ICGT, modelo 4-VO) 

Conforme a rotina do Laboratório de Isquemia 
Cerebral e Neuroproteção/UEM, a isquemia foi 
realizada através do método de oclusão dos 4 
vasos (“4-VO”) (11), sob anestesia por inalação de 
uma mistura de oxigênio e isofluorano, as artérias 
vertebrais foram eletrocoaguladas ao nível da 
primeira vértebra cervical. Em seguida, os ramos 
comuns das artérias carótidas foram expostos e 
isolados dos tecidos adjacentes através de um fio 
de seda, cujas extremidades ficaram 
exteriorizadas.  

A incisão foi fechada e o animal foi deixado sob 
temperatura de 30o C para se recuperar da 
anestesia. Três a quatro horas mais tarde, os 
ratos foram submetidos à oclusão das artérias 
carótidas por 15 minutos, mediante tração dos fios 
de seda. 

2.3. Imunohistoquímica 

Os preparados totais da túnica muscular do jejuno 
e íleo de cada animal foram submetidos às 
técnicas imunohistoquímicas para a marcação da 
população geral de neurônios mientéricos 
(HuC/D+), da subpopulação de neurônios 
nitrérgicos (nNOS+) e células gliais entéricas 
imunorreativas ao S100. 

2.4. Análise quantitativa dos neurônios HuC/D+, 
nNOS+, e de células gliais (S100+) 

Foram quantificados todos os neurônios e células 
gliais presentes em 30 imagens capturadas em 
objetiva de 20X usando uma câmera de alta 
resolução acoplada a microscópio multifuncional 
de fluorescência FSX100 (Olympus). As imagens 
foram analisadas através do programa Image-Pro 
Plus, (v. 4.5.029; Media Cybernetics, Silver Spring, 
MD, EUA). A área de cada imagem foi de 0,14725 
mm2. Os resultados foram expressos em 
neurônios por cm2.  

2.5. Análise morfométrica dos neurônios 
HuC/D+ e nNOS+ 

As imagens capturadas em objetiva de 20x foram 
analisadas com o auxílio do software de análise de 
imagens Image Pro-Plus. Foram mensuradas a 
área de 100 corpos celulares por animal para cada 
marcação (HuC/D+ e nNOS+). Os resultados 
morfométricos foram expressos em μm2. 

2.6. Ensaios bioquímicos 

Foi coletado 5 mL de sangue de cada animal. Após 
centrifugação, o plasma obtido foi usado para 
avaliação das enzimas AST (Aspartato 
Aminotransferase) e ALT (Alanina 
Aminotransferase), utilizando o kit comercial 
Analisa®, de acordo com o protocolo fornecido 
pelo fabricante. A leitura foi realizada em 
espectrofotômetro utilizando 340nm. 

2.7. Parâmetros inflamatórios 

2.7.1 Atividade enzimática da mieloperoxidase 
(MPO) 

A atividade enzimática da MPO foi determinada em 
espectofotômetro a 620 nm. Os resultados foram 
expressos em unidade de densidade óptica 
(D.O./min/mg de proteína). 

2.7.2 Atividade enzimática da N-acetil-
glicosaminidase (NAG) 

A atividade enzimática da NAG foi determinada em 
espectofotômetro a 405 nm. Os resultados foram 
expressos em unidade de densidade óptica 
(D.O./min/mg de proteína). 

2.8. Níveis de nitrito  

Para mensuração dos níveis de óxido nítrico, foi 
feita a reação de Griess, onde foi quantificado o 
subproduto nitrito. A leitura foi feita no leitor de 
microplacas com o comprimento de onda de 570 
nm. 

2.9 Estresse Oxidativo  

Foram determinadas as atividades enzimáticas 
das enzimas superóxido-dismutase (SOD), 
catalase (CAT) e glutationa-s-transferase (GST), 
além dos níveis de grupos sulfidrílicos não 
proteicos (GSH) e hidroperóxidos lipídicos 
(LOOH). 

2.10.  Avaliação do Trânsito Gastrointestinal 

Para a análise do trânsito gastrointestinal, uma 
solução contendo Carmin hidro e etilcelulose 
(Corantec), diluídos em água foram administrados 
por via oral 48h antes da eutanásia. Os animais 
foram colocados em gaiolas individuais com livre 
acesso a alimentos e água. Para esta análise, 
registrou-se o aparecimento (em minutos) do 
primeiro pellet fecal que continha o corante. 
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2.11 Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada através do 
programa GraphPad Prism 5 e os resultados foram 
expressos como média ± erro padrão. Para a 
comparação entre os grupos, foi realizado o Test t 
de Student. Para dados não paramétricos foi 
realizado o teste t de Mann-Whitney. Para ambas 
as análises o valor de p menor que 0.05 foi 
considerado estatisticamente significativo. 

3. RESULTADOS 

Os resultados do experimento mostram que, tanto 
no jejuno, quanto no íleo, não houve alteração 
significativa na densidade da população neuronal 
geral (HuC/D+) (p > 0.05) (Tabela l). 

Encontramos os mesmos resultados no íleo e no 
jejuno, quando analisamos a densidade 
da subpopulação nitrérgica (nNOS+) e a 
densidade das células gliais entéricas (S100+), na 
qual não houve alteração significativa entre os 
grupos (p > 0.05) (Tabela l). 

 

Ao analisar a morfometria da população neuronal 
geral (HuC/D+)  no íleo e no jejuno, observamos 
uma diminuição no perfil neuronal no grupo 
isquêmico em relação ao grupo controle (p< 0.001) 
e (p< 0.05) respectivamente (Figura l). 

Entretanto, ao analisar a morfometria da 
subpopulação nitrérgica (nNOS+) no íleo, 
observamos que este apresentou um aumento no 
perfil neuronal no grupo isquêmico em relaçâo ao 
grupo controle (p < 0,05). No jejuno não houve 
alteração significativa entre os grupos (p > 0.05) 
(Figura l).  

Os níveis de AST no grupo isquêmico foram 
significativamente maiores que no grupo controle 
(p  < 0.05). Os níveis de  ALT não apresentaram 
diferença significativa entre os grupos (p > 0.05) 
(Tabela ll). 

 

 

 

 

Figura l. Perfil neuronal mientérico da 
população geral (HuC/D+) e da subpopulação 
nitrérgica (nNOS+). n=8. * = p < 0,05; ** = p < 
0,01;  ***= p < 0,001 

 

 

 

 

 
Tabela ll. Níveis de Alanina aminotransferase 
(ALT) e aspartato aminotransferase (AST)  e 

tempo do trânsito gastrointestinal. 

 
* = p < 0,05 

** = p < 0,01 

 

Ao avaliarmos os parâmetros inflamatórios no íleo 
e no jejuno, verificamos que, não houve alteração 
entre os grupos na atividade enzimática da MPO e 
do NAG (p > 0.05) (Tabela lll). Os níveis 
de nitrito no Íleo de ratos isquêmicos foram 
maiores que no grupo controle (p < 0.05), porém 
não teve alteração significativa entre os grupos no 
jejuno (Tabela lll).  

 

 

67

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/subpopulation
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/nitrite


    
 

 

Ao analisar os parâmetros de estresse oxidativo do 
íleo, observamos que houve uma diminuição 
significativa nos níveis de GSH no grupo isquêmico 
em relação ao grupo controle (p <0.05). Os demais 
parâmetros analisados não apresentaram 
diferença significativa entre os grupos (p > 0.05) 
(Tabela lll).   

No jejuno encontramos diminuição significativa na 
atividade enzimática da GST em comparação com 
o grupo controle (p < 0.01). Além disso, a atividade 
enzimática da SOD aumentou significativamente 
em relação ao grupo controle (p < 0.05). Os demais 
parâmetros analisados não apresentaram 
diferença significativa entre os grupos (p > 0.05) 
(Tabela lll).   

 

* = p < 0,05 

** = p < 0,01 

Em relação ao tempo do trânsito gastrointestinal, 
observamos que o grupo isquêmico apresentou 
um atraso significativo em comparação ao grupo 
controle (p <  0,01) (Tabela ll). 

4 DISCUSSÃO  

A isquemia cerebral tem sido extensivamente 
estudada nos últimos anos, porém, os estudos em 
relação aos impactos que ela pode causar no 
intestino ainda são limitados.  Ao realizar 15 
minutos de isquemia seguida de 52 dias de 
reperfusão, verificamos que, no jejuno e no íleo, 
não houve perda neuronal significativa. No 
entanto, no íleo houve uma diminuição significativa 
de aproximadamente 6% no perfil neuronal geral 
no grupo isquêmico em relação ao grupo controle. 
Verificamos também que houve um aumento 
significativo de aproximadamente 4% no perfil 
neuronal da subpopulação nitrérgica no grupo 
isquêmico em relação ao grupo controle.  

No jejuno, detectamos diminuição significativa de 
aproximadamente 4 % no perfil neuronal geral do 
grupo isquêmico em comparação com grupo 
controle. Porém, não encontramos, no jejuno, 

alteração no perfil neuronal da subpopulação 
nitrérgica. Vários processos fisiopatológicos estão 
envolvidos na lesão da isquemia e reperfusão 
cerebral, e que podem alterar outros órgãos além 
do intestino (10), como o fígado, onde foi 
observado um aumento de 18% dos níveis de AST 
nos animais isquêmicos em relação ao grupo 
controle. 

O oxido nítrico (NO) tem sido relacionado a 
fisiopatologia das doenças crônicas intestinais, 
(12). Dessa maneira o excesso de NO pode causar 
dano celular e tecidual (13). No íleo os níveis de 
nitrito apresentaram um aumento significativo de 
153% no grupo isquêmico em relação ao grupo 
controle, diferente do jejuno onde não teve 
alteração significativa entre os grupos. 

 

 

Vários marcadores de estresse oxidativo foram 
aplicados a esse experimento e observou-se que, 
no íleo, os níveis de GSH diminuíram cerca de 
15% no grupo isquêmico em comparação com o 
grupo controle. O GSH é um tripeptídeo capaz de 
doar elétrons e auxiliar na inibição e/ou redução 
dos danos causados pela ação deletéria dos 
radicais livres. Apesar deste ter sido, no íleo, o 
único parâmetro de estresse oxidativo afetado pela 
isquemia cerebral seguida de 52 dias de 
reperfusão, acredita-se que em um tempo agudo 
de reperfusão os marcadores aqui estudados 
sejam mais afetados.   

No jejuno foi possível observar uma alteração da 
atividade enzimática da GST e da SOD. A GST 
apresentou uma diminuição significativa de 26% 
no grupo isquêmico em relação ao grupo controle. 
A SOD mostrou um aumento significativo de 3% na 
atividade enzimática no grupo isquêmico em 
relação ao grupo controle. O aumento na atividade 
da SOD pode estar relacionado ao aumento de 
radicais superóxidos no tecido, que se não forem 
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eliminados podem causar um quadro de estresse 
oxidativo.  

Os animais isquêmicos tiveram um atraso no 
transito gastrointestinal de 20% em comparação 
ao grupo controle, que pode ter sido modulado por 
uma inflamação intestinal, por uma ativação 
imune, estresse oxidativo ou uma função alterada 
do sistema nervoso entérico, que levou ao 
acometimento da motilidade gastrointestinal 
(14,15), provavelmente relacionado com a 
isquemia cerebral. 

5 CONCLUSÃO  
As condições de isquemia e reperfusão cerebral 
aumentam o tempo de trânsito gastrointestinal 
refletindo em uma redução da motilidade. Não 
promove redução da densidade neuronal e/ou 
glial. No entanto, provoca redução do perfil 
neuronal da população geral nos dois segmentos 
e aumento do perfil da subpopulação nitrérgica no 
íleo. 

Apesar de poucos parâmetros de estresse 
oxidativo terem sido afetados tanto no íleo quanto 
no jejuno, é importante ressaltar que, nesse estudo 
foi utilizado um tempo crônico de reperfusão (52 
dias) e que provavelmente, os animais que 
sofreram a injúria já estariam se recuperando dos 
efeitos danosos causados pela isquemia cerebral.    
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1. INTRODUCTION 

Toxoplasma gondii is a parasite that affects about 
1/3 of the world population (1). Its transmission 
occurs mainly by ingestion of water or food 
contaminated with sporulated oocysts from cat 
feces, or, ingestion of raw or undercooked meat 
containing tissue cysts (2). 

Sporozoites are released into the digestive tract 
after the ingestion of oocysts, which become 
tachyzoites and proliferate rapidly, invading cells 
of the intestinal epithelium and spreading through 
the host organism, characterizing the acute phase 
of infection (3). The chronic phase of T. gondii 
infection is considered inert in immunocompetent 
patients and is currently related to some 
psychiatric disorders, such as schizophrenia (4).  

In oral infection, the parasite crosses the intestinal 
barrier leading to an increase in the local 
inflammatory response, which can cause several 
tissue changes. In tunics of the intestinal 
segments, collagen is an abundant protein and 
susceptible to change due to inflammatory 
processes (5). The enteroendocrine cells (ECs) 
are present in the intestinal epithelium, acting 
mainly on intestinal motility (6). Mast cells are also 
present in the tunica mucosa, and actively 
participate in the intestine defense against the 
parasites invasion. Both mast and EC cells play 
important roles in the host's response to T. gondii 
infection (7). 

The constituents of the Enteric Nervous System 
(ENS) are also exposed to these possible 
changes. Myenteric plexus neurons control 
intestinal motility, using inhibitory 
neurotransmitters, such as nitric oxide, and 
excitatory neurons, such as acetylcholine (8). 
Besides the neurons, enteric glial cells (EGCs) 

are numerous in the ENS and maintain neuronal 
functions, as well as participate directly in the 
response to various inflammatory processes (9). 

The aim of this study was to investigate the 
kinetics of acute T. gondii infection in cellular, 
structural and nervous components of the 
duodenum of Wistar rats. 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Experimental Design  

The procedures were approved by the 
Commission of Ethics in the Uses of the Animals 
of the State University of Maringá, under opinion 
n° 079/2013. We used 40 Wistar rats (Rattus 
norvegicus) at 60 days of age (weight 272.77 ± 
10.9 g) from the Central Bioterium of the State 
University of Maringá. The animals were randomly 
divided in control group (CG, n = 5) and 7 groups 
inoculated by T. gondii (n = 5 per group), which 
were submitted to euthanasia after 6 hours (G6), 
12 hours (G12), 24 hours (G24), 48 hours (G48), 
72 hours (G72), 7 days (G7d) and 10 days 
(G10d). 

Infected rats received orally 1 mL of sterile saline 
containing 5000 sporulated oocysts of T. gondii 
(strain ME-49, genotype II), while CG animals 
received only sterile saline also orally. The 
experiments were done blindly. The oocysts were 
obtained from the Laboratory of Veterinary 
Parasitology of the State University of Londrina. 
The animals were kept at the animal house at 
controlled temperature (24 ± 2ºC) and photo-
period of 12 hours (6hs - 18hs), receiving 
standard rat feed and filtered water ad libitum.  
We checked the presence of IgG anti-T. gondii 
antibodies in the blood collected from the tail of 
the animals by the direct agglutination test to 
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confirm the infection of the G7d and G10d 
animals. 

2.2. Euthanasia and Sample Collection  

The rats were sacrificed via deep halothane vapor 
anesthetic. The duodenum was removed after a 
vertical laparotomy and separated into a 1 cm 
segment for histological processing and a 3 cm 
segment to obtain the whole mount, following 
different procedures described below.  

2.3. Histological Processing  

After collection, 1 cm rings of the duodenum were 
opened at the mesenteric border, fixed in 
styrofoam with the help of thorns and placed in 
the Bouin fixative for 6 hours. The duodenums 
were embedded in paraffin to obtain semi-serial 
cross sections of 4 μm and 10 μm. These sections 
were deparaffinized and stained. The 4 μm 
sections were stained by Picro Sirius techniques 
(evidence of collagen fibers type I and type III) 
and Toluidine Blue (counts of total mast cells), 
while 10 μm sections were stained by the Azan 
technique (evidence of total collagen fibers).  

2.4. Immunohistochemical Techniques  

Semi-serial transverse sections of 4 μm of the 
duodenum were deparaffinized, rehydrated and 
underwent antigenic recovery. These sections 
were exposed to the anti-5HT primary antibody 
overnight. Then, a peroxidase conjugated polymer 
was added for 30 minutes and thereafter revealed 
by the brown coloration of the chromogen diamino 
benzidine (DAB) for 5 minutes. Finally, it was 
counterstained with hematoxylin and the slide was 
fitted with permount and cover slip. 

The 3 cm segment of the duodenum was washed 
and fixed in 4% Paraformaldehyde for 3 hours. 
Fractions of 1 cm of this segment were dissected 
to obtain whole mount of the myenteric plexus 
with the help of a stereomicroscope. Antigen 
retrieval and blocking was performed, followed by 
incubation for 48 hours with primary antibodies for 
the following double markers: HuC/HuD and S100 
(pan-neuronal and pan-glial staining); HuC/HuD 
and ChAT (pan-neuronal staining and cholinergic 
neurons); and HuC/HuD and nNOS (pan-neuronal 
and nitrergic neurons staining). The whole mounts 
were incubated in fluorescence-conjugated 
secondary antibodies for 2 hours. The blades 
were mounted with antifade extension and cover 
slip. 

2.5. Quantitative and Morphometric Analyzes 

The total mast cell count was performed in 100 
fields per animal under an optical microscope 
(objective 40x) using the Toluidine Blue 
technique. The mast cells and 5HT-
immunoreactive (IR) ECs were counted in 50 

fields per animal under an optical microscope 
(objective 40x). 

Sixteen images (20x objective) were taken per 
animal to measure the total collagen area with the 
Azan technique. 16 images (20x objective) were 
taken per animal with polarized light to measure 
the area of collagens type I and type III, for the 
Picro Sirius analysis. 

We used the HuC/HuD and S100; HuC/ HuD and 
ChAT; and HuC/HuD and nNOS 
immunohistochemical techniques in the myenteric 
plexus to count the total population of neurons, 
the total population of cells of enteric glia and 
neuronal cholinergic and nitrergic subpopulations 
by means of 50 images taken per animal in 20x 
objective under a light microscope with filters for 
immunofluorescence. Morphometry of 100 cell 
bodies per animal of HuC/HuD, ChAT and 
immunoreactive nNOS neurons was also 
performed. The total number of enteric glial cells 
was divided by the total number of neurons 
present in the myenteric plexus of each rat, thus 
obtaining the ratio of the number of EGCs per 
neuron (EGCs/neurons). 

The analyzes were performed in Image Pro Plus 
software for all the techniques in which images 
were taken.  

2.6. Statistical analysis  

We used the Bioestat 5.3® software for the 
statistical analysis. Data distribution was 
assessed by D'Agostino-Pearson's test. The data 
showed normal distribution and, therefore, were 
shown as mean ± standard deviation; the Anova-
one criterion variance test was performed and the 
Tukey test used to compare the groups. The level 
of significance is 5%. 

3. RESULTS 

The serological analysis showed positive results 
for the presence of IgG antibodies against T. 
gondii in the G7d and G10d groups, while the CG 
remained negative. In the other experimental 
periods, the short time of infection does not allow 
the detection of seroconversion through the 
technique used. 

The total collagen area stained by the Azan 
technique showed a significant increase only in 
G72h (131.48 ± 52.09 μm²) compared to the CG 
(94.48 ± 32.42 μm²) (p <0.05) (Figure I). The Picro 
Sirius technique showed no changes in the area 
of type I collagen, whereas the type III collagen 
area showed a significant increase in G72 (16.64 
± 4.21 μm²), as compared to CG (11.74 ± 3.46 
μm²) (p <0.05) (Figure I). 

We did not observe changes in total mast cell 
count in Toluidine Blue staining. We found a 
significant increase in G10d (99.74 ± 11.65 mast 
cells) when compared to the CG (67.19 ± 6.94 
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mast cells) (p <0.05) (Figure II) in the 5HT-IR 
mast cell count. A significant increase in G72 
(31.2 ± 0.91 ECs) and G10d (50.6 ± 1.21 ECs) 
was observed in the quantification of 5HT-IR ECs 
when compared to the control (3.4 ± 0.23 ECs) (p 
<0.05) (Figure II).  

 

 
Figure I. Photomicrographs of Azan staining 
(A), showing increase of the stained area in 
blue (total collagen fibers) in G72; and the 
coloration of Picro Sirius (B), showing an 
increase of the green stained area (collagen 
type III fibers) in G72 in relation to the CG. 
Objective 20x. 100μm bar. 

 

 
Figure II. Photomicrographs of 5HT 
immunohistochemistry, showing increase of 
mast cells (blue arrow) and ECs (red arrow) in 
G10d in relation to CG. Objective 40x. 100μm 
bar.  

 

We observed no change in the myenteric 
population density of HuC/HuD-IR neurons and 
S100-IR enteric glial cells. However, the 
EGCs/neuron ratio in the myenteric plexus 
increased significantly in G24 (2.99 ± 0.36 EGCs), 
G48 (3.09 ± 0.38 EGCs), G72 (3.13 ± 0.19 
EGCs), G7d (3.42 ± 0.38 EGCs) and G10d (2.95 
± 0.13 EGCs) when compared with CG (2.41 ± 
0.29 EGCs) (p <0.05).  

The neuronal density of the cholinergic sub-
population ChAT-IR also showed no difference, 
whereas the neuronal density of the nitrergic 
subpopulation nNOS-IR reduced significantly in 
G72 (65.22 ± 2.32 neurons), G7d (69.70 ± 3.44 
neurons) and G10d (68.82 ± 6.35 neurons), 
compared to the CG (83.46 ± 7.83 neurons) (p 
<0.05) (Figure III).  

 

 
Figure III. Photomicrographs of HuC/HuD 
(green) and nNOS (red) - IR neurons in the 
myenteric plexus of the duodenum of rats, 
showing a reduction in the number of nNOS-IR 
nitrergic neurons in G10d in relation to CG. 
Objective 20x. 100μm bar.  

 

 
Figure IV. Morphometry of the cell body (μm²) 
of the myenteric neurons HuC/HuD and nNOS 
- IR of the duodenum of CG rats and of the T. 
gondii-infected groups. The * represents a 
significant difference with the GC (p ˂ 0.05).  

 

The morphometric parameters showed 
hypertrophy of the HuC/HuD myenteric neurons in 
G24 (280.63 ± 6.64 μm²), G48 (288.33 ± 16.52 
μm²), G7d (292.72 ± 46.71 μm²) and G10d 
(293.71 ± 16.31 μm²) compared to the CG 
(268.38 ± 17.90 μm²) (p <0.05) (Figure IV). The 
ChAT-IR neurons showed no difference in their 
cell body area, while the nNOS-IR neurons 
presented hypertrophy in all groups from 12 hours 
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of infection (G12: 244.41 ± 26.51 μm²; G24: 
238.67 ± 8.98 μm²; G48: 244.98 ± 11.51 μm²; 
G72: 246.21 ± 8.04 μm²; G7d: 242.29 ± 4.81 μm²; 
G10d: 240.66 ± 11.63 μm²) when compared to 
CG (217.83 ± 11.65 μm²) (p <0.05) (Figure IV). 

4. DISCUSSION 

We observed an increase of total collagen in the 
duodenum after 72 hours of infection. Collagen is 
a protein present between the tunica of the 
intestine. When T. gondii enters the host organism 
an inflammatory response occurs, which 
increases blood flow and the number of 
inflammatory cells and mediators to the site of 
inflammation (10). These factors trigger an 
increased concentration of fibronectin and 
collagen fibers around the inflamed tissue (5). 72 
hours after the infection, the parasite has already 
crossed the intestinal epithelium, which may 
explain the increase of collagen. 

Type I collagen is the most abundant in the 
intestine, followed by collagen type III. The 
collagen type III fibers are smaller and younger 
than the fibers of collagen type I (11). Therefore, 
the increase of type III collagen observed 72 
hours after infection may be explained as the 
appearance of new collagen fibers in response to 
inflammation, corroborating with the increase of 
total collagen after the same period of infection. 

Total mast cells did not change, whereas the 5HT-
IR mast cell count increased after 10 days of 
infection. The participation of mast cells in T. 
gondii infection leads to the regulation of the 
immune response against the parasite through the 
release of chemical mediators from its 
cytoplasmic granules (7). Mast cells can be found 
near the nerve endings in the lamina propria, 
being activated by neuropeptides, which lead to 
the release of serotonin and other 
proinflammatory cytokines. Mast cells may play a 
direct role in intestinal motility, in addition to 
enhancing the local inflammatory response (12). 
Increased serotonergic and collagen mast cells 
show that T. gondii infection causes local 
inflammation, which can lead to structural and 
cellular changes after a few days of oral infection. 

We also observed an increase in the ECs 5HT-IR 
count after 72 hours and 10 days of infection. 
These cells synthesize 95% of the body's 
serotonin, and abnormalities in the regulation and 
production of this substance are directly linked to 
the pathogenesis of intestinal inflammation (6). 
The production and release of serotonin is 
primarily induced by contractions of muscle 
tunicae linked to nerve function of the intestine, 
which may occur in response to a factor causing 
intestinal disorders or inflammation (6). Therefore, 

the expressive increase of ECs, also reflects in 
the increase of 5HT-IR mast cells observed. 

As for the quantitative analysis in the myenteric 
plexus, the total population of neurons and the 
cholinergic neurons did not change; only the 
nitrergic neurons reduced after 72 hours of 
infection. Nitric oxide is an inhibitory 
neurotransmitter, in addition to being a compound 
that prevents the replication of T. gondii, thus 
helping to combat the parasite. A large release of 
nitric oxide occurs in the infection to act in the 
fight against the parasite; however, its excess 
may be cytotoxic, inhibiting mitochondrial 
enzymes and may lead to neuronal loss (8, 13), 
which may explain the reduction of nNOS-IR 
neurons in this study. 

Neuronal hypertrophy in the total population and 
nitrergic subpopulation was also observed 24 
hours after infection, which can be explained as a 
neuronal adaptation to increase their metabolic 
activity to guarantee their functions. It is known 
that plastic changes can occur in the enteric 
neurons in face of several inflammatory or 
infectious processes in the intestinal tube (14). 

There were no changes in the EGC count, 
whereas there was an increase in the 
EGCs/neurons ratio 24 hours after infection. 
EGCs preservation occurs as a defense 
mechanism in an attempt to promote the 
maintenance of neurons after the onset of a 
parasitic infection. Still, some studies report an 
increase in the expression of EGCs in 
inflammatory processes, especially when 
neuronal loss occurs (15). In this study, we did not 
observe an increase in the total EGC count but an 
increase in the number of EGCs in relation to the 
number of myenteric neurons during the acute 
toxoplasmic infection.  

5. CONCLUSION  

We concluded that the acute infection by T. gondii 
causes structural alterations, evidenced by 
increase of total collagen and type III collagen; 
cell alterations, evidenced by the increase of 
serotoninergic mast cells and ECs 5HT-IR; and 
nerve alterations in the myenteric plexus, 
confirmed by hypertrophy of the total population of 
neurons and the nitrergic subpopulation, as well 
as loss of nitrergic neurons and increase in the 
EGCs/neurons ratio, with the major alterations 
evidenced after 72 hours of infection.  
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1. INTRODUCTION 

The invasive fungal infections (IFIs) are becoming 
increasingly frequent in critically ill patients 
worldwide in the last decades. In Brazil, it is 
estimated that more than 3.8 million people can 
suffer serious fungal infections, considering both 
the immunocompromised and the 
immunocompetent living in areas endemic with 
truly pathogenic fungi.  

The genus Candida is the most common agent of 
IFIs, accounting for 80% of fungal infections of the 
circulatory bloodstream, while filamentous fungus 
(FF) like Aspergillus spp. represent between 0.3–
19% of them (1). Fusarium spp. also is an 
emerging opportunist IFIs FF, with the intrinsic 
resistance to a broad range of antifungals and high 
mortality rate, reaching ~ 90% (2). Among the 
mycosis caused by truly pathogenic fungi, the 
Paracoccidioidomycosis (PCM) is the highest 
cause of mortality among systemic mycoses in 
Brazil and the eighth most important cause of 
mortality from chronic infectious diseases (3). 
Nevertheless, there are available just three main 
groups of antifungals, two of them target the 
ergosterol from fungal cell membrane with high 
level of human cell cytotoxicity. Among them 
amphotericin B (polyene) with broad spectrum of 
activity, but high-toxicity. Triazoles widely used, but 
several collateral effects. The echinocandins, 
which affect the cell wall synthesis, without toxicity 
for humans, but have been related fungal 

resistance (4). Thus, the drug development that 

selectively act on the target of pathogenic fungi 
without producing collateral damage to mammalian 
cells is a frightening pharmacological challenge.  
Biotechnological methods have become an 
important tool in pharmaceutical drug research and  

 
development. Nowadays, rational drug design is 
the most efficient and least expensive strategy for 
the new drugs development. The in silico 
methodologies not only reduces the costs 
associated with drug discovery, but it may also 
reduce the time it takes for a drug to reach the 
market (5). This is a modern strategy to explore the 
interaction of compounds with specific target (6). 
In this sense our research group has explored two 
promising targets: Chorismate Synthase (CS) and 
Thioredoxin reductase (TRR1). The CS is the 
seventh enzyme of the common shikimate 
pathway, an important pathway of the biosynthesis 
of several aromatic molecules (7). The thioredoxin 
reductase, a flavoenzyme that acts primarily on 
resistance to oxidative stress, and is essential to 
cell growth (8). Both proteins are present only in 
fungi, allowing a more specific action, possibly with 
fewer side effects on human cells. 
Thus, the present work has as main objective to 
explore this two important targets present in the 
pathogenic fungi with focus on the new therapeutic 
options development for the prevention and 
treatment of IFIs. 

2. METHODS 
2.1. Fungal and growth conditions.  
The Paracoccidioides brasiliensis (Mg14 and 
Pb18) and Paracoccidioides lutzii (Pb01, 8334 e 
ROSC) strains were used in the assays. Yeast cells 
were maintained in Fava-Netto semi-solid medium 
for 5 days or MMcM for 10 days at 37°C under 
agitation at 150 rpm (9). 
2.2. New agents.  
LMM5 and LMM11 (Life Chemicals Inc., 
Burlington, ON, Canada) were selected by virtual 
screening using the TRR1 enzyme as the target. 
The compounds were diluted and stored in DMSO 
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plus pluronic 0,2% (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 
USA), -80ºC. 
2.3. Antifungal susceptibility 
The assay were carried out in 96-well microplates 
by the broth microdilution method (M27-A3; CLSI). 
The compounds concentration ranged from 0.2 to 
256 mg/L. The inoculum was adjusted for 2×104 
yeast/mL and diluted 1:2 at plate. 
2.4. Checkerboard assay 
The amphotericin B (AmpB) was chosen to perform 
the combinations with LMM5 and LMM11. The 
compounds (starting at 4xMIC) were distributed 
vertically while AmpB (2xMIC) were added 
horizontally. The 2x104 yeast cells was added and 
incubate at 35ºC for 7 days. Inhibition was read 
visually and confirmed by XTT viability (492nm). 
FIC was determined by 
ΣFIC=FICA+FICB=(CAmpB/MICAmpB)+(CLMM/MICLMM)
, seeing synergistic <0.5, indifferent 0.5-1 and 
antagonistic >4. 
2.5. Time Kill testing 
Time kill assay was performed according to Rossi 
(2017), Reduction greater than ≥99.9% was 
considered a fungicide (10). 
2.6. Live/Dead assay 
The metabolic activity of Pb18 yeast cells was 
analyzed after exposure with two different. The 
assay was performed using FUN-1 and FUN-2 
stain according to the manufacturer's protocol 
(Molecular Probes) and Calcofluor. The metabolic 
activity of the cells was expressed as a change in 
the ratio of red fluorescence (k = 575 nm) to green 
(k = 535 nm) in fluorescence microscope, were 
examined from at least 200 cells in a biological 
repeat (11). 
2.7. Animal and ethical aspects.  
The experimental protocol was approved by the 
Ethic Committee on Animal Use of the State 
University of Maringá (UEM) (CEUA 9810191015). 
Balb/c male mice, ~6 weeks old, from the facilities 
of UEM. All efforts were made to minimize suffering 
and the animals were treated according to the 
National Council for Control of Animal 
Experimentation (CONCEA). 
2.8. In vivo antifungal activity 
The animals infected with Pb18 (106 yeast, by 
lateral tail vein) were separated into 4 groups (5 
animals): LMM5, LMM11, ITZ and control group 
(treated with PBS, stock dilution). The treatment 
started after 24 hours of infection. The compounds 
and ITZ were administered at 5mg/kg, 1x/day 
intraperitoneally. After 14 days of treatment the 
mice were euthanized. The organs were collected, 
fixed and five-micrometer sections were stained 
with hematoxylin–eosin (H&E) and examined 
microscopically. From the histological sections of 
the lung, the area was determined and counted the 
CFU/mm2. Morphometrically analysis was 

performed using a Motic Model: BA310LED 
microscope, Moticam 5.0 MP digital camera (x400 
magnification) and Motic software.  
2.9. Statistical analysis 
Statistical analysis of the different experimental 
groups were performed by the program GraphPad 
Prism software using Student's t distribution. The 
level of significance used was p< 0.05. 
 2.10. Expression and purification of the 
Chorismate synthase P. brasiliensis (PbCS) 
The PbCS gene was chemically synthesized using 
the preferred Escherichia coli codon and cloned 
into the pET vector (Novagen). The E. coli strain 

BL21 (λDE3) was used as host. The induction with 

IPTG (1mM) at 37°C was analyzed into different 
time (0 to 24 hours) and different culture media (LB 
and TB broth). The protein was purified on Ni 
Sepharose 6 FastFlow resin (GE Healthcare) with 
500mM imidazole. Dialysis and protein 
concentration was performed using Millipore 
Amicon ™ EMD system with 0.2 M phosphate 
buffer pH=7.2. Protein was quantified by the 
Bradford method [Bradford, 1976] and analyzed on 
SDS-PAGE. 
2.11. Vaccine assay. The mice were administered 
subcutaneously with 7.5μg PbCS, twice at an 
interval of 4 weeks. Another mice group received 
only vehicle. The serum was collected after each 
immunization. One day before the challenge with 
106 Pb18 yeast cell, the mice received a booster 
dose of PbCS. After 15 days of challenge the mice 
were euthanized, collected liver, macerated and 
plated in supplemented BHI agar, incubated at 
35ºC for 14 days and CFUs were determined (12). 
The IgG-specific immunoglobulin levels against 
PbCS present in serum were evaluated by ELISA 
assay, using PbCS as antigen. 
2.12. Protein modeling 
Chorismate synthase was modeled from amino 
acid sequence of 4 fungal species, Aspergillus 
fumigatus, AfCS (Uniprot: B0XPR6-1); 
Cryptococcus neoformans, CnCS (Uniprot: 
J9VIG8); Histoplasma capsulatum, HcCS (Uniprot: 
A6R8Q8) and Fusarium oxysporum, FoCS 
(Uniprot: W9HRO8). This sequences was also 
used for search for structural templates by 
BLASTp. The crystallographic structures of 
homotetrameric forms of CS from Streptococcus 
pneumoniae (PDBid: 1QXO), was used as main 
protein template. The structure 1 QXO was also 
used as template for the cofactor FMNH2 and the 
substrate 5-EPSP. There were generate 1000 
models by means of the Modeller-v9.19 program. 
The best five models were selected by modeler 
Dope, where the best one were chosen based on 
stereochemical quality evaluated by the program 
Procheck [CCP4 1994]. Others 1500 models were 
generated for correction of eventual residues 
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placed in regions not allowed of the 
Ramachandram plot, being the best one chosen by 
the criterion described above.  

3. RESULTS 
The studies were initiated for the new antifungals 
development directed against the TRR1 target. In 
this line of work two molecules previously selected 
by virtual screening as TRR1 inhibitors, called 
LMM5 and LMM11, were evaluated against 
Paracoccidoides spp. The LMM11 compound 
showed the best profile antifungal. The inhibitory 
(MIC) and fungicidal (MFC) activity of this 
compound ranging between 8-16 mg/L against all 
isolates tested. For LMM5 compound, the MIC and 
MCF values were until 32mg/L, for 55.6% of the 
isolates. For others isolates these values ranged 
from 64-256mg/L (Table 1). Table 2 confirms 
synergistic activity between AmpB and LMM5, 
while the interaction with LMM11 was indifferent. 
 

Table I. Minimum inhibitory and fungicidal 
concentration of LMM11 and LMM5 against of 
Paracoccidioides spp. isolates. 
 

Isolate MIC 
LMM11 
mg/L 

MFC 
LMM11 
mg/L 

MIC 
LMM5 
mg/L 

MFC 
LMM5 
mg/L 

Pb18 8 8 16 16 

Airton 8 8 32 32 

Pb01 16 16 32 32 

ROSC 8 8 1 1 

8334 8 8 8 8 

Apdo 8 8 256 256 

Luiz 16 16 128 128 

Orlan 8 8 64 64 

João 16 16 128 128 
 
 

Table II. The effect of the combinations 

between AmpB with LMM5 and LMM11. 

 
 

The compounds behavior over time was evaluated 
by time-kill curves. Three concentrations (0.5 x 
MIC, 1 x MIC and 2 x MIC) were tested. The yeast 
cells not treated with the compounds (Control) 
showed growth during the 14 days. For both 
compounds, the reduction in the Pb18 viability was 
observed from the 5th day of interaction. The 
compound LMM11 showed high activity from the 
5th day at the concentration of 2xMIC, reducing 
98.5% of viable cells. On the 7th day, LMM11 
reduced 96.6%, 96.9% and 99.7% in 
concentrations of 0.5 x MIC, 1 x MIC and 2 x MIC, 
respectively. On the 14th day there was a reduction 

uf up to 99.8%, considering a fungistatic profile (Fig 
IA).  

 
Figure I. Time–kill of the Pb18 treated with 
compounds: (A) LMM11 and (B) LMM5. The 

different concentrations were tested: 0.5xMIC, 1xMIC, 2xMIC at 
37°C for 14 days. 
 

The compound LMM5 showed to have a fungicidal 
effect with more than 99.9% of the CFU reduction 
in 7th day (1xMIC and 2xMIC). For the subinhibitory 
concentration (0,5xMIC) this effect was observed 
on the 14th day, where the 1xMIC and 2xMIC 
concentration was able to all fungal growth (Fig I). 
The results obtained in the live/dead assays 
corroborate those found in the time-kill curve. Little 
or no metabolic activity, producing diffuse bright 
green fluorescence in the membrane of dead cells 
post treatment with both compounds in MIC 
concentration (Fig II). 
 

 

Figure II. P. brasiliensis stained with 
Calcofluor, FUN-1/2 by fluorescence 
microscopy. (A) Action of LMM11 in MIC (8μg/mL) with 

Pb18 cells showing little metabolic activity with inclusions 
characteristics of cylindrical intravacuolar structures in yellow-
orange; (B) Action of LMM5 in MIC (16 μg/mL) showing cells 
with little metabolic activity as LMM11. (C) Negative control with 
diffuse bright green fluorescence. (D) Positive control - high 
metabolic activity in yellow-orange. 
 

Experimental treatment with the compounds and 
ITZ proved effective antifungal activity in vivo. The 
reduction of CFU/mm2 of LMM11, LMM5 and 
itraconazole treatments group compared to the 
control group was significant (Figure III). 

The strategies focused on the chorismate synthase 
target have been conducted in two ways: 
prevention and treatment. For the PCM prevention, 
PbCS protein was tested for the ability to elicit a 
protective immune response in vivo.  Expression of 
(PbCS) was a success in both conditions tested. 
There is a gradual increase of the expression over 
the analyzed times and a better expression in TB 
medium in 4 hours of induction (Figure IV). Figure 
6C presented the pure protein in the elutions 
fraction (E1, E2, E3 and E4). 

In figure V, the liver fungal burden showed a 
significant reduction, while in the lungs a tendency 
to reduction can be observed, whereas in 

78



 
 
  

 

 

indicating a protector effect of immunization with 
PbCS. The recombinant protein immunogenicity 
was confirmed by assay ELISA. The mice receiving 
PbCS showed increasing serum IgG levels after 
second immunization, increasing the optical 
density from 0.484 to 0.786. While the control 
group D.O 0.055 to 0.128 did not change 
significantly.  

 

Figure III. Antifungal activity of LMM5, LMM11 
in the treatment of PCM in vivo. (A) CFU/mm2 of lung 

of mice groups. (B-E) Photomicrographs of the lung 
histopathology, stained by hematoxylin and eosin. (B) Control 
group (C) LMM11 5mg/kg; (D) LMM5 5mg/kg; (E) itraconazole 
5mg/kg; Black arrows: inflammatory reactions; Red arrows: 
fungal cells. The indicated the standard deviation. *p<0.05, 
when compared to the control. 

Figure IV. Analysis of PbCS expression by 
SDS-PAGE different times. (A) Expression times 

between 0 and 6 hours with 1.5 mM IPTG in TB medium. (B) 
Expression times between 0 and 4 hours with 1.5 mM IPTG in 
LB medium. PbCS is represented by the 45 kDa band. (C) PbCS 
purified, SB - supernatant collected after sonication. FT, non-
resin bound proteins. W1 and W4, washed. E1-E4, purified 
PbCS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V. The colony forming unit (CFU) of lung 
from mice challenged with P. brasiliensis post-
immunizations. Control: Animals treated only vehicle. CS: 

Mice immunized with PbCS (7,5ug/ml). 
 

In addition, the protein CS is also explored in the 
search for new antifungals for IFIs. The three-
dimensional CS model of several species were 
obtained by homology modeling and will be used to 

the virtual screening. The master template (1QXO) 
presented identity of 34%, 31%, 32% and 32% with 
sequences from AfCS, CnCS, HcCS and FoCS, 
respectively.  

 

 

Figure VI. Ribbon models of biological unity of  
AfCS (A), CnCS (B), HcCS (C) and FoCS (D) 
bonded to FMNH2 and 5-EPSP.  
 

The active site with respect to the binding of the 
substrate and cofactor did not affect by short 
insertions and deletions observed in the multiple 
alignments. The proteins was modeled as a 
homotetramers (Figure VI). The final model of 
exhibit good stereochemical quality with 87.2 %, 88 
%, 86.6 % and 89.7 % of residues in the most 
favorable regions. 

 4. DISCUSSION 
For invasive fungal infections, immediate treatment 
is key to a good prognosis (13). The limited classes 
of antifungals drugs, the longtime of treatment, the 
high toxicity and adverse effects complicates the 
treatment adherence by the patient (14). There is 
an urgent need for new antifungal therapies. In the 
search for new therapeutic options, the TRR1 
target was used to select two inhibitors, by in silico 
methodologies (LMM5 and LMM11). Although the 
need for new therapies for PCM is obvious, only a 
few studies have been reported. Recently, by 
virtual screening three thioredoxin reductase P. 
brasiliensis inhibitors showed MIC values ranging 
from 8 mg/l to 32 mg/l (15). Furthermore, two 
homoserine dehydrogenase inhibitors showing 
antifungal activity (32-64 mg/L) (16). Synergistic 
relationships was confirmed between LMM5 and 
AmpB. This may be rationalized by the fact that 
compounds target same or relationship pathways, 
that is possess similar or complementary modes of 
action (17). Time kill curve show LMM5 an LMM11 
activity more quickie and effectivity than 
compounds tested under the same conditions (18). 
The fluorescence microscopy results confirmed the 
possibility of drug action on the membrane leading 
to cell death. The efficiency of these compounds in 
PCM experimental can be compared to chalcones 
derivatives that present a reduction of CFU in the 
lung and preserved pulmonary parenchyma with 
mild areas of inflammation in the histopathology 
(18).  
Godoy (2016) present biotechnological 
approaches by characterizing the structure TRR1 
and utilize the recombinant protein to promote a 
protective effect in mice against Candida albicans. 
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Established the biotechnological application of the 
TRR1 as PCM therapy in vitro and in vivo, another 
target was explored. Recent works have performed 
as heterologous expression for produced antigen 
for the immunizations mice (12). The results found 
with only 2 immunizations followed by challenge 
show an immunoprotective tendency. Despite the 
encouraging results, further studies are needed to 
confirm this protein as a vaccine. This last part of 
the work was carried out the structural modeling by 
homology of chorismate synthase for 4 pathogenic 
fungi, with the desire to reach new antifungal 
candidates in order to broaden the action spectrum 
of the new drugs.  

5. CONCLUSION  
This work showed that the TRR1 and CS proteins 
are excellent targets in the development of 
antifungal therapies not only for PCM but also for 
other important fungal infections. 
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1. INTRODUÇÃO 

O consumo de drogas de abuso está associado a 
problemas sociais, econômicos e de saúde 
pública em todas as regiões do mundo (1). 
Segundo dados do Centro Brasileiro de 
Informações sobre drogas – CEBRID, a 
prevalência sobre o uso de cannabis nas 108 
maiores cidades do Brasil, em 2005, foi de 6,5% 
(2). 

O principal constituinte ativo da planta Cannabis 
sativa (popularmente conhecida como maconha) 
é Δ9-tetraidrocanabinol (Δ9-THC), que no 
organismo é rapidamente transformado por 
reações de hidroxilação que formam compostos 
mais polares, alguns ainda ativos. Reações que 
ocorrem principalmente pela ação do citocromo 
P-450. Dentre esses produtos gerados está o 
ácido 11-nor-9Δtetraidrocanabinol-9-carboxílico 
(Δ9-THC-COOH) que pode ser identificado por 
técnicas cromatográficas, onde a coleta da 
amostra pode ser feita através da urina do 
indivíduo (3). 

A análise toxicológica para a determinação de 
drogas e seus produtos de biotransformação 
apresenta grande valor diagnóstico e é um 
serviço imprescindível a qualquer centro 
hospitalar. O recurso analítico é indispensável 
para o diagnóstico clínico imediato, o prognóstico 
e a correta terapêutica do paciente intoxicado (4). 
O uso de drogas ocasiona aumento da atenção a 
pacientes intoxicados, tanto nos serviços de 
urgência como nas unidades de terapia intensiva, 
com diagnósticos médicos relacionados 
diretamente ao uso de drogas – intoxicação 
aguda, intoxicação crônica, ou ainda secundários 
ao uso, como traumas, doenças orgânicas, e 
comorbidades psiquiátricas (5).  

A CG-EM é a combinação de 2 instrumentos 
analíticos importantes. A cromatografia gasosa 
pela eficiência na separação de compostos em 

misturas complexas e a espectrometria de 
massas pela confirmação da identidade dos 
compostos, pela sensibilidade a pequenas 
quantidades dos analitos, por fornecer 
informações qualitativas e quantitativas e por 
distinguir substâncias diferentes com um mesmo 
tempo de retenção. 

O processo de validação tem como objetivo 
auxiliar na tarefa de demonstrar que um ensaio 
analítico, nas condições em que é realizado, tem 
as características necessárias para a obtenção de 
resultados com a confiabilidade exigida. Existem 
razões legais, técnicas e comerciais que 
justificam a implantação da validação de métodos 
analíticos, apesar de não haver uma norma 
estabelecida de âmbito nacional e internacional. 
No Brasil, há duas agências credenciadoras para 
verificar a competência de laboratórios de 
ensaios, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(INMETRO). Esses órgãos disponibilizam guias 
para o procedimento de validação de métodos 
analíticos, respectivamente, a RDC Nº 27 de 17 
de maio de 2012 da ANVISA (6), e o documento 
Inmetro DOQ-CGCRE-008, de março de 2003 (3). 

Assim, no presente estudo realizou-se a 
validação da metodologia de análise para 
detecção de cannabis em matriz biológica, por 
Cromatografia em fase Gasosa acoplada à 
Espectrometria de Massas (CG-EM) utilizando 
parâmetros recomendados pela ANVISA (6). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo de validação é parte de um projeto 
maior denominado “Vigilância epidemiológica das 
intoxicações por drogas de abuso: investigação 
de evento sentinela por critérios epidemiológicos, 
clínicos e laboratoriais” - Programa de Pesquisa 
para o Sistema Único de Saúde: Gestão 
Compartilhada em Saúde PPSUS, aprovado pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Maringá 
(COPEP/ UEM) sob o parecer nº 458.185.  

Para o estudo foi utilizado o padrão analítico de 
11-nor-9Δtetraidrocanabinol-9-carboxílico (Δ9-
THC-COOH) obtido da Cerilliant (EUA) e um 
cromatógrafo em fase gasosa quadrupolo de alto 
desempenho modelo ISQ TRACE 1300, acoplado 
a um espectrômetro de massas (CG-EM), ambos 
da marca Thermo Scientific®, com amostrador 
automático de líquidos AI 1310, e coluna capilar 
para cromatografia a gás, fase TR-5 MS (5% fenil 
polisilfenilenosiloxano) com dimensões: 30m de 
comprimento x 0,25mm de diâmetro X  0,25μm de 
espessura de filme. 

As condições cromatográficas utilizadas para o 
processo de validação foram:  

Cromatógrafo Gasoso:  

Modo de injeção: Splitless;  

Gás de araste: Hélio, fluxo constante de 1,1 
mL/min.;  

Temperatura do injetor: 280°C.;  

Programação da temperatura do forno: 90 
ºC/2min., 10 °C/min. até 220 °C/4 min. e 30 
°C/min. até 290 °C/6 min.; 

Tempo total de corrida: 23 minutos;  

Temperatura da linha de transferência: 250 °C;  

Espectrômetro de massas:  

Modo de ionização: Ionização eletrônica (EI);  

Modo de operação: SIM; 

Temperatura da fonte de ionização: 250 °C. 

2.1. Amostra Biológica 

Para realização do estudo, utilizou-se a matriz 
urina, a qual permite uma fácil conservação e 
estabilidade, permitindo o congelamento. As 
amostras negativas, para validação e 
padronização da técnica, foram obtidas de 
voluntários que não fizeram o uso de Cannabis. O 
tipo de extração escolhido para o estudo foi a 
extração liquido-liquido (ELL), a ELL é uma 
operação básica de separação de compostos 
com diferentes características de solubilidade 
face a solventes orgânicos e aquosos imiscíveis 
entre si, foi utilizado como solvente orgânico para 
extrair o analito, uma mistura de n-hexano e 
acetato de etila (9:1), após a hidrolise do Δ9-THC-
COOH presente na urina, em meio básico a alta 
temperatura (60ºC) . 

2.2 Validação 

O processo de validação foi desenvolvido de 
acordo com as recomendações da RDC Nº 27 de 
17 de maio de 2012 - ANVISA, (6) e também de 
acordo com o guia internacional UNODC (7). Para 
o procedimento de validação da técnica analítica 
foram definidos os seguintes parâmetros: 
linearidade, precisão, exatidão, limite de detecção 

(LOD), limite de quantificação (LOQ), ensaios de 
recuperação, seletividade/especificidade, 
carryover e  estabilidade. 

2.2.1 Linearidade 

Para verificação do parâmetro linearidade foi 
construída uma curva de linearidade, utilizando 
amostras de urina negativa adicionadas de 
padrão Δ9-THC-COOH em seis concentrações 
dentro da faixa de trabalho: 5 ng/mL, 10 ng/mL, 
15 ng/mL, 50 ng/mL, 150 ng/mL e 300 ng/mL, 
com 6 replicatas para cada ponto, com valor de r2 
deve ser maior ou igual a 0,99, como critério de 
aceitação. 

2.2.2 Precisão 

Precisão foi determinada utilizando 3 
concentrações do padrão Δ9-THC-COOH, 10 
ng/ml, 100 ng/mL e 250 ng/mL (baixa, média e 
alta), dentro do intervalo da curva de calibração, 
realizando-se 6 determinações por concentração. 
Foram considerados 2 níveis de precisão: 

Precisão Intra-ensaio: concordância entre  
resultados de um curto período de tempo, com o 
mesmo analista e mesma instrumentação; 

Precisão inter-ensaio: concordância entre 
resultados do mesmo laboratório, obtidos em 
diferentes dias. 

A precisão foi expressa como desvio padrão 
relativo (coeficiente de variação) das medições, 
com o limite inferior de quantificação 
apresentando valores inferiores a 20% e os 
demais pontos valores inferiores a 15%, como 
critério de aceitação.  

2.2.3 Exatidão 

O parâmetro de exatidão foi validado utilizando-se 
3 concentrações do padrão Δ9-THC-COOH,10 
ng/mL, 100 ng/mL e 250 ng/mL (baixa, média e 
alta) ao longo da faixa de variação da curva de 
calibração, com 6 determinações por 
concentração. Os valores de exatidão aceitos 
podem variar de 80 a 120% para o limite inferior 
de quantificação e de 85 a 115% para os demais 
pontos. A exatidão foi avaliada junto com a 
precisão, aplicando-se o cálculo nas médias das 
concentrações de 6 dias de análise para cada 
controle de qualidade. 

2.2.4 Limite de detecção (LOD) 

LOD foi estabelecido por meio da análise de 
amostras fortificadas com soluções de 
concentrações conhecidas e decrescentes do 
analito Δ9-THC-COOH, até o menor nível 
detectado, não necessariamente quantificado, em 
que a razão sinal/ruído seja 3:1. 

Os experimentos foram realizados em duplicata, 
fortificando-se as amostras de material biológico 
com concentrações decrescentes do analito, até 
que os picos cromatográficos dos compostos 
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analisados apresentassem valores iguais ou 
maiores que 3 para a relação sinal/ruído, em 
ambas as corridas. 

2.2.5 Limite de quantificação (LOQ) 

O limite inferior de quantificação foi estabelecido 
por meio de análises do material biológico 
fortificado com concentrações decrescentes do 
analito até o menor nível quantificável, com 
precisão e exatidão aceitáveis considerando-se a 
razão sinal/ruído 10:1. 

Os experimentos foram realizados em duplicata, 
fortificando-se as amostras de material biológico 
com concentrações decrescentes do analito Δ9-
THC-COOH, até que os picos cromatográficos 
dos compostos analisados apresentassem 
valores iguais ou maiores que 10 para a relação 
sinal/ruído, em ambas as corridas. 

2.2.6 Recuperação 

Porcentagens de recuperação do analito 
próximas a 100% são desejáveis, embora 
admitam-se valores menores, desde que a 
metodologia apresente precisão e exatidão. Foi 
determinada comparando-se os resultados de 
quantificação de amostras que foram fortificadas 
posteriormente a extração, com os resultados de 
quantificação das amostras que foram fortificadas 
anteriormente e extração. A recuperação foi 
avaliada nos três níveis de concentração (baixo, 
médio e alto), em seis replicatas para cada nível.   

2.2.7 Especificidade/Seletividade 

É a capacidade do método em detectar e 
quantificar inequivocamente e com exatidão 
aceitável os analitos na presença de outros 
componentes que são esperados em uma 
amostra real, tais como impurezas, produtos de 
decomposição, metabólitos, medicamentos e os 
próprios componentes da matriz. 
Este parâmetro foi determinado fortificando 
amostras de urina (brancos de análise) com 10 
ng/mL do analito Δ9-THC-COOH. Também foram 
analisadas 10 amostras de urina, obtidas de 
fontes diferentes, e adicionadas apenas dos 
padrões internos (brancos de análise). 

2.2.8 Estabilidade 

Este parâmetro permite avaliar a propriedade que 
os analitos apresentam de resistir a condições 
normalmente exigidas durante a análise e seu 
armazenamento. Foram realizados os seguintes 
ensaios para avaliação da estabilidade no analito: 

- Estabilidade de longa duração: avalia o tempo 
em que o analito pode permanecer em uma 
matriz biológica quando congelado a -20 ºC. 
Amostras de concentração alta (CA) e baixa (CB) 

foram analisadas após 15 e 30 dias de 
armazenamento em freezer a -20 ºC. 

- Estabilidade de congelamento e 
descongelamento: avalia a capacidade do 
composto de resistir à degradação quando 
submetido a ciclos de congelamento e 
descongelamento. Foram analisadas amostras 
CA e CB submetidas a 5 ciclos de congelamento 
e descongelamento. 

- Estabilidade pós-processamento: avalia o tempo 
em que as amostras podem ser analisadas após 
preparadas, por meio da re-injeção dos extratos 
derivatizados obtidos das amostras de CA e CB 
em períodos de 24, 48 e 72h após o preparo. 

2.2.9 Carryover 

O parâmetro carryover avalia a influência de uma 
analise anterior no resultado da análise seguinte, 
devido a resíduos que podem ficar retidos em 
alguns componentes do cromatógrafo, como liner, 
injetor, coluna e/ou detector. Sua avaliação foi 
feita submetendo-se uma amostra de urina sem 
adição do analito investigado (branco de análise), 
logo após a injeção do último ponto de uma curva 
de calibração. 

3. RESULTADOS 

Para a linearidade foi obtido o valor de coeficiente 
de determinação r²: 0,9993 (equação de 
regressão linear y= 0,0269x - 0,0364). 
Os valores de recuperação e precisão, estão 
representados na tabela I.  O LD e LQ obtidos 
para o ensaio foram satisfatórios, resultando em 5 
ng/mL e 10 ng/mL, respectivamente. A tabela II 
demonstra os resultados da análise de exatidão 
do método. 

O analito (Δ9-THC-COOH) mostrou estabilidade 
satisfatória após 15 e 30 dias de armazenamento 
a -20 ºC, assim como após 5 ciclos de 
congelamento e descongelamento. A estabilidade 
pós-processamento foi avaliada pela re-injeção 
dos extratos derivatizados que apresentaram boa 
estabilidade até 72h. Após esse tempo, o volume 
dos extratos era bastante reduzido devido à 
evaporação do derivatizante, impossibilitando 
novas injeções. Os resultados dos testes de 
estabilidade foram comparados com os 
resultados de amostras recém-extraídas obtidos 
em um mesmo ensaio analítico com variações 
inferiores a 15%. 
De acordo com o cromatograma (Figura I) o 
tempo de retenção obtido para o Δ9-THC-COOH 
foi de 20,15 min.  
Para confirmação da presença do analito a 
determinação dos espectros de massas foi obtida 
por meio da identificação dos fragmentos 371, 
473, 488 (Figura II). 
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Tabela I. Parâmetros analíticos do método para detecção de THC-COOH avaliado por ELL/CG-EM**. 

 Recuperação* 

 

Precisão  

Intraensaio* 

Precisão  

Interensaio* 

CB  

(10ng/ml) 
72% 3,66% 3,38% 

CM 

(100ng/ml) 
73,2% 4,46% 4,46% 

CA 

(250ng/ml) 

 

81% 9,04% 8,96% 

  **ELL/CG-EM: Extração Líquido-Líquido/Cromatografia Gasosa-Espectrometria de Massas  
 

Tabela II. Parâmetro Exatidão* do método para detecção de THC-COOH avaliado por ELL/CG-EM. 

 1ºDia 2ºDia 3ºDia 4ºDia 5ºDia 6ºDia 

       CB 

(10ng/ml) 
90,7% 112,9% 83,8% 93,8% 109% 83% 

CM 

(100ng/ml) 
94,6% 107,6% 96,4% 102% 95,5% 92,7% 

CA 

(250ng/ml) 

 

100,7% 92,5% 91,8% 94% 95,9% 97,4% 

*Exatidão: avaliação em 6 dias consecutivos 
 

 
Figura I. Cromatograma obtido por ELL/CG-EM 
em amostras de urina. 
1- Pico cromatográfico do THC-COOH 
Amostra de referência positiva: amostra de urina negativa 
adicionada do padrão de THC-COOH. 
 

 
Figura II. Espectro de massas do Δ9-THC-
COOH. 
Amostra de referência positiva com íon (m/z) quantificador e 
qualificador do Δ9-THC-COOH (371, 473, 488) 

4. DISCUSSÃO 

Os limites de detecção e quantificação obtidos 
são coerentes com o método proposto uma vez 
que se encontram abaixo do valor de cut-off para 
Δ9-THC-COOH em teste confirmatório (15ng/mL) 
(8).  
O ensaio de linearidade forneceu valor de 
coeficiente de determinação (R²) maior que 0,99, 
o que nos permite concluir que o resultado é 
satisfatório de acordo com os parâmetros da 
ANVISA (6). O método também mostrou boa 
linearidade em um amplo intervalo de 
concentração. O intervalo representa as 
concentrações de Δ9-THC-COOH normalmente 
encontrados em amostras de urina de usuários de 
cannabis. 
Os ensaios de precisão e exatidão apresentaram 
resultados satisfatórios, ou seja, melhores que os 
limites estabelecidos pelos guias adotados na 
realização deste estudo (6,8). O método proposto 
mostrou-se preciso e exato, com possibilidade de 
detecção e quantificação do Δ9-THC-COOH em 
urina. 
A análise de brancos injetados após o último nível 
da curva de calibração (300 ng/mL) não mostrou 
qualquer interferência, demonstrando não haver 
qualquer resíduo do analito no aparelho após 
uma análise. 
Quanto ao ensaio de recuperação, de acordo com 
a UNODC, a recuperação do método não precisa 
ser 100% (8). Admitem-se valores menores desde 
que o método seja preciso e exato, e os limites de 
detecção e quantificação sejam apropriados para 
o objetivo proposto. 

5. CONCLUSÃO 
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De acordo com os resultados encontrados, 
podemos concluir que o método estudado para 
determinação do 11-nor-9Δtetraidrocanabinol-9-
carboxílico (THC-COOH) em urina, é eficaz e 
atende todos os parâmetros preconizados pelas 
agências regulamentadoras. O método 
desenvolvido apresentou resultados satisfatórios 
para validação, trazendo confiabilidade para uso 
em rotina e para fins de pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Zika Virus (ZIKV) is a member of flavivirus genus 
belonging to the Flaviviridae family which includes 
a variety of pathogens transmitted by mosquitoes, 
as dengue virus (DENV), yellow fever virus (YFV), 
West Nile virus (WNV), Spondweni virus (SPOV) 
and Japanese encephalitis virus (JEV) (1) and 
similarly to DENV is mainly transmitted by 
mosquitoes bite of the genus Aedes (2). The first 
time the virus was isolated was from a sentinel 
rhesus monkey in the Zika forest of Uganda in 1947 
and sporadic cases were discovered mainly in 
Africa and Southeast Asia (3). The first major 
outbreak recorded occurred in 2007 on the Yap 
Island in the Federated States of Micronesia and 
later in 2013 and 2014 in French Polynesia and the 
South Pacific Islands respectively (4). Introduction 
of the virus in Brazil was confirmed by researchers 
of Federal University of Bahia in 2015 (5) and 
initially was concentrated in Brazilian Northeast but 
due to the urban abundance and anthropophilic 
nature of Aedes aegypti mosquito autochthonous 
transmission was established (6).    

In addition to transmission by mosquitoes, other 
forms of ZIKV transmission were reported as 
sexual, blood transfusion and maternal-fetal (2). 
Regarding maternal-fetal transmission, we 
highlight in utero transmission that gained special 
attention in Brazil due to the increase in the number 
of microcephaly cases in Brazilian northeast 
compared to previous years (6). Symptomatic 
cases resemble mild cases of dengue with 
symptoms such as fever, headache, arthralgia, 
conjunctivitis and rash (3). Due to the lack of 
pathognomonic characteristics and the similarity of 
symptoms with other arboviruses its clinical 
distinction is a challenge mainly in Brazil where the 
ZIKV co-circulates and shares the same vector with 

other viruses as the DENV and Chikungunya virus 
(CHIKV) (6).   

The ZIKV genome consists of a single positive 
sense stranded RNA of approximately 11 kilobase 
(Kb), and like other flaviviruses it encodes a single 
polyprotein of approximately 3419 amino acids (7) 
cleaved post-translationally by viral and host 
proteases into three structural proteins named 
capsid (C), pre-membrane (prM) and envelope (E) 
and seven non-structural proteins (NS1, NS2A, 
NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5) (6). Protein E has 
approximately 500 amino acids (8) composed of 
three ectodomains (DI, DII and DIII), a helical tail 
and a transmembrane region (9) arranged as 90 
dimers on the surface of the mature viral particles 
(10). Because of their role in virus entry into cell, 
epitopes of the three structural domains of protein 
E are the primary targets of neutralizing antibodies 
in flavivirus infections (9). In addition, analysis of 
the structure of E protein of ZIKV by cryoelectronic 
microscopy revealed a high similarity with other 
flaviviruses despite differences in the amino acid 
sequence (10), which makes the serological 
diagnosis of this arbovirose difficult that may 
present cross-reactions mainly in areas of co-
circulation with DENV (11). Currently the laboratory 
diagnosis of ZIKV infection is based on detection of 
the viral genome by RT-PCR in acute phase 
samples and serology (ELISA and 
immunofluorescence) for the detection of specific 
antibodies against the virus (12). Some studies are 
being developed for the production of ZIKV 
antigens in a recombinant way with the aim of 
increasing the specificity and sensitivity of the 
serological tests as in the study of Rockstroh et al. 
(2017) who reported that point mutations within or 
near the conserved domain of E protein fusion loop 
were able to reduce the cross-reactivity of IgM 
antibodies. In addition, Premkumar et al. (2018) 
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evaluated epitopes of domains I and III of E protein 
on their ability to be recognized by ZIKV-specific 
antibodies and reported that these antigens were 
good candidates for differentiating infections by 
ZIKV and DENV in samples collected after 12 days 
of infection. Thus the aim of this study was to 
evaluate the ZIKV envelope protein to obtain a 
possible specific antigen in order to improve 
laboratory diagnosis and minimize cross-reactions.   

2. MATERIALS AND METHODS 

A bioinformatics analysis was made from the 
envelope protein sequences of viruses that belong 
to the Flaviviridae family (ZIKV, SPONV and 
DENV) in order to select the region that 
distinguishes between them and to select a 
possible antigen that could be used in ZIKV 
differential diagnosis.  

2.1. Sequence analysis of envelope protein 
gene   

In order to select the most conserved region of 
envelope protein from closely related viruses Zika, 
Dengue and Spondweni, a total of 58 sequences 
deposited in Virus variation tools were selected and 
aligned by multiple sequence alignment program, 
Clustal Omega. 

2.2. Identification of ZIKV envelope protein in 

3D structure 

The crystal structure of ZIKV envelope protein was 
obtained from Protein Data Bank (PDB) (PDB ID: 
5ire) with the purpose of identify in which region 
within the protein the sequence selected as target 
was located.  

2.3. Alignment of envelope protein sequence 
selected   

An alignment of the sequence selected was 
performed using the Basic Local Alignment Search 
Tool (BLAST) within the Universal Protein 
Database (UniProt) to show the percentage of 
identity of the target sequence with other closely 
related viruses and also show which region within 
the target sequence differs among ZIKV and others 
arbovirus.  

2.4 Construction and analysis of chimeric 
protein  

The chimeric protein was constructed in a way to 
adapt the expression of the protein in Escherichia 
coli system. For the heterologous expression of the 
recombinant enzyme, the chimeric gene was 
chemically synthesized using the preferred E. coli 
codon and cloned into the pET21a (Novagen) 
series expression vector. In this way the chimeric 
protein purification, a TEV protease site for His6 
tag cleavage and the target sequence repeated 
eight times in tandem separated by GSGSGS 
linkers. After the construction the chimeric 

sequence was analyzed through ProtParam tool on 
the ExPasy server.  

3. RESULTS 

The region of envelope protein selected as the 
most conserved between Zika, Spondweni and 
Dengue (Serotypes 1 and 4) viruses was 
composed of 60 amino acids. The 5ire sequence 
which contains three interconnected chains of E 
protein showed that when this chains interacts the 
target sequence appears on the surface of the virus 
represented as spheres in the figure I.  
 

 

 

Figure I: Representation of Zika virus protein E 
three-dimensional structure.  

The 3D structure of Zika virus experimental determined and 
deposited in PDB (5ire) was used to identify the interconnected 
chains of envelope protein (red, green and yellow).The 
sequence selected for chimera construction is represented by 
spheres.  
 

It was possible to observe that the target sequence 
presented identity with envelope protein 
sequences from the following viruses: Zika (Uniprot 
identifier: Q32ZE1), Spondweni (Uniprot identifier: 
C8XPB6), Dengue serotype 1 (DENV1) (Uniprot 
identifier: K7PP09) and Dengue serotype 4 
(DENV4) (Uniprot identifier: K7PPX0) as shown in 
Table I.  
 

Table I. Percentage of identity between the 
target sequence and envelope protein 
sequences between Zika, Spondweni and 
Dengue serotype 1 and 4 viruses 

 

 Envelope protein                      Identity (%) 

 sequence 

Zika virus                                        100 

Spondweni virus                              85 

 Dengue serotype 1                         74.1 

Dengue serotype 4                         68.3 

 

The alignment also showed that within the target 
envelope protein sequence selected there was a 
region of 13 amino acids that was highly conserved 

87



 
 
  

 

 

among ZIKV strains and highly varied on the other 
viruses. This sequence was used to construct the 
chimeric protein as shown in Figure II. The 
sequence will not be shown due to patenting.  

 

HMHHHHHHSSGVDLGTENLYFQSM 

GSGSGS              GSGSGS               GSGSGS 

             GSGSGS               GSGSGS 

GSGSGS               GSGSGS 

Figure II. Schematic representation of Chimeric 
protein.  

The amino acids sequence in red represents the His6 tag, the 
blue sequence represents the TEV cleavage site, the orange 
sequence represents the linkers and the black rectangles the 
target sequence of 13 amino acids that is conserved between 
Zika virus strains.  
 

Table II. Number of amino acids, Molecular 
weight, Instability index and Theoretical 
isoelectric point (pI) of chimeric protein 

Number of amino acids                     170 

Molecular weight                           18447.83 

Instability index                                 28.33 

Theoretical pI                                       6.8 
 

It was possible to analyze that the chimeric protein 
has 170 amino acids, molecular weight of 
approximately 18 kilodaltons (KDa), a theoretical 
isoelectric point calculated by negative log value of 
the ionization constant (pKa) values of amino acids 
of 6.38 and is considerable stable accordingly to 
ProtParam analysis shown in Table II.  

4. DISCUSSION 

The laboratorial diagnosis of ZIKV has been a 
major challenge mainly due to its co-circulation with 
other closely related viruses and to the fact that it 
shares the same vector and presents clinical 
symptoms similar to other arboviruses such as 
Dengue virus (6). For that reason cross-reactions 
in serological tests may be present highlighting the 
importance of a specific antigen to detect ZIKV. 
The main standard laboratory tools currently used 
for the diagnosis of this arboviruses are based on 
the detection of viral RNA or antibodies in 
serological tests (12).  Envelope protein is the main 
target of neutralizing antibodies in flavivirus 
infections due to their role in virus entry into cells 
(10) and as Kostyuchenko et al. (2016) observed 
there was levels of homology between ZIKV 
envelope protein sequence varying between 40 
and 58% when compared with other flaviviruses 
sequences which emphasizes the importance of 
finding a specific region within the envelope protein 
for ZIKV.  

In this work we found a region in the envelope 
protein composed of 60 amino acids that was 
highly conserved between SPOV, DENV1, DENV4 
and ZIKV with 100, 85, 74.1 and 68.3% of identity. 
We also observed that this region selected appears 
on the surface of the virus and this is an important 
factor in serological tests since neutralizing 
antibodies targets epitopes in the three structural 
domains of protein E and the high homology mainly 
within the domain II fusion loop results in 
considerable cross-reaction between members of 
the flavivirus genus (9).  

Since envelope protein is important in neutralizing 
antibody recognition and also presents cross-
reactions with viruses of the same genus the 
search for ZIKV differential diagnosis is important. 
For that reason some studies has been made such 
as demonstrated by Miranda et al. (2018) in which 
domain III of envelope protein of ZIKV was used as 
antigen in a biosensor-based diagnostic method for 
the detection of circulating antibodies that showed 
low cross-reactivity with sera positive for Dengue 
virus only. In another study by Premkumar et al. 
(2018) the II and III domains of protein E when 
evaluated for their ability to be used as antigens in 
serological tests for the differentiation of infections 
by ZIKV and DENV demonstrated good results in 
samples collected with more than twelve weeks 
after infection in both primary and secondary 
infection samples. In the work of Rockstroh et al. 
(2018) four point mutations were inserted into the 
conserved fusion domain of the ZIKV E protein and 
low cross-reactivity of IgM and IgG antibodies was 
observed in the Elisa test.  

In this sense, considering the studies made 
emphasizing envelope protein as the main target 
for neutralizing antibodies we found within the 
highly conserved sequence selected a region 
composed of 13 amino acids that was highly 
conserved in ZIKV and very different in the other 
viruses analyzed.  

This region of 13 amino acids was selected to 
construct a chimeric protein that could be 
heterologous expressed in order to obtain an 
antigen for ZIKV differential diagnosis. 
Heterologous expression of envelope protein has 
already been studied as in the study done by Liang 
et al. (2018) in which the partial envelope protein 
was expressed in eukaryotic and prokaryotic 
expression systems with the purpose of finding 
possible candidates for vaccines against the virus 
and the two were able to induce specific binding 
antibodies in addition to having minimal cross-
reactivity with dengue virus, which is also of great 
interest in the differential diagnosis for ZIKV. 

The region we found in this work that was used to 
construct the chimeric protein could be 
heterologous expressed and be used as a possible 
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antigen for differential diagnosis of ZIKV focusing 
in improve specificity and sensitivity and also 
minimize cross-reactions with other arboviruses. 

5. CONCLUSION 

Considering the similarity between the envelope 
protein of ZIKV and other flavivirus our study 
suggests the use of the chimeric protein 
constructed as a possible antigen to be used in the 
differential diagnosis of ZIKV.  
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1. INTRODUÇÃO 

Opções para o tratamento de infecções 
bacterianas, em especial as relacionadas à 
assistência à saúde (IRAS) estão diminuindo, 
particularmente devido ao aumento da resistência 
bacteriana aos antimicrobianos (1). Apesar do 
surgimento de alguns novos agentes 
antibacterianos na última década, continua sendo 
difícil o controle e tratamento, sobretudo de 
algumas espécies de cocos Gram-positivos 
associadas às IRAS. Isolados clínicos de 
Staphylococcus aureus são capazes de adquirir 
mecanismos de resistência, alterando suas 
proteínas ligadoras de penicilinas. Essas 
bactérias, conhecidas como MRSA (Methicillin-
resistant S. aureus), associam-se com significante 
morbidade e mortalidade, e a vancomicina tem 
sido o antimicrobiano mais recomendado para o 
seu controle (2). Não obstante, a emergência de 
isolados com sensibilidade diminuída à 
vancomicina e o aumento de toxicidade resultante 
da elevação da dose terapêutica (3) têm levado a 
busca por novas opções de tratamento. 
Enterococcus spp., também representam um 
impacto negativo para o controle das IRAS. 
Algumas espécies comumente adquirem 
resistência à ampicilina e fluoroquinolonas e mais 
recentemente isolados de E. faecalis e E. faecium 
resistentes à vancomicina (VRE – Vancomycin-
Resistant Enterococcus spp.) constituem um 
desafio para a terapêutica de graves infecções 
(4).O canfeno é um monoterpeno bicíclico que 
atende aos critérios de baixa toxicidade e baixo 
custo, necessários para candidatos a novos 
fármacos. Ele está presente em determinadas 

espécies de plantas e tem sido utilizado como 
precursor sintético para formação de 
tiossemicarbazidas (4) e tiossemicarbazonas (5). 
Estudos já avaliaram a ação de 
tiossemicarbazonas derivadas do (-)-canfeno e 
detectaram ação importante contra fungos (6) e 
bactérias como S.aureus, Pseudomonas 
aeruginosa (6), Enterococcus spp., Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae (7) e Mycobacterium 
tuberculosis (8). Entretanto, este é o primeiro 
estudo, que avalia a ação de dois novos 
compostos derivados do (-)-canfeno, 
caracterizados previamente (9). Nesse sentido, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar a ação 
da tiossemicarbazida (TSC) e 4-hidroxi 
tiossemicarbazona (4-OH) derivadas do (-)-
canfeno, isoladamente ou associadas à oxacilina 
ou vancomicina, contra patógenos Gram-positivos, 
incluindo isolados de MRSA e VRE. 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
2.1. Isolados Clínicos  
Foram utilizados para o estudo bactérias ATCC 
Gram-positivas (S.aureus ATCC 29213 e 
E.faecalis ATCC 29212) e isolados clínicos de S. 
aureus e E. faecalis sensíveis, bem como de 
MRSA e VRE, identificados pelo setor de 
Bacteriologia Médica do Laboratório de Ensino e 
Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC), da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). Todos 
os isolados bacterianos foram estocados em caldo 
triptona de soja (TSB – Difco Laboratories, Sparks, 
MD, EUA) com 15% de glicerol (Merck – 
Darmstadt, Alemanha) a - 80ºC e no momento do 
teste foram reativadas em TSB e plaqueadas em 
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ágar triptona de soja (TSA – Difco Laboratories, 
Sparks, MD, EUA).  
2.2. Compostos 
Foram testados dois compostos derivados do (-)-
canfeno, sintetizados e caracterizados 
previamente (9).  
2.3. Avaliação da concentração inibitória 
mínima (CIM) 
As CIMs dos compostos de TSC e 4-OH foram 
determinadas pelo método de microdiluição em 
caldo usando caldo Mueller Hinton com ajuste de 
cátions (CAMHB, Difco Laboratories, Sparks, MD, 
EUA) segundo recomendação do Clinical and 
Laboratory Standards Institute (10). S. aureus 
ATCC 9213 e o antibiótico meropenem 
(AstraZeneca, Cotia, Brasil) foram utilizados como 
controles. Todas as determinações foram 
realizadas em triplicata.  
2.4.Avaliação do sinergismo por checkerboard 
Avaliação da ação combinada entre os compostos 
derivados do (-)-canfeno e os antimicrobianos 
oxacilina (OXA) ou vancomicina (VANCO) foi 
realizada empregando o ensaio de microdiluição 
em placa por checkerboard (11). Os compostos 
TSC e 4-OH e os antibióticos OXA e VANCO foram 
testados em concentração 4 vezes acima e 4 
vezes abaixo da CIM de cada um isoladamente. A 
concentração final do inóculo bacteriano foi 5,0 x 
105 UFC/mL (unidades formadoras de 
colônias/mililitro) e as microplacas foram 
incubadas a 35 ºC por 18 h. Os testes foram feitos 
em triplicata. Para avaliar o efeito sinérgico, usou-
se o Índice da Fração Inibitória (IFI), calculado pela 
seguinte fórmula: FICA + FICB = IFI, onde FICA = 
CIM do composto A em combinação/CIM do 
composto A sozinho, e a FICB = CIM do composto 
B em combinação/CIM do composto B sozinho. 
Sinergismo foi definido quando o IFI foi ≤ 0,5, 
indiferente quando o IFI foi > 0.5 ≤ 4; e 
antagonismo quando o IFI foi > 4 (11). 
2.5. Ensaio de citotoxicidade em células VERO 
e HeLa 
Ensaios de citotoxicidade foram realizados em 
células HeLa (HP-18) e células de rim de macaco 
verde africano Cercopithecus aethiops (VERO) 
conforme metodologia descrita por Nakamura et 
al., 2018 (12). A concentração de 50 % de 
toxicidade celular (CC50) foi definida como a 
concentração que reduz a densidade óptica das 
células tratadas em 50 % em relação as não 
tratadas (13). O índice de seletividade (IS) teve 

como objetivo estimar a relação entre o ensaio in 
vitro e a passagem segura para ensaio in vivo de 
compostos sintéticos. O IS foi determinado pela 
razão da CC50 pela CIM (14). 
2.6.Ensaio de curva de tempo-morte 
Ensaios de curva de tempo-morte foram realizados 
para S.aureus ATCC 29213 e E. faecalis ATCC 
29212 de acordo com Siqueira et al., 2014 (15). 
TSC e 4-OH foram testados em concentrações de 
0,25 vezes a 2 vezes a CIM para cada isolado e 
avaliados em 0, 3, 6, 9, 12 e 24 h. Os dados foram 
calculados em média e plotados como log10 
UFC/ml versus tempo (h) para cada ponto de 
tempo ao longo de 24 h. 
3. RESULTADOS 
Os compostos TSC e 4-OH apresentaram boa 
atividade inibidora sobre as bactérias Gram-
positivas testadas, com CIMs variando de 3,9 
μg/mL a 62,5 μg/mL para S. aureus e de 1,9 μg/mL 
a 31,2 para E. faecalis. Para S. aureus, de um 
modo geral, as menores CIMs foram observadas 
entre os isolados MRSA (Tabela I). As associações 
de OXA/TSC e OXA/4-OH foram avaliadas para os 
isolados de S. aureus e as associações de 
VANCO/TSC, VANCO/4-OH para os isolados de 
E. faecalis (Tabela I). A associação OXA/TSC foi 
sinérgica em 33,3% dos isolados clínicos de 
S.aureus testados, com IFI variando de 0,28 a 0,5. 
As associações VANCO/TSC e VANCO/4-OH 
foram sinérgicas para 22,7% dos isolados clínicos 
de E. faecalis testados, incluindo isolados VRE 
(Tabela I).  
Os dois compostos testados foram mais seletivos 
para as bactérias que para as linhagens celulares 
testadas (VERO e HeLa), conforme CC50 e IS 
apresentados na tabela II. 
Os ensaios de curva de tempo de morte dos 
compostos testados frente às cepas-padrão ATCC 
de S. aureus e E. faecalis estão apresentados na 
Figura I. Para S. aureus tanto TSC quanto 4-OH 
apresentaram ação bactericida em concentração 
igual a CIM, na 6ª e 24ª hora de exposição, 
respectivamente. Para E. faecalis a ação 
bactericida aconteceu em concentrações 
superiores a CIM na 24ª hora de exposição aos 
compostos, em concentração 16 vezes a CIM para 
TSC e 32 vezes a CIM para 4-OH.   
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Tabela I. Concentração inibitória mínima (CIM) e Índice da Fração Inibitória (IFI) da Tiossemicarbazida 
(TSC) e 4-hidroxi-tiossemicarbazona (4-OH) derivadas do (-)-canfeno em associação com oxacilina e 
vancomicina em isolados de Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis 

Isolado 
Perfil 

Sensibilidade 
(Oxacilina) 

CIM OXA 
 (μg/mL) 

CIM TSC 
(μg/mL) 

IFI 
OXA + TSC 

CIM 4-OH 
(μg/mL) 

IFI 
OXA + 4-OH 

S. aureus 
ATCC 

S 0,12 31,2 0,75 15,6 1 

IC1 S 0,48 31,2 0,75 15,6 0,56 

IC2 S 0,12 15,6 0,5 7,8 1 

IC3 S 0,25 62,5 0,37 15,6 0,75 

IC4 S 0,25 31,2 0,28 31,2 1 

IC5 R  125 15,6 1 3,9 0,75 

IC6 R 256 15,6 0,56 3,9 1 

IC7 R 256 7,8 0,74 3,9 0,62 

IC8 R 64 7,8 1 7,8 0,62 

IC9 R 256 15,6 0,73 3,9 1 

Isolado 
Perfil 

Sensibilidade 
(Vancomicina) 

CIM VANCO 
(μg/mL) 

CIM TSC 
(μg/mL) 

IFI 
VANCO +TSC 

CIM 4-OH 
(μg/mL) 

IFI 
VANCO+4-OH 

E.faecalis 
ATCC 

S 0,97 3,9 1 3,9 1 

IC1 S 0,48 3,9 1 7,8 0,74 

IC2 S 0,48 1,9 1 3,9 0,48 

IC3 S 0,48 31,2 0,5 3,9 1 

IC4 S 0,48 3,9 1 3,9 1 

IC5 S 0,48 15,6 1 3,9 0,74 

IC6 R 156 7,8 0,18 3,9 0,62 

IC7 R 625 31,2 0,7 3,9 1 

IC8 R 625 15,6 0,62 3,9 0,75 

IC9 R 312 31,2 0,62 7,8 0,5 

IC10 R 156 31,2 0,25 3,9 1 

*IC: Isolado clínico; CIM: concentração inibitória mínima; OXA: Oxacilina; VANCO: Vancomicina; R: Resistente, S: Sensível. Destaque 
em negrito representa sinergismo
. 

 
 

Tabela II: Atividade citotóxica de Tiossemicarbazida e 4- hidroxi-tiossemicarbazona derivadas do 
(-)-canfeno  em células HeLa e VERO 

 

Substância 

CC50 µg/mL 

IS (CC50/MIC) 

 HeLa VERO 

 HeLa VERO S. aureus E. faecalis S. aureus E. faecalis 

 TSC 82,5 99,33 2,64 5,29 3,18 6,37 

 4-OH 47,5 18,5 12,18 12,18 4,74 4,74 

*IS: Índice de seletividade; CC50: maior concentração capaz de permitir a viabilidade de 50% das células
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Figura I: Avaliação da exposição de Enterococcus faecalis (A e C) e Staphylococcus aureus (B e D) a 
Tiossemicarbazida (C e D) e 4-hidroxi-tiossemicarbazona (A e B) derivadas do (-)-canfeno em relação 
ao tempo e concentração (µg/mL). 
 

 

4.DISCUSSÃO
A resistência bacteriana tem sido um grande 
desafio para a terapia de doenças infeciosas. 
Isolados MRSA e VRE representam um problema 
no controle de doenças infecciosas, em especial 
das IRAS, devido em grande parte a sua ampla 
distribuição no ambiente hospitalar e na falta de 
opções terapêuticas (2). Novos compostos 
antibacterianos, de síntese não complicada e 
seguros para o uso humano têm sido avidamente 
almejados. Nesse estudo detectamos uma 
importante ação antibacteriana de dois novos 
compostos obtidos sinteticamente a partir do (-)-
canfeno contra isolados de S. aureus e E. faecalis, 
incluindo isolados MRSA e VRE. 
As baixas CIMs apresentadas por TSC e 4-OH 
sobre os isolados testados, bem como a baixa 
citotoxicidade, torna estes compostos promissores 
candidatos àagentes antibacterianos. Diversos 
autores avaliaram a atividade antibacteriana de 
outros derivados de tiossemicarbazonas, 

entretanto com CIM superiores as encontradas no 
nosso estudo (16,17). 
O resultado da avaliação empregando isolados 
clínicos de S. aureus e E. faecalis frente a TSC 
sugere que os mecanismos de resistência em 
relação aos antimicrobianos oxacilina e 
vancomicina não alteram os resultados da 
atividade antibacteriana, já que as CIMs foram 
semelhantes entre isolados sensíveis e resistentes 
(MRSA e VRE). Entretanto, o composto 4-OH teve 
uma ação inibitória mais efetiva contra isolados 
VRE. 
Pelos ensaios de curva de morte foi detectada uma 
ação bactericida dos compostos testados. A TSC 
e o 4-OH tiveram uma ação bactericida mais 
efetiva contra S. aureus, já que concentrações 
iguais a CIM foram suficientes para inviabilizar 
totalmente o crescimento bacteriano. Embora em 
concentrações superiores a CIM, os compostos 
também foram bactericidas para o isolado E. 
faecalis testado. 

 
 
 
 
 
 

O uso de combinações antimicrobianas tem sido 
uma estratégia para melhorar os resultados 
terapêuticos, diminuir o potencial de toxicidade e 
prevenir o surgimento de resistência bacteriana 
(14). Neste estudo foi avaliado a combinação dos 
compostos sintéticos com oxacilina e vancomicina 
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com o objetivo de melhorar a ação destes 
antimicrobianos clássicos. A associação 
Vanco/TSC foi sinérgica em 40 % dos isolados 

VRE, podendo ser um importante adjuvante no 
controle de infecções causadas por este 
multirresistente.

 

5. CONCLUSÃO 
Os nossos resultados sugerem que os derivados 
TSC e 4-OH podem contribuir para o 
desenvolvimento de novas formulações com 
atividade antibacteriana ou ainda serem 
promissores adjuvantes na terapia contra 
patógenos Gram-positivos.  Estudos 
complementares devem ser realizados para 
elucidar o mecanismo de ação destes compostos.  
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1. INTRODUÇÃO 
Zika vírus (ZIKV) pertence à família Flaviviridae e 
foi isolado pela primeira vez em 1947 durante 
uma pesquisa de febre amarela nos macacos 
Rhesus na Floresta Zika, Uganda, África (1,2). Ao 
longo das ultimas seis décadas, o vírus se 
espalhou lentamente para outras partes da África 
e, eventualmente, surgiu no sudeste da Ásia, 
transmitido pelo Aedes aegypti e outras espécies 
deste mosquito. Em 1981, apenas 14 casos de 
doença foram relatados na África e Sudeste 
Asiático (3). O primeiro surto significativo do ZIKV 
ocorreu em 2007, em uma ilha do Pacífico, a 
YapIsand, seguindo por uma epidemia em 2013 
na Polinésia Francesa. A partir de então o ZIKV 
começou a espalhar-se por todo o hemisfério 
ocidental, seguindo o caminho de outros 
arbovírus como a Dengue e o Chikungunya, 
iniciando um surto no Brasil ligado a Copa 
Mundial da FIFA em 2014 (4). Devido a sua 
relação com a microcefalia congênita, síndrome 
de Guillain-Barre e outras desordens 
neurológicas, em fevereiro de 2016 o diretor geral 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou que o surto de ZIKV nas Américas 
representava uma emergência de importância 
internacional em Saúde Pública (5). 

Cerca de 80% dos casos relatados de ZIKV são 
assintomáticos, mas quando os sintomas estão 
presentes os mais frequentes são febre leve, 
fadiga, erupção cutânea, mialgia, artralgia e 
conjuntivite, podendo esses sintomas durar de 2 a 
7 dias (6). Outros sintomas também foram 
descritos, tais como dor de cabeça, mal estar, 
tontura, edema das extremidades, desordens 
gastrointestinais, dor nas costas, tosse, anorexia 
e fotofobia. Dos sintomas descritos, nenhum é 
específico da infecção pelo ZIKV podendo ser 

facilmente confundido com as outras arboviroses, 
especialmente em áreas endêmicas (6).  

A transmissão do ZIKV se dá através da picada 
do mosquito, mas estudos recentes apontam  
também  a transmissão por via sexual, de homem 
para mulher, de mulher para homem e de homem 
para homem (7,8). Mais recentemente, no dia 15 
de Julho de 2016, foi documentado o primeiro 
caso de transmissão sexual da infecção pelo 
ZIKV de mulher para homem, na cidade de Nova 
Yorque/EUA. A transmissão sexual ocorreu 
através do sexo vaginal, pouco antes do início ou 
logo após a resolução da doença sintomática 
compatível com infecção por ZIKV, e foi 
confirmada por análises moleculares (9,10). São 
ainda reconhecidos mais dois tipos de 
transmissão, a transplacentária e por transfusão 
sanguínea. A confirmação biológica da infecção 
por ZIKV baseia-se principalmente na detecção 
de RNA viral no soro, utilizando a reação em 
cadeia da polimerase por transcrição reversa em 
tempo real (RT-PCR). Embora o IgM contra o 
ZIKV possa ser detectado pelo ELISA, o 
diagnóstico laboratorial por essa técnica é 
desafiador devido à baixa viremia e reatividade 
cruzada com outras arboviroses (11,12). 

Deste modo fazem-se necessários estudos dos 
mecanismos da infecção por ZIKV no trato genital 
feminino, sendo fundamental para o 
desenvolvimento de diretrizes públicas, 
tratamentos eficazes e vacinas. O objetivo deste 
estudo foi relatar e acompanhar o caso de uma 
mulher brasileira diagnosticada com a infecção 
por ZIKV e coletar suas amostras biológicas até a 
negativação do vírus em tais espécimes. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
2.1. Relato de caso  
Mulher parda, brasileira, 39 anos, não gestante e 
saudável, não viajou nos últimos três meses, 
apresentou sinais e sintomas condizentes com a 
infecção por ZIKV em 26 de fevereiro (dia 0 após 
início dos sintomas - AIS).  

Os primeiros sintomas foram febre (39 - 40ºC), 
fadiga e anorexia que persistiram até o dia 16. No 
dia 4 AIS, ela apresentou náusea acentuada que 
persistiu até o dia 19. No dia 6 AIS, ela foi 
internada no Hospital Municipal da cidade de 
Maringá/Paraná devido à intensidade dos 
sintomas. Ela permaneceu internada até o dia 28 
AIS. 

Durante a internação, ela apresentou intensa dor 
na parte de trás da cabeça. 

Dia 28 AIS, ela desenvolveu erupção cutânea 
pruriginosa no rosto, peito, costas, braços, que 
persistiram ate o dia 37 AIS.  

Dia 54 AIS, todos os sintomas foram resolvidos 
(Tabela 1).  

 

Tabela I. Linha do tempo dos sinais e 
sintomas agudos e progressão clínica de uma 
mulher brasileira infectada pelo ZIKV. 

Dia após 
inicio dos 
sintomas- 
ASI  

Progressão de sinais e sintomas 
clínicos  

0 Febre (39-40ºC), fadiga e anorexia. 

4 Persistência dos sintomas e começo 
de náusea acentuada. 

6 Paciente foi internada, devido à 
intensidade dos sintomas. 

16 Febre, fadiga e anorexia resolvidas.  

19 Náusea acentuada resolvida. 

Dias de 
internação 
(6-28) 

Paciente apresentou intensa dor na 
parte de trás da cabeça  

28 Paciente saiu do hospital; 
desenvolveu erupção cutânea 
pruriginosa no rosto, peito, costas e 
braços. 

37 Erupções pruriginosas foram 
resolvidas. 

54 Todos os sintomas foram resolvidos  

 

O marido da paciente não apresentou sintomas 
compatíveis com a infecção pelo ZIKV. A paciente 

relatou não ter tido relações sexuais durante a 
doença.   

No primeiro contato com a paciente (dia 6 AIS), 
foi coletada apenas amostra de soro para 
detecção e diferenciação das arboviroses: 
Dengue, Zika e Chikungunya vírus. Nos dias 31 e 
54 AIS foram coletadas amostras de sangue total, 
plasma, soro, urina, saliva, secreção vaginal e 
endocervical. 

Esta paciente foi contactada por meio de busca 
ativa e convidada a participar da pesquisa 
assinando um termo de consentimento. Este 
projeto foi aprovado pelo Comitê Permanente de 
Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
UEM (COPEP)(CAAE 56724716.4.0000.0104; 
permissão  2.326.874/2017).  

2.2. Detecção e diferenciação entre as 
arboviroses 

2.2.1. Coleta e armazenamento das amostras 

Amostras de sangue total, plasma, soro foram 
coletadas em tubos de tampa roxa, cinza e 
amarela respectivamente, e congeladas a -80⁰ até 
o momento da extração do material genético. 

Amostras de urina foram coletadas orientando a 
paciente a colher o jato médio  em frasco coletor 
de urina fornecido. Tais amostras foram 
encaminhadas para a extração imediata do 
material genético. 

Amostras de saliva, secreção vaginal e 
endocervical foram coletadas separadamente e 
imediatamente suspensas em solução de 
ThinPrep® (Cytyc, Marlborough, MA) e 
armazenas a temperatura ambiente até o 
momento da extração do material genético. 

2.2.2. Extração do RNA 

A extração do RNA das amostras de sangue total, 
plasma, soro, urina, saliva, secreção vaginal e 
endocervical foram realizadas pelo kit Purelink™ 
viral RNA/DNA (Invitrogen, CA, EUA) de acordo 
com o manual do fabricante. A qualidade e a 
quantificação do RNA purificado foram medidas 
por espectrofotômetro (NanoDrop™ 2000 
Spectrophotometer. ThermoScientific , USA). 

2.2.3. Detecção e diferenciação das 
arboviroses pela técnica de multiplex - reação 
em cadeia da polimerase em tempo real 
qualitativo (RT-PCR) 

A detecção e diferenciação das arboviroses foi 
realizado através da técnica de RT-PCR 
qualitativo por meio do kit BIO GENE ZDC 
MULTIPLEX PCR kit (BioClin Minas Gerais, 
Brasil) de acordo com as instruções do fabricante, 
utilizando o equipamento QuantStudio 5 Real-
Time PCR System (Thermo Fisher Scientific, 
Waltham, MA). 
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2.3. Detecção e quantificação do RNA do ZIKV 
pela técnica de PCR em tempo real 
quantitativo (qRT-PCR) 

As amostras que foram positivas para ZIKV no 
multiplex RT-PCR, foram submetidas à 
quantificação por meio do qRT-PCR utilizando o 
kit Bio Gene Zika Vírus PCR (BioClin, Minas 
Gerais, Brasil) utilizando o equipamento 
QuantStudio 5 Real-Time PCR System (Thermo 
Fisher Scientific, Waltham, MA). 

2.4. Ensaio imunoenzimático (ELISA) 

O teste de ELISA foi realizado apenas na amostra 
de soro coletada no primeiro contato com a 
paciente (dia 6AIS) para confirmação de IgG e 
IgM para Zika e Chikungunya. Esta técnica se 
baseia na interação antígeno-anticorpo 
detectáveis através de reações enzimáticas. O 
ensaio utilizado é composto por microplacas 
revestidas com antígeno sintético da proteína 
NS1 do ZIKV e antígenos sintéticos 
imunodominantes derivados da região ENV do 
Chikungunya vírus. Foram utilizados os kits 
XGEN Zika vírus IgM e IgG e XGEN Chikungunya 
vírus IgM e IgG (Biometrix, Paraná, Brasil), de 
acordo com as instruções do fabricante. 

2.5. Esfregaço citológico  

As amostras vaginais foram coletadas usando 
uma espátula de Ayre as amostras endocervicais 
usando a escovinha cytobuch que foi inserida 
girando em 360⁰ sobre o colo do útero. Os 
esfregaços citológicos foram encaminhados para 
o Laboratório de citologia/UEM e corados pela 
técnica de Papanicolaou e classificados de 
acordo com o sistema Bethesda (13). 

2.6. Marcação imunocitoquímica 

Lâminas com esfregaços vaginais e endocervicais 
também foram submetidas à marcação 
imunocitoquímica utilizando o método de 
estreptavidina biotina-peroxidase para detecção 
do antígeno viral utilizando um anticorpo 
policlonal anti-ZIKV. 

3. RESULTADOS 
No dia 06 AIS, foi coletada amostra de soro para 
detecção e diferenciação de arboviroses através 
da técnica de RT-PCR qualitativo; o resultado foi 
positivo para ZIKV e negativo para Dengue e 
Chikungunya. Posteriormente nessa mesma 
amostra foi realizado a técnica de qRT-PCR para 
quantificar a carga viral; a quantificação no soro 
foi de - 2x103 copias/mL.  
Além dos testes já descritos, avaliamos a 
sorologia nessa mesma amostra, através de 
ELISA para IgG e IgM de ZIKV e Chikununya; os 
resultados obtidos foram negativos para ambos 
os vírus. 

Após a detecção do RNA do ZIKV no soro, 
amostras seriadas foram coletadas 

longitudinalmente por 54 dias, mais 
especificamente nos dias 31 e 54. Os espécimes 
incluíram amostra de sangue total, plasma, soro, 
urina, saliva, vaginal e endocervical. 

Entre os dias 6 e 31 AIS, o vírus foi eliminado do 
sangue. As amostras de soro, plasma e sangue 
total apresentaram resultado negativo para ZIKV 
no dia 31 AIS. Saliva e urina também 
apresentaram resultado negativo. 

Curiosamente, detectamos o RNA do ZIKV em 
amostras vaginal e endocervical até o dia 31 AIS, 
com uma carga viral de 2x102 copias/mL em 
ambas as amostras. 

Entre os dias 31 e 54 AIS, o vírus foi eliminado 
das amostras vaginais e endocervicais (Figura I), 
e permaneceu negativo em todas as outras 
amostras testadas.  

 

 

Figura I. PCR em tempo real quantitativo (qRT-
PCR) com valores de carga viral nos dias após 
o início dos sinas e sintomas para amostras 
de soro, vaginais e endocervicais, obtidas de 
uma mulher brasileira de 39 anos infectada 
por ZIKV. 

 

Entre os dias 31 e 54 AIS esfregaços citológicos 
foram coletados para a marcação 
imunocitoquímica utilizando um anticorpo 
policlonal anti-ZIKV; a amostra do dia 31 AIS 
apresentou uma coloração marrom nas células 
escamosas, que foi definida como positiva para 
infecção por ZIKV (Figura IIa). A amostra do dia 
54 AIS, apresentou imunomarcação negativa para 
ZIKV (Figura IIb). 

Além disso, os esfregaços citológicos foram 
corados pela técnica de Papanicolaou e 
classificados de acordo com o sistema Bethesda; 
os achados citológicos foram negativos para 
lesões intraepitelial ou malignidade. 
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Figura II. Coloração imunocitoquímica no 
esfregaço citológico cérvico-vaginal. (a) 
Imunomarcação positiva de antígeno do ZIKV 
em células escamosas (seta). (b) 
Imunomarcação de células negativas para 
antígeno do ZIKV (aumento de 400x). 

 

4. DISCUSSÃO 
Recentes estudos evidenciam a ocorrência de 
transmissão vertical do ZIKV e suas 
consequências que podem ser fatais (14). 

Tivemos a oportunidade única de monitorar 
prospectivamente o curso clinico da infecção pelo 
ZIKV em uma paciente a partir do dia 0, coletando 
amostras biológicas nos dias 6, 31 e 54 AIS. 
Detectamos ZIKV nas amostras vaginal e 
endocervical no dia 31 AIS, com carga viral de 
2x102 copias/mL em ambas as amostras. Entre os 
dias 31 e 54 AIS, o vírus foi eliminado dessas 
amostras.  

Curiosamente entre os dias 6 e 31 AIS, o vírus foi 
eliminado do soro, mas permaneceu positivo nas 
amostras vaginais e endocervicais, embora a 
carga viral tenha sido menor em ambas do que no 
soro do dia 6 AIS.  

Relatamos pela primeira vez a detecção de 
imunomarcação positiva para infecção pelo ZIKV 
nas células escamosas dos esfregaços vaginais e 
endocervicais, no mesmo dia em que o RNA do 
ZIKV foi positivo, ou seja, no dia 31 AIS. 

Surpreendentemente, a imunomarcação foi 
negativa para ZIKV no dia 54 AIS, no qual todas 
as amostras também foram negativas para o RNA 
viral, incluindo as amostras vaginal e 
endocervical. 

Em conjunto, esses resultados podem indicar 
uma associação do ZIKV com as células epiteliais 
cervicais e vaginais, apesar das baixas cargas 
virais detectadas em ambas as amostras genitais. 

A ausência de RNA viral na urina e saliva nos 
dias 31 e 54 AIS reforçam essa hipótese. Embora 
não possamos afirmar se os resultados positivos 
por RT-PCR indicaram a replicação do vírus, 

nossos achados fornecem uma visão mais 
acurada da possibilidade de transmissão sexual e 
vertical do ZIKV. 

Até onde sabemos, existem apenas dois estudos 
em humanos relatando o RNA do ZIKV em 
secreção vaginal, nos dia 3 a 14 AIS, 
respectivamente (15,16), e apenas um estudo 
relatando RNA do ZIKV na mucosa cervical, até o 
dia 11 AIS (17). 

No presente relato de caso, as amostras vaginais 
e endocervicais permaneceram positivas para 
RNA do ZIKV por um período muito mais longo 
que o descrito nesses estudos (≥ 31dias), mesmo 
após o soro ter se tornado negativo para o RNA 
viral. A presença do ZIKV no trato genital feminino 
neste estudo contrasta com uma extensa 
literatura sobre a persistência do ZIKV no sêmen, 
onde o RNA viral foi detectado até seis meses 
após o retorno do paciente de áreas endêmicas 
(18,19). Esta é uma evidencia de que, como no 
sêmen, nas secreções genitais femininas também 
podem ocorrer variações nas taxas de 
positividade e duração da infecção.  

Avaliamos também o soro realizando um ensaio 
de ELISA para IgG e IgM para ZIKV e 
Chikungunya com resultados negativos. Esses 
achados reforçaram a maior sensibilidade do RT-
PCR para detecção do ZIKV na fase aguda.  

5. CONCLUSÃO 
Este relato de caso colabora para a compreensão 
da história natural do ZIKV fornecendo novas 
descobertas, incluindo uma detecção prolongada 
do RNA do ZIKV nas secreções vaginais e 
endocervicais (≥ 31 dias AIS). Além disso, o RNA 
do ZIKV não foi detectado em outros fluidos 
biológicos, incluindo sangue total, plasma, soro, 
urina e saliva no dia 31 AIS. Esses achados 
podem contribuir para políticas de saúde publica 
em países com a transmissão autóctone do ZIKV. 
Contudo, investigações posteriores envolvendo 
grupos maiores de indivíduos com infecção aguda 
por ZIKV são necessárias para melhor 
compreensão da transmissão vertical e sexual 
desse vírus. 
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1. INTRODUCTION  

Vulvovaginal candidiasis (VVC) is a common 
disorder; it is the second most common vaginal 
infection in women ranging 18 to 40 years old. (1, 
2), primarily affecting the vulva and vagina. 
Studies show that 70-75% of women of 
childbearing age have at least one episode of 
VVC during life and 40-50% will develop from 
recurrent vulvovaginal candidiasis (RVVC) (1).  
Candida albicans is the main species involved on 
VVC (3). However, is increasing the number of 
VVC cases by Candida non-C. albicans species 
(CNCA). Among them, C. tropicalis and C. 
glabrata oscillate between first and second place 
with rates of approximately 66.3% (4) with 
emphasis on the cases of RVVC and for patients 
with Diabetes Mellitus (DM) (5).  
There are several risk factors for the development 
of VVC; however, recent studies highlight 
uncontrolled DM as one of the main factors, and 
in this scenario C. glabrata being the main 
species involved (5). 
The diabetic condition in the murine model 
confirms an important link between diabetes and 
C. glabrata, although it is not yet clear in the 
literature how diabetes contributes to promote 
fungal colonization (5). 
Despite this context, the risk factors for the 
development of VVC are still not well understood, 
as well as the pathogenicity potential among the 
main Candida species which causes VVC.  

In this sense, this work aimed to characterize the 
VVC process in diabetics and non-diabetics mice 
for the three most described species in the 
literature, C. albicans, C. tropicalis e C. glabrata. 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Ethics statement 
This study was carried out in accordance with the 
recommendations of the Guide for the Care and 
Use of Laboratory Animals of the National 

Institutes of Health (CEUA nº 3624120717). 
Balb/c female mice at approximately six weeks of 
age were used. 

      2.2. Candida strains 
  C. albicans ATCC 90028, C. glabrata ATCC 

90050 and C. tropicalis ATCC 750, were used. 
The yeasts were stored at -80ºC at the Laboratory 
of Medical Mycology of the State University of 
Maringá.  
2.3. Vulvovaginal candidiasis in type 1 diabetic 
mice model  
To induce type 1 DM, 80 mg/kg of Alloxan (Sigma 
Aldrich, USA) were injected intravenously. After 
48h, the diabetic status was confirmed by urinary 
glucose levels, and values greater than 180mg/dL 
were considered positive, besides the 
hyperglycemia level, which was determined during 
the euthanasia process, to confirm the 
maintenance of diabetes status (> 120mg/dL). 
2.4. Induction of pseudoestrus state 
The pseudoestrus was induced by the 
estrogenization of the animals with 0.3 mg of β-
estradiol 17-valerate (Sigma®, USA) in sesame oil, 
injected subcutaneously 72 hours prior to vaginal 
inoculation and administered weekly during the 
experimental VVC period. 
2.5. Assessment of vaginal infections 

Estrogen-treated mice were divided in three 
groups with DM and three groups without DM 
(non-DM), with 5-8 animals each. Suspension of 
C. albicans (2x106 yeast/mL); C. glabrata (2x107 

yeast/mL) and C. tropicalis (2x107 yeast/mL) in 30 
µL of PBS were inoculated intravaginally in mice 
from two groups (one DM and one non-DM). The 
inoculated mice were evaluated and submitted to 
euthanasia with isoflurane by asphyxia at 1, 3, 5, 
7 and 10 days after infection. 
2.6. Vaginal fluid 
Vaginal lavages were performed by gentle 
aspiration with 100 μL of sterile PBS next this 
material was agitated and used for quantification 
of the fungal burden. For this, a series of 10-fold 
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serial dilutions was made and plated onto 
Sabouraud Dextrose Agar (SDA). Colony forming 
units (CFU) were enumerated after incubation at 
35° C for 24 h and expressed in CFU/100μL of 
vaginal fluid.  

2.7. Scanning Electron Microscopy 

For analysis of SEM, vaginal tissue samples were 
fixed by immersion in 2.5% glutaraldehyde, 2% 
paraformaldehyde in 0.1M serum buffer, post-
fixed in 1% OsO4 and dehydrated with 100% 
ethanol. The samples were coated with gold 
(BALTEC SDC 050 Sputter Coater) and observed 
under SEM (FEI Quanta 200) at 1000, 2000 and 
5000x magnification. 

2.8. Statistical analysis  

One-way ANOVA with Bonferroni’s post-test were 
performed using GraphPad Prism version 5.0. 
Values of p<0.05 were considered statistically 
significant. The experiments were performed in 
triplicate and repeated in three separate assays. 

2. RESULTS 

Aiming to better understand the etiopathogeny of 
VVC in diabetics, we have treated female mice 
with a single dose of Alloxan to induce diabetic 
condition, mimetizing human type 1 DM (Fig. I and 
Table I). Graph I shows a relationship between 
serum and urinary glucose levels. These data 
supported the follow-up of hyperglycemia through 
glycosuria levels. In addition, Table I shows that 
glucose levels in the vaginal fluid were higher in 
diabetic animals, until the last analyzed time. 

 

 
Figure I. Establishment of type I diabetes 
mellitus in female Balb/C mice. Induced by 80 mg/kg 

of Alloxan. Documented by serum and urinary glucose 
dosages of mice (n=5) in different days after induction. 

 
 
 
 
 

Table I. Accompaniment of levels glucose on 
serum and vaginal fluid during trials of 
vulvovaginal candidiasis with different species 
of Candida in diabetic and non-diabetic hosts. 

 
Mean of glucose levels, in serum and vaginal fluid, from 
diabetic and non-diabetic mice on days 1, 3, 5, 7 and 10 after 
infection by Candida albicans, Candida tropicalis and Candida 
glabrata. 
 

To establish a consistent experimental model of 
VVC, an estrogenic vaginal environment was 
induced with β-estradiol 17-valerate, which was 
monitored by epithelial cells morphology (Fig. II). 
Rounded and nucleated cells characterize cells of 
immature epithelium (Fig. IIA), while Fig. IIB 
shows larger cells characterized as enucleated 
cells, resultant of the action of estrogen. 

 
Figure II. Effect of estrogenization on the 
murine vaginal epithelium observed in a fresh 
vaginal fluid. A) Vaginal epithelium of mice, without 

administration of estradiol, observed fresh by light microscopy. 
White arrows indicate immature, rounded and nucleated cells. 
B) Vaginal epithelium of mice after β-estradiol 17-valerate at a 
concentration of 0.3mg/weekly/mice inoculation. This picture 
illustrates the observation from 3 to 10 days after 
estrogenization started. The black arrows indicate mature cells 
characterizing estrogenized epithelium. Vaginal fluid samples 
were analyzed with (40x objective). 

 
Next, C. albicans (2x106 CFU/mL); C. tropicalis 
and C. glabrata (2x107 CFU/mL) were inoculated 
intravaginally (n= 8 mice/group). This strategy 
resulted in highly variable fungal load in relation to 
the diabetic host, among the Candida species and 
also the infection time (Fig.III). In general, the 
diabetic animals maintained greater fungal burden 
as in vaginal fluid as in vaginal tissue, regardless 
of species studied, than non-diabetics. For C. 
albicans, the diabetics animals maintained fungal 
load in vaginal fluid ranging from 4 to 4.9 Log 
CFU/mL on all evaluated days. While non-diabetic 
animals reduced fungal burden more than 2 Log 
CFU/mL, from the seventh day of infection. This 
result showed a statistically significant difference 
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between the groups over time (p<0.05). On the 
other hand, the vaginal tissue evidenced 
difference greater than 2 logarithmic units from 
the third day, p<0.05. For C. tropicalis, diabetics 
animals maintained fungal load around 5 Log 
CFU/mL in the vaginal tissue, allowing statistical 
difference from the seventh day with the non-
diabetic animal, which reduced the fungal burden 
to approximately 3 Log. Similar behavior resulted 
in a significant difference in the vaginal fluid 

(p<0.05). Differently, C. glabrata decreased the 
CFU number in vaginal tissue (5 to 3 Log CFU) at 
all times, for both groups, with no statistical 
difference. However, the vaginal fluid maintained 
a similar fungal load (approximately 4 Log) 
between the times, for diabetic animals, while 
there was a significant decrease for non-diabetic 
animals (4 to 1 Log) (p<0.05) on the seventh and 
tenth days. 

Figure III. Effect of diabetic condition on fungal burden. Diabetes was induced in mice by an i.v. injection of alloxan 

(80 mg / kg) (n = 8). Non-diabetic group (n = 8). All mice were estrogenized (0.3 mg in sesame oil subcutaneously 72 h before 
inoculation) and inoculated intravaginally with 30μL of a PBS suspension containing 1x10

7
 CFU of Candida albicans and 2x10

7
 CFU for 

Candida tropicalis or Candida glabrata. The fungal burden was evaluated longitudinally on days 1, 3, 5, 7 and 10 after infection in: A) 
vaginal fluid and B) vaginal tissue. The vaginal fluid was analyzed in groups with four animal (n = 4). All results were expressed as 
median CFU among the animal, and from two independent experiments. CFU: colony forming unit. 

 

SEM images (Fig. IV) show the comparison of 
vaginal tissue between diabetic and non-diabetic 
infected animals. While diabetic mice have vaginal 
epithelium with increased desquamation and 
fungal colonization, the non-diabetic group 
presents epithelium with less alterations, lower 
desquamation and colonization. 

Figure V shows exclusively the mucosa of diabetic 
mice infected with one of the three main agents of 
VVC, over the experimental time. It is clear that 
there is a different pattern interspecies, which is 
maintained over time. While C. albicans and C. 
tropicalis present filamentation and extracellular 
matrix, C. glabrata preserves the epithelium. 
 
 
 

 

 
Figure IV. Electron microscopy of the vaginal 
epithelium of diabetic mice. They were submitted to 

electron microscopy after administration of β-estradiol 17-
valerate, confirmation of the diabetogenic state and infected by 
Candida albicans, Candida tropicalis and Candida glabrata. At 
day 5 post-infection, a 1000x increase shows the difference in 
colonization of the vaginal epithelium of diabetic and non-
diabetic mice, with higher colonization and interaction of 
species in diabetic animals. 
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Figure V. Electron microscopy of vaginal 
epithelium of diabetic mice submitted to 
infection by Candida albicans, Candida 
tropicalis and Candida glabrata. On days 1, 5 and 

10 after infection, an increase of 2,000x shows Candida 
albicans with budding and filamentation, in desquamated cells, 
indicating strong cellular interaction with yeast; Candida 
tropicalis infection, dispersed cells, low cell adhesion, lower 
fungal colonization, presence of configured extracellular matrix 
and Candida glabrata appear to induce minor epithelial 
changes, the surface of the mucosa was preserved with lower 
colonization. 

4. DISCUSSION 

VVC mainly affects women of childbearing age. 
The yeasts’ main species involved are C. 
albicans, C. glabrata and C. tropicalis (1). The 
difference in pathogenicity of these species is not 
well described in the literature. Moreover, DM is 
considered an important risk factor for VVC 
infection and, therefore, was chosen as the 
model.  

According to (Fig. I) we were able to develop and 
maintain of DM in all mice evaluated, during the 
experimental time. Serum and urinary glucose 
levels were high and constant, approximately 600 
and 400 mg/dL respectively, from the second to 
the tenth day. In addition we have showed for the 
first time the glucose dosage also to vaginal fluid. 
Table 1 shows that serum glucose is 
approximately 20 times higher than the fluid 
concentration, in both diabetic and non-diabetic 
animals. These rates were maintained over time.  

Besides, the glucose concentration in vaginal fluid 
was approximately 20 times higher in diabetic 
than non-diabetic mice. This rate increased along 
the experimental time. 

The mucosal surface of all analyzed as control 
infected mice, exhibited a vaginal epithelium with 
the typical pattern of the estrogenized phase with 
abundant desquamation and flattened superficial 
polygonal epithelial (Fig. II). 

According (Fig. III), in general way diabetic status 
was associated with higher CFU number for the 
three species evaluated, when detected on 

vaginal fluid, in addition it occurred more lately on 
(7 and 10 days) with a statistical difference 
(p<0.05). On the other hand, in the vaginal tissue 
was possible to evidence a greater variability 
among the species evaluated. While, in mice 
infected with C. albicans it was significative 
highest from third day after infection, in C. 
tropicalis it occurred just from seventh day, and 
for C. glabrata there is no statistical difference 
between diabetic and non-diabetic animals. 
Apparently the species which are able to 
filamentation (C. albicans and C. tropicalis) were 
more efficient to the vaginal tissue invasion, on 
diabetic animal. In fact, this virulence attribute is 
an important factor related to invasive process (6). 
Therefore, it is allowed to speculate that the 
higher glucose levels on vaginal environment in 
diabetic mice (Table 1), it would to stimulate the 
filamentation process and consequently the 
invasion ability of these species. Usually studies 
with murine VVC assess the fungal load only in 
the vaginal fluid and in the current study; we 
include the evaluation of vaginal tissue. Thus, it 
was possible to detect this important difference in 
relation to the fungal load between fluid and 
vaginal tissue. 

This argues is supplied by SEM images (Fig. IV), 
C. glabrata which is unable to filamentation is not 
easily visualized on vaginal tissue, even in 
diabetic animal. In addition, apparently the vaginal 
tissue of diabetic group showed a pattern of tissue 
organization, regardless to Candida specie used 
for infection.    

Specifically, in diabetic group, the murine VVC 
infection exhibit particular pattern for each one of 
Candida species evaluated (Fig. V). SEM images 
from vaginal tissue revealed different pictures 
regarding to vaginal mucosas. Mice infected with 
C. albicans showed an important desquamation of 
epithelial cells, indicating a closed yeast 
interaction, in addition a great filamentation ability 
is observed in yeasts. Meanwhile, C. tropicalis 
was associated with dispersed epithelial cells, low 
cellular adhesion and lower colonization than C. 
albicans and showed a configured filamentous 
extracellular matrix, reinforcing a high invasive 
ability.   

The pattern for C. glabrata was different from the 
other species; the colonization in the vaginal 
tissue, which, although decreased, was similar 
among the diabetes condition. However, in 
vaginal fluid, we observed a lower fungal load in 
non-diabetic hosts. C. albicans and C. tropicalis, 
species that have hyphae, appear to be more 
invasive due to the higher fungal load on vaginal 
tissue (7). On the other hand in C. glabrata was 
detected similar fungal burden of other species as 
in vaginal fluid as in vaginal tissue. These finding 
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suggest C. glabrata have others virulence 
attributes instead inability for to filament. This 
would be to explain the reason why this specie 
has increased in human diabetic patients.  
Nevertheless this potential is not known yet. 

5. CONCLUSION 

Taken together, our data suggest that the vaginal 
Candida colonization process is different among 
the three main species which cause VVC, in as 
diabetic as in non-diabetic animals. Moreover the 
architecture of attachment of yeasts on the 
epithelial cells is also particular for each one. This 
scenario make we think the etiopathogeny of VVC 
is complex and is not completely understood, 
some answers were obtained by this study, but it 
needs to be more explained and characterized. 
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer 
entre as mulheres no mundo, depois do câncer de 
pele não melanoma, com uma incidência de 1,67 
milhão de casos novos diagnosticados em 2012 
(25% de todos os cânceres malignos femininos). É 
também a primeira causa de morte por câncer em 
mulheres, com 522 mil mortes neste mesmo ano, 
o que corresponde a 14,7% de todos os óbitos (1). 
No Brasil, também ocupa o primeiro lugar, com 
59.700 casos novos estimados a cada ano do 
biênio 2018-2019, sendo em 2015 registrados 
15.403 óbitos por este câncer (2). 
Na patogênese do câncer de mama estão 
envolvidos vários fatores de risco, entre eles a 
idade, sendo mais frequente acima de 50 anos; 
fatores endócrinos/reprodutivos, no qual mulheres 
nulíparas e que nunca amamentaram são mais 
propensas a desenvolverem; fatores 
comportamentais/ambientais, como o uso de 
contraceptivos hormonais, terapia de reposição 
hormonal, além de diabetes mellitus, obesidade e 
ingestão de bebida alcoólica; e também fatores 
genéticos/hereditários, com associação de 5 a 
10% dos casos (3,4). 

Os tratamentos para o câncer de mama variam em 
cada caso e tipo de câncer, podendo ser loco-
regionais através de cirurgia e/ou radioterapia, ou 
sistêmicos, com o uso da hormonioterapia e/ou 
quimioterapia (5). Os cânceres que possuem 
receptores de estrogênio e progesterona têm como 
opção a terapia hormonal, porém os que não 
possuem tais receptores tendem a responder 
apenas a quimioterapia, além de apresentar a 
caracteristica de crescerem mais rapidamente (6). 
Na hormonioterapia, o agente anti-estrogênio mais 
comumente utilizado é o tamoxifeno, porém ele 
vem apresentando uso cada vez mais limitado 
devido seus efeitos colaterais e resistência 

hormonal em alguns tipos de tumores de mama 
(7). Além disso, os efeitos colaterias, 
principalmente na quimioterapia, também são 
muitos, como: menopausa precoce e infertilidade, 
cardiomiopatia, fadiga, neuropatia, além de queda 
de cabelo, diarréia e vômitos (6). 

Com as opções de tratamento limitadas e 
apresentando diversos efeitos colaterais há uma 
intensa busca por novos agentes antitumorais, 
dentre eles, derivados de compostos naturais. 
Entre o arsenal de substâncias existentes a 
própolis tem se destacado por apresentar diversas 
atividades, como: antimicrobiana, analgésica, anti-
inflamatória, antioxidante e pro-oxidante, além de 
imunomodulatória e antitumoral, tanto in vitro como 
in vivo (8-9). 

A própolis brasileira, possui como um dos 
principais constituintes o artepillin C (ácido 3,5-
diprenil-4-hidroxicinâmico), derivado do ácido 
cinâmico (10). Este tem demostrado várias 
atividades como: antiinflamatória, antimicrobiana, 
além de imunomodulatória e anticâncer, sendo 
investigado em diversas linhagens celulares de 
câncer e apresentado propriedades promissoras 
(11-13). 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o 
potencial antitumoral do artepillin C em modelo de 
neoplasia do epitélio de mama, a fim de auxiliar na 
busca de novas possíveis estratégias terapêuticas 
ou adjuvantes no tratamento do câncer de mama. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Obtenção do artepillin C 

O artepillin C foi extraído e purificado no laboratório 
da professora Dra. Denise Brentan da Silva, da 
Universidade Federal do Mato Grosso Sul e doado 
gentilmente pela mesma. 
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2.2. Linhagens celulares e condições de cultivo 

Foram utilizadas linhagens celulares tumorais: 
MCF-7 (linhagem celular tumoral de mama positiva 
para receptores de estrogênio e progesterona) e 
MDA-MB-231 (linhagem celular tumoral de mama 
negativa para receptores de estrogênio e 
progesterona), além de uma linhagem não tumoral 
de mama, MCF-10A. As linhagens tumorais foram 
mantidas em garrafas com meio de cultivo DMEM 
e a não tumoral com DMEM/F12 enriquecido com 
insulina, hidrocortisona e fator de crescimento 
epidermal humano, ambas foram suplementadas 
com soro fetal bovino 10% (SFB) e 0,5 U/ml de 
penicilina/estreptomicina e mantidas em atmosfera 
controlada com 5% de CO2 a 37ºC. 

 

2.3. Tratamento 

O artepillin C foi diluído em dimetilsulfóxido 
(DMSO) em concentração de 80 mM e 
armazenado a 20ºC. As células foram expostas ao 
artepillin C diluído nas concentrações de 0,7815 
µM a 100 µM por 24, 48 e 72 horas. Como controle, 
as células foram tratadas somente com DMSO 
(concentração final de 0,25%). 
 

2.4. Ensaio de viabilidade celular por MTT 

A viabilidade celular foi realizada a partir do ensaio 
do MTT, baseado na redução do sal de MTT 
(brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-
difeniltetrazolio) à formazan, no qual retrata o 
funcionamento normal da mitocôndria e, portanto, 
a viabilidade celular. Foram plaqueadas 2x105 

células/ml em placas de 96 poços e após 
subconfluências de 70-80%, foi realizado o 
tratamento com artepillin C (0,7815 µM a 100 µM) 
e DMSO por 24, 48 e 72 horas. Após o período de 
incubação 50 µL de MTT foi adicionado em cada 
poço e a absorbância foi medida em comprimento 
de onda de 570 nm. 

Os resultados obtidos foram utilizados para 
determinar as concentrações que demonstram a 
inibição celular de 30, 50 e 90%, quando 
comparado ao controle negativo,  IC30, IC50 e IC90, 
respectivamente. 

 

2.5. Morfologia 

Para observar possíveis mudanças morfológicas 
nas células, cada linhagem celular foi plaqueada 
na concentração de 1x105 células/ml em placas de 
6 poços e mantidas em DMEM 10% ou DMEM/F12 
10%, dependendo da linhagem celular. Após 24 
horas, as células foram tratadas com 0,7815 µM, 
50 µM e 100 µM de artepillin C. Células não 
tratadas foram utilizadas como controle. Após 48 
horas, foram registradas imagens utilizando o 

microscópio invertido (EVOS FL Cell Imaging 
System, Life technologies, CA, USA). 

 

2.6. Ensaio clonogênico 

Para avaliar a citotoxicidade a longo prazo do 
artepillin C, foi realizado o ensaio de formação de 
colônias. As linhagens foram plaqueadas (600 
células/ml) em placas de 6 poços e mantidas em 
meio de cultivo a 10%. Após 24 horas, as células 
foram tratadas com artepillin C utilizando IC30 
correspondente de cada linhagem celular e 
incubadas por 7 e 14 dias. Células não tratadas 
foram utilizadas como controle. Após os tempos de 
incubação, as células foram fixadas com metanol 
e coradas com cristal violeta. 
 

2.7. Análise da migração celular – Teste da 
ferida 

Para avaliar a capacidade de migração celular, as 
linhagens tumorais foram plaqueadas na 
concentração 2x105 células/ml em placas de 6 
poços e mantidas em DMEM 10%. Após formarem 
uma monocamada, foi realizada uma ferida com a 
ponta de uma pipeta de 1000 µL. Posteriormente, 
as células foram tratadas com IC30 e IC50 
correspondente a cada linhagem celular e 
incubadas por 72 horas. A migração celular foi 
registrada nos tempos 0, 24, 48 e 72 horas 
utilizando o microscópio invertido EVOS. 

 

2.8. Análise da invasão celular – Transwell 

Para avaliar a capacidade de migrar e invadir, as 
linhagens tumorais foram suspensas na 
concentração 1x105 células/ml sem tratamento 
(controle) e com tratamento, utilizando IC50 e IC90 
correspondente a cada linhagem celular, e 
adicionadas no compartimento interno (interior do 
inserto) contendo matrigel. No compartimento 
externo foi adionado DMEM 10%. Após incubação 
de 48 horas, foi realizada a fixação com 
formaldeído 5% e coradas com azul de toluidina. A 
contagem foi realizada utilizando o microscópio 
invertido EVOS. 
 

2.9. Análise estatística 

A análise dos dados foi feita utilizando o software 
GraphPad Prism 5.0 (CA, USA). A distribuição t de 
Student foi usada nos testes de viabilidade e 
análise de varância (ANOVA) seguida de Turkey-
Kramer utilizada para comparações múltiplas. 
Foram considerados estatisticamente 
significativos os valores de p< 0,05. 
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3. RESULTADOS 
As células tumorais e não tumorais de mama foram 
expostas a doses crescentes de artepillin C em até 
72 horas e verificou-se que a droga possui ação  
citotóxica de forma dose-tempo-dependente 
(Figura I), com seletividade para a linhagem MCF-
7, com índice de seletividade tumoral (IST) de 1,41 

(IST= IC50 MCF-10A / IC50 MCF-7; IST >1 sugere 
seletividade) (14). Observou-se que não houve 

efeito citotóxico com a concentração de DMSO. Os 
valores de IC50 estão descritos na tabela I. 

 
 

 
   

(-): valores > 100 µM 
IC50: Inibição de 50% da viabilidade celular comparada as sem 
tratamento.

 

Figura I. Curvas de dose-resposta indicando a viabilidade nas linhagens de câncer de mama (MCF-7 e 
MDA-MB-231) e não tumoral de mama (MCF-10A), nos tempos de 24, 48 e 72 horas. 

 

As alterações morfológicas foram observadas por 
microscopia com as linhagens celulares sem 
tratamento (controle), e com tratamento nas 
concentrações de 0,7815, 50 e 100 µM  (Figura II). 
Conforme maior concentração do artepillin C, 
maiores foram os efeitos na morfologia das células 
tumorais, como descolamento e alongamento 
celular, além de diminuição no número de células. 
Na linhagem não tumoral MCF-10A, alterações  
apareceram apenas na maior concentração 
testada (100µM). 
No ensaio de citotoxicidade a longo prazo (7 e 14 
dias) foi observada redução significativa no 
número de colônias formadas após tratamento 
(p<0,05). Na linhagem não tumoral não houve 
redução significativa (p>0,05) em 7 dias do 
tratamento (Figura III). 
No ensaio de cicatrização de ferida, as células 
tumorais tratadas reduziram significativamente a 

migração celular quando comparadas as não 
tratadas com artepillin C (p<0,05), conforme 
demonstrado na figura IV. 

 
 
 

  
 

 
IC50(µM) 

  

  24horas 48horas 72horas 
MCF-7         -    60,27    50,89 

 
MDA-MB-
231 

        -    90,25    62,66 
 

MCF-10A         -    84,70    62,50 

Tabela I.  Valores de IC50 do artepillin C frente três 
linhagens celulares de mama nos tempos 24, 48 e 72 
horas. 

 

 

Figura II. Alterações na morfologia celular 

induzidas pelo artepillin C após 48 horas de 

exposição. 
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No ensaio de invasão (Transwell), as linhagens 
tumorais tratadas reduziram significativamente a 
invasão celular quando comparadas as não 
tratadas com artepillin C (p<0,05), como 
demonstrado na figura V. 
 

Figura V. Porcentagem de invasão celular nas 
linhagens tumorais tratadas com artepillin C 
em 48h.  
NT: não tratado

Figura III. Potencial clonogênico das linhagens 
tumorais e não tumoral de mama após 7 e 14 
dias de exposição ao artepillin C (IC30).  
NT: não tratado  
 

 
 
Figura IV. Porcentagem de fechamento da 
ferida após tratamento com artepillin C (IC30 e 
IC50), em 24, 48 e 72 horas.  
NT: não tratado  

 

 
 

4. DISCUSSÃO 
Neste estudo, foi possível verificar atividade 
antitumoral do artepillin C frente às linhagens 
tumorais de mama, com ação significativa em 
ambas as linhagens e seletividade para a linhagem 
MCF-7 (índice de seletividade tumoral de 1,41) 
(14), isto é, ação maior em células tumorais 
quando comparada a não tumoral. 
Além disso, a morfologia celular das células 
tumorais foi alterada após 48h de tratamento, de 
forma dose-dependente, com diminuição da 
confluência, promovendo o aparecimento de 
células redondas, que é indicativo de 
descolamento e morte celular, vacuolização 
citoplasmática (MCF-7) e alongamento 
citoplasmático (MDA-MB-231). Enquanto na MCF-
10A, houve alteração somente na dose mais alta 
testada (100µM). 
Ainda, nas linhagens tumorais houve ação 
citotóxica a longo prazo, utilizando doses 
subtóxicas (IC30), nos tempos 7 e 14 dias, com 
diminuição no número de colônias formadas 
quando comparadas as células não tratadas. Na 
linhagem não tumoral, não houve ação significativa 
em 7 dias de tratamento, apenas no período mais 
longo de exposição a droga (14 dias).  
Posteriormente, foi avaliado o efeito do artepillin C 
em células tumorais diante da capacidade de 
migração e invasão celular (Transwell), ensaios 
importantes para avaliar o comportamento das 
células no processo de metástase, complicação de 
difícil tratamento e responsável por alto índice de 
mortalidade por câncer (15).  O artepillin C foi 
capaz de reduzir a migração celular nas 
concentrações de IC30 e IC50, em ambas as 
linhagens tumorais. No ensaio de Transwell, as 
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linhagens tumorais tratadas com artepillin C (IC50 e 
IC90) diminuíram o potencial de invasão celular 
quando comparadas as células que não 
receberam tratamento, reforçando a capacidade 
do artepillin C em diminuir a migração e invasão 
celular nas linhagens tumorais de mama.  

 
5. CONCLUSÃO 
Até onde temos conhecimento, esse é o primeiro 
estudo que avalia o potencial antitumoral do 
artepillin C em linhagens de câncer de mama e em 
linhagem não tumoral de mama. Os resultados 
demonstraram que o artepillin C tem ação 
citotóxica nas linhagens tumorais com ação 
seletiva para MCF-7. Ainda, foi capaz de reduzir a 
taxa de migração e invasão celular, podendo ser 
um promissor candidato no tratamento do câncer 
de mama. Estudos complementares são 
importantes para confirmar esta hipótese.  
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1. INTRODUCTION 

Vulvovaginal candidiasis (VVC) is an opportunistic 
fungal infection caused by Candida species, mainly 
C. albicans (1). Behind bacterial vaginosis, VVC is 
the second cause of vaginal infection in the USA 
(2). According to the reports, at least 75% women 
at childbearing age, have VVC once in a lifetime, 
among them about 5% will develop into recurrent 
VVC (3-4). In this context, the VVC is recognized 
as a serious challenge of public health with high 
social-economic and medical impact (5). The most 
common drugs for the clinical treatment of VVC are 
Nystatin and Fluconazole, but the complexity of a 
complicated VVC end up with gradual increasing 
drug resistance during the treatment course (6-7). 
Propolis has emerged as a potential antifungal 
agent being mainly composed of phenolic and 
flavonoids compounds. The application of this 
extract in new pharmaceutical formulations has 
been well succeed (8). Thus, this study aimed the 
in vitro and in vivo investigation on the efficacy of 
Mucoadhesive Thermoresponsive Formulation 
containing propolis (MTF-PRP) in preclinical 
murine model of VVC treatment caused by C. 
albicans.  

2. MATERIAL AND METHODS  

1. Preparation of Propolis Extractive Solution 

Propolis extractive solution (PRPe) according to 
Bruschi et al. 2002 (9). 

2. Preparation and characterization of 
mucoadhesive thermoresponsive systems  

The formulations were prepared using P407 (20%, 
w/w) and C934P (0.15%, w/w), according to 
Bruschi et al. 2007 (8). The PRPe was added to the 
formulation at a level of 14 or 16% (w/w). 

3. Strains and Culture Methods 

The in vitro susceptibility tests with PRPe and 
conventional antifungals were performed against 
with C. albicans ATCC 90028 and 88 C. albicans 
clinical isolates. Of these, 40 colonized group 
(clinical isolates of patients without 
symptomatology,) 27 from VVC group (clinical 
isolates from patients with a single VVC episode) 
and 21 from RVVC (clinical isolates from patients 
with recurrent episodes of VVC), belonging to the 
archive collection of the Laboratory of Medical 
Mycology, UEM. 

4. Antifungal susceptibility assays 

The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of 
fluconazole (FCZ) and nystatin (NYS) were 
determined by broth microdilution method 
according Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI)/M27-A3 (10). The cut-off levels of 
susceptibility to FCZ and NYS were utilized 
according to M27-S3 (11) and Dalben-Dota et al. 
(12). Otherwise, while the Minimum Fungicidal 
Concentration (MFC) of PRPe was determined by 
the same method above, the MFC of MTF-PRP 
were performed by broth macrodilution method 
adapted from M27-A3. The final concentration 
evaluated quantified in ‘total phenol content 
expressed in gallic acid’ of PRPe ranged from 5.23 
to 2680µg/mL, for MTF-PRP at 14%, from 138.57 
to 2217.18µg/mL and for MTF-PRP at 16% from 
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158.4 to 2534.40µg/mL. The antifungal activity of 
PRPe and formulations MTF-PRP were evaluated 
by Minimum Fungicidal Concentration (MFC) and 
the quantitatively reduction of colony forming unit 
(CFU/mL).  

5. Murine candidiasis vaginal model 

The experiments were carried out according to the 
CEUA 4717180616, 08/05/2016. Pseudo-estrus 
status (PS) was performed in the animals 
(0.1mg/estradiol), at 72 hours before infection and 
weekly. For the infection, 30µL of a suspension 
with 1.0x106 yeasts of C. albicans (ATCC 90028) 
was inoculated into the vaginal lumen (13).  

5.1. Treatment protocol  

The infected animals were shared in seven groups 
(n=8): Control 1 (infected animals without 
treatment); Control 2 (infected animals treated with 
MTF without PRP, twice a day); PRPe (infected 
animals treated with PRPe, twice a day);  F14% 
(infected animals treated with MTF-PRP at 14%, 
twice a day); F16% (infected animals treated with 
MTF-PRP at 16%, twice a day); F16%-1x (infected 
animals treated with MTF-PRP at 16%, once a 
day); NYS (infected animals treated with NYS 
commercial cream, twice a day). The treatments 
were performed with 30µL for liquid solutions and 
60µL for MTF-PRP formulations, during 7 and 14 
days. 

5.2. Fungal burden quantification  

The vaginal tissues were aseptically removed, 
shared in a half and weighed, a slice 
(approximately 50% of the exerted organ) was 
mechanically homogenized in sterile lysis buffer 
and placed on SDA and incubated for 48h at 35ºC 
to evaluation the efficacy of the treatment by 
reduction of fungal burden expressed in Log10 

CFU/g of tissue.  

5.3. Histopathological studies 

The vaginal tissue removed and the sections were 
stained by Grocott-Gomori's methenamine silver 
(GMS) and counterstaining with haematoxylin and 
eosin (H&E) (14). 

5.4. Ultrastructural Evaluation 

Scanning Electron Microscopy (SEM) was 
performed following the protocol of De Oliveira et 
al. (15).  

5.5. Statistical analyses 

Student t test was used for the comparison 
between treated and untreated groups, and for 
multiple comparisons was used by one-way 
analysis of variance (ANOVA) applying the 
Bonferroni multiple-comparisons test. The data 
were analyzed using Prism 6.0 software 

(GraphPad, San Diego, CA, USA). Values of 
p<0.05 were considered statistically significant. 

3. RESULTS 

The results of antifungal susceptibility test of 
commercial drugs are presented on Table I. Most 
clinical isolates showed susceptibility to NYS (95-
100%) and FCZ (95-100%). Resistance to FCZ 
was 5% observed in both colonized and RVVC 
group.  

The MFC of PRPe for 89 clinical isolates showed a 
similar response in two different reading times (24 
and 48h) evaluated (Figure I). The most isolates 

(44-51%) were inhibited in the 167.5µg/mL, 

followed by 29-30% with 335µg/mL, and 18-23% 

with 83.75µg/mL. 

According to figure II, the fungicidal evaluation of 
the F14 and F16% show significant reduction 
(3log10 CFU/mL) in the cell viability starting from  

 

2217.18µg/mL of total phenol content expressed in 
gallic acid compared to control (p<0.05). In 
addition, F16% was more effective than F14% 
since it inhibited 50% of the isolates’s growth, at the 
above concentration, with substantial cell viability 
reduction (3log10 CFU/mL) starting from 

1108.59µg/mL of total phenol content expressed in 

gallic acid compared to control (p<0.05). This 
reduction is not concentration dependent.  

The in vivo experiments showed a fungal’s burden 
significant reduction (approximately 2log10 
CFU/mL) of the PRPe and MTF-treated groups, 
with a NYS-like response after 7 days of treatment 
(Figure IIIa) regarding to control (p<0.05).  

With improved response, the treatment for 14 days 
(Figure IIIb) further reduced the fungal burden in 
animals treated with F16% (2log10CFU/mL) 
compared to control (p<0.05). However, there was 
no statistically significant difference between the 
F16%-groups treated once or twice daily, for 7 and 
14 days (p<0.05) (Figure IIIa and IIIb).  

Fig. I. In vitro activity of Propolis Extractive 
Solution (PRPe). Distribution of 89 C. albicans clinical 

isolates according to Minimal Fungicidal Concentration of 
PRPe  
in 24h and 48h.   
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Table I. Minimal inhibitory concentration of antifungal drugs against Candida albicans clinical isolates 
of vulvovaginal candidiasis  

  
  
 

Antifungals  

C. albicans  

Colonized  VVC  RVVC  

S  DDS  R  S  DDS  R  S  DDS  R  

n  (%)  n  (%)  n  (%)  n  (%)  n  (%)  n  (%)  n  (%)  n  (%)  N  (%)  

NYS  

FCZ  

39  

39  

97.5  

97.5  

1  

0  

2.5  

-  

0  

1  

-  

2.5  

27  

27  

100  

100  

0  

0  

-  

-  

0  

0  

-  

-  

20  

20  

95  

95  

1  

0  

5  

-  

0 

1  

-  

5  
NYS = nystatin; FCZ = fluconazole; S (susceptible): isolates with MIC≤ 4 µg/mL for NYS; ≤2 µg/mL for FCZ. DDS (dose-dependent 
susceptibility): isolates with MIC between 8 and 32 µg/mL for NYS; 4 µg/mL for FCZ. R (resistant): isolates with MIC ≥ 64µg/mL for NYS; 
≥ 8 µg/mL for FCZ. C. albicans reference ATCC 90028 NYS MIC = 0.25 µg/mL and FCZ MIC = 0.125 µg/mL.  

  

In addition, there was no statistically significant 
difference between control groups, including as C2 
animals treated only with MTF without PRP 
(p<0.05) (Figure IIIa and IIIb). 

The Figure IV illustrates histological and SEM 
analysis of the pseudo-estrus status, where the 
organization and keratinization of vaginal 
epithelium evaluated after 7 days of follow-up 

Figure IVb and IVd) were maintained for up to 14 
days with similar quality (Figure IVc).   

 

Fig. III. The efficacy of Mucoadhesive 
Thermoresponsive Formulations (MTF) with 
propolis (PRP) in C. albicans experimental 
vulvovaginal candidiasis (VVC). Log10 CFU/g 

tissue infected with 1.0x106 CFU/mouse: a) 7 days. b) 14 
days. C1: VVC (infected and untreated). C2: VVC-MTF 
without PRP treated. F14%: VVC treated with MTF 
containing PRP at 14%. F16%: VVC treated with MTF 
containing PRP at 16%; PRPe: VVC treated with PRP 
Extractive Solution; NYS: VVC treated with NYS 
commercial cream. *p<0.05   

 

 

 

 

 

 

relation to control. 

Fig. II. In vitro activity of Mucoadhesive  
Thermoresponsive Formulations containing 
Propolis at 14% (F14%) and 16% (F16%) on 
four C. albicans clinical isolates. A,B,C,D) 

Quantitative logarithmic evaluation reduction. a,b,c,d)  
Minimum Fungicidal Concentration (MFC) of F14% and 
F16% at 24 hours. Control: positive control (inoculum 
without F14% or F16%). F14% 1-5: 2217.18; 1108.59; 
554.29; 277.15; 138.57. F16% 1-5: 2534.40; 1267.20; 
633.60; 316.80; 158.40. C: negative control, without drug 
activity.    
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In this context, images from Figure V agree with the 
analysis of the fungal burden, showing in the 
control group (C1) the presence of multiple hyphae 
and fungal filamentation in the keratinized layer 
(Figures Va, Vb and Vb'), with penetration into the 
epithelium already in 7 days after infection (Figure 
Vb), associated to edema and marked dysplasia 
after 14 days of follow-up (Figure Va'); on the other 
hand, the reorganization of the epithelium and 
absence of fungi in the treated group (Figures Vc 
and Vc'). 

Furthermore, the Figure VI strengthens these 
results in a qualitative analysis of SEM images, 
showing an expressive reduction of the fungal 
burden in treated groups compared to control, 
keeping a NYS-like behavior.  

 

 

4. DISCUSSION 

VVC is currently a challenge in clinical practice. 
The states of recurrence (RVVC) and therapeutic 
failure have been attributed to various factors that 
extend to those related to women (e.g. 
immunosuppression, pregnancy) or yeast potential 
(e.g., antifungal resistance) (2-3). In this context, 
the therapeutic failure has been related with low 
dosage maintenance of the azole posology, and by 
indiscriminate use of antifungals (6-7). In this 
study, despite the low frequency, it was possible to 
observe clinical isolates of C. albicans resistant to 
FCZ. This drug is one of the most frequent in 
medical prescriptions and sometimes empirically 
(7).  

This scenario highlight the need to the search for 
new therapeutic alternatives, such as the propolis. 

The results of this study showed efficient antifungal 
activity in vitro of PRPe even when incorporated 
into the MTF. In addition, the figure II, showed that 
the two MTFs evaluated were able to efficiently kill 
clinical isolates, encouraging the advancement of 
in vivo studies. In this context, the retention of 
vaginal formulation is fundamental to the 
improvement of clinical performance, so the 
mucoadhesive drug delivery systems is shown as 
an attractive and flexible option, because it permits 
drug administration by multiples routes in different 
concentrations (8). 

In general, this pre-clinical study proved the 
fungicidal properties of PRP, in addition, figures V 
and VI suggest the modulation ability of PRPe on 
fungal’s burden decrease and epithelium 
reorganization.   

 

 
 

 

Fig. V. Histopathological examination of the 
Balb/c mice’s vaginal mucosa illustrating the 
effect of Propolis Extractive Solution (PRPe) 
and Mucoadhesive Thermoresponsive 
Formulations containing propolis at 16% 
(F16%) treatment in an experimental 
vulvovaginal candidiasis (VVC) by C. 
albicans. Control group untreated (C1) VVC (20x): a) 7 

days; a’) 14 days. b) C1 VVC (40x): b) 7 days; b’) 14 days. 
VVC (40x): c) PRPe treated, twice a day - 7 days; c’) F16% 
treated, twice a day - 14 days.  
 

 

Fig. IV. Histopathological and Scanning 
electron microscopy (SEM) examination of 
the vaginal mucosa of Balb/c mice 
illustrating the pseudo-estrus status (PS) 
weekly performed with 0.1mg of 17 β-
estradiol valerato. a) Animal without PS uninfected 

(40x). b) Animal PS uninfected - 7 days (40x). c) Animal PS 
uninfected - 14 days (40x). d) SEM of animal PS uninfected 
- 7 days (1200x).   

 

Fig. VI. Scanning electron microscopy (SEM) 
images of C. albicans experimental 
vulvovaginal candidiasis (VVC) treated with 
Nistatin (NYS), Propolis Extractive Solution 
(PRPe), Mucoadhesive Thermoresponsive 
Formulation containing Propolis at 14% 

(F14%) and 16% (F16%) at 1200x. Control group 

untreated (C1):  a) 7 days; a’) 14 days. VVC-NYS treated, 
twice a day: b) 7 days; b’) 14 days. VVC-PRPe treated, twice 
a day: c) 7 days; c’) 14 days. VVC-F14% treated, twice a 
day: d) 7 days. d’)14 days. VVC-F16% treated, twice a day: 
e)7 days. e’) 14 days.   
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5. CONCLUSION 

Concluding, the PRPe appears as a promising 
alternative for mucosal fungal infections treatment, 
while the results of this study support the sending 
of these formulations for the next steps of new 
antifungal agent development through clinical 
trials. 
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1. INTRODUÇÃO 

A população de neonatos, infantes e crianças, 
apresenta características fisiológicas diferentes dos 
indivíduos adultos, tanto na questão de idade e peso 
como no grau de maturação e no desenvolvimento 
dos órgãos. Estas diferenças influenciam na 
farmacocinética dos fármacos, consequentemente, 
na resposta terapêutica ou toxicológica (1-3). 
A composição de água corporal é um fator no grau 
de dissolução de fármacos hidrofílicos, pois o 
percentual de água em neonatos é em torno de 75 - 
80% do peso corporal total enquanto que no adulto 
representa 60%. Por outro lado, devido a 
imaturidade da função renal após o nascimento, a 
capacidade de filtração glomerular é cerca de 30 à 
50% menor que um adulto (4). Adicionalmente, 
crianças na fase pré-escolar, a função renal está 
aumentada (5). 
A sepse e o choque séptico são síndromes que 
acometem recém-nascidos e crianças e 
representam cerca de 67% de mortalidade no Brasil, 
principalmente no período neonatal (6). 
O déficit de fluidos provocado pelo aumento de 
permeabilidade capilar na sepse leva a necessidade 
de reposição de fluidos, em torno de 20mL/kg de 
cristalóides ou albumina em bolus na primeira hora, 
seguida de 40-60mL/kg até a normalização dos 
sinais de perfusão. Concomitantemente à reposição 
de fluidos, é recomendado a administração de um 
antimicrobiano de amplo espectro administrado 
dentro da primeira hora de suspeita de sepse (7,8). 
Quando há suspeita de infecção por bactérias 
Gram-positivas, a vancomicina é o medicamento de 
escolha e por ser um fármaco hidrossolúvel e 
eliminado principalmente por filtração glomerular, há 
necessidade de um monitoramento rigoroso devido 
à estreita faixa terapêutica (9). 
A alta quantidade de água corporal dos pacientes 
pediátricos, juntamente com a ressuscitação 
volêmica levam à necessidade de administração de 
doses iniciais de medicamentos hidrossolúveis 

maiores em relação à um paciente adulto (mg/Kg) 
para alcançar concentrações terapêuticas, 
entretanto, futuros ajustes nas doses de 
manutenção são necessários, devido ao potencial 
risco de provocar nefrotoxicidade, pela capacidade 
limitada de filtração glomerular (10). 
Acredita-se que as primeiras doses administradas 
em pacientes sépticos com alta reposição fluídica 
pode levar a concentrações subterapêuticas de 
vancomicina administradas nas doses padrões e, 
portanto, este estudo tem como objetivo avaliar o 
efeito do volume hídrico sobre a concentração 
plasmática da vancomicina, em pacientes 
neonatos, infantes e pediátricos com sepse e/ou 
choque séptico. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
2.1 População de pacientes 

Trata-se de um estudo aberto, observacional, com 
dados retrospectivos extraídos de prontuários de 
pacientes de 0 - 14 anos internados no Hospital 
Universitário de Maringá, com tratamento para 
sepse ou choque séptico, em uso de Vancomicina 
IV, e submetidos à monitorização terapêutica no 
período de janeiro de 2014 à 27 de agosto de 
2018. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
do Hospital Universitário de Maringá com o 
registro: 013718/2017. 
Os prontuários foram separados em 3 grupos: 
recém-nascido (RN), infante (INF) e criança 
(CCA).  
Para a coleta dos dados e seleção das amostras 
seguiu-se os seguintes critérios: 
Critérios de inclusão: Pacientes neonatos (≤28 
dias), infantes (29 dias à 1 ano, 11 meses e 30 
dias) e crianças (2 à 14 anos), com diagnóstico de 
sepse, tratados com vancomicina e tiveram pelo 
menos 2 concentrações de vale (amostra de 
sangue retirada antes da dose seguinte) após 3 
doses (11). 
Critérios de exclusão: Pacientes com óbito 
dentro de 48 horas do internamento, doença 
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terminal ou cuidados paliativos, pacientes em 
terapia de substituição renal. 

Obteve-se uma amostra total de 55 pacientes, que 
foram divididos em 2 grupos, um sendo de neonatos 
e infantes até 6 meses, e o outro de crianças com 
idade acima de 6 meses à 14 anos. 

2.2 Dados antropométricos, clínicos e 
laboratoriais 

Os dados antropométricos foram: data de 
nascimento, idade na internação, idade gestacional 
(quando RN ou INF), sexo, altura e peso. Foram 
calculadas as escalas de gravidade APGAR 
(Aparência, Pulso, Gesticulação, Atividade, 
Respiração) para RN e PIM II (Pediatric Index 
Mortality) para infantes e crianças. Para a análise 
dos fluidos, coletou-se dados do volume de entrada 
(VE), volume de saída (VS), 24h antes da dosagem 
de vancomicina. Os dados laboratoriais coletados 
foram: Creatinina sérica (Cr), Proteína C-reativa 
(PCR), número de leucócitos, isolado microbiano, e 
concentração inibitória mínima (CIM) 

2.3 Parâmetros farmacocinéticos da 
vancomicina 

Foram anotadas as datas de início do tratamento, 
intervalo de doses, horário das dosagens, dose, dia 
da dosagem, concentração de vale, concentração 
de pico. Para cálculo de Clearance de creatinina 
(CLcr) foi aplicado a equação de Schwartz (12). Para 
cálculo de clearance e volume de distribuição, foram 
utilizadas as equações descritas por Le et al. (2013) 
para crianças (13), e Tseng et al. (2018) para 
neonatos e infantes (14). A Área sob a Curva (ASC) 
foi calculada baseada na dose total dia/ clearance 
(L/h) calculado. A comparação com a relação 
ASC/CIM foi usado CIM conforme EUCAST e 
ASC/MIC> 400 seguiu alvo terapêutico de acordo 
com Rybak et. al (2006) (6). 

2.4 Análise estatística  

A análise descritiva foi aplicada nos dados 
antropométricos e clínicos usando software R. 
Os valores de clearance de vancomicina foram 
obtidos pela correlação entre a concentração de 
vale (Cvale), clearance de creatinina (CLcr) ,fluido 
infundido durante 24h, peso e idade. A análise de 
correspondência foi realizada com todas as 
concentrações obtidas das dosagens de 
vancomicina. Todos os testes foram considerados 
significantemente diferentes ao nível de 95% de 
confiança. 

3. RESULTADOS 

Foram incluídos 55 pacientes que tiveram os níveis 
de vale medidos após a 3ª dose de vancomicina. 
Dentre eles, 69% eram do sexo masculino. O tempo 
médio de tratamento com a vancomicina foi de 13 
dias para neonato e infante, e 16 para crianças. A 

bactéria mais comumente isolada foi S.epidermidis 
com CIM entre 1 a 2 µg/mL em 44% dos pacientes 
e teve um total de 58% dos pacientes com cepas 
isoladas. Os dados antropométricos da população 
de estudo estão apresentados na tabela I.  
 

Tabela I. Dados antropométricos e clínicos 

Característi
ca 

Neonato 
(22) 

Infante  
(18) 

Criança  
(15) 

Masculino 
(%) 

14 (63,6) 12 (66,7) 12 (80) 

Feminino (%) 8 (36,4) 6 (33,3) 3 (20) 

*Peso (kg) 
2,5 ± 1          

2,7 
4,6 ± 3                                 

3,6 
22 ± 7,8                        

19 
*Idade 
Gestacional  

34 ± 4,7                        
35  

  

*Idade** 
21,7±14,1     

 19 
4,1 ± 4,8      

2,5 
6,5 ± 3,8         

6 

*Altura (cm) 
43,6 ± 5,5                    

44 
55,8±10,9                     

52 
117,1±20,7             

109 

*APGAR  
1º min  

5,84 ± 2,6                      
6 

    

*APGAR  
5º min  

7,74 ± 1,8                       
8 

  

*PIM II   
6,02 ± 4,8                  

5,15 
7,66 ± 10,2               

5,05 

Vancomicina 
(dias) * 

13 ± 4,2        
13 

13,6 ± 6,6     
14 

16,1 ± 12,2   
14 

Tempo de 
UTI (dias) * 

46 ± 38      
35,5 

42 ± 39        
27 

18 ± 14        
18 

 alta UTI % 81,8 100 100 

Sepse com indicação para Vancomicina - N (%) 

Sim 17 (77) 9 (50) 5 (33) 

Não 5 (23) 9 (50) 10 (67) 

Disfunção orgânica - N (%) 

Respiratória 9 (41) 9 (50) 6 (40) 

Digestória 12 (54,5) 5 (28) 2 (13) 
Neurológica  3 (17) 4 (27) 

Cardíaca 1 (4,5) 1 (6) 1 (7) 

Hepática   1 (7) 

Otológica     1 (7) 
* valores representados por média ± desvio padrão e mediana; 
 ** Idade para neonatos(dias), infante(meses)e crianças (anos).  
PIM: Pediatric Index of Mortality.  
UTI: Unidade de Terapia Intensiva. 

 

De acordo com a Figura I, a quantidade de fluídos 
administrados em neonatos foi acima de 150 
mL/Kg enquanto em crianças este volume foi 
menor, em torno de 100 mL/Kg.  
As doses/Kg de vancomicina administradas 
alcançaram o alvo de 10 mg/L no plasma na 
maioria dos pacientes, entretanto, a quantidade 
total de fármaco no organismo não alcançou a 
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relação de ASC/CIM> 400 em nenhum dos 
pacientes. 
As doses iniciais de vancomicina administradas em 
infantes foram de 15 mg/Kg e foram mantidas nesta 
faixa mesmo que as concentrações de vale tenham 
ficado em torno de 12 mg/L, já neonatos e crianças 
tiveram suas doses aumentadas para 15mg/Kg e 
alcançaram concentrações acima de 15mg/L 
(Tabela II). 

 

 

 

Figura I. Parâmetros Farmacocinéticos da 
vancomicina e fluidos administrados em 
neonatos (0), infantes (1) e crianças (2).  

As doses representam dose dia, FB= balanço hídrico, ASC= área 
sob a curva, Van conc=concentração de vale de vancomicina. 

A quantidade de fluidos administrados no primeiro e 
segundo TDM (Monitorização terapêutica da droga) 
não diferiram em nenhum dos grupos (Tabela II).  

4. DISCUSSÃO 

Os pacientes neonatos e infantes apresentaram 
clearance de creatinina extremamente baixos e as 
doses de vancomicina administradas alcançaram o 
alvo de concentração de vale de 10mg/kg, 
entretanto a quantidade total de fármaco no 
organismo não alcançou a relação ASC/CIM>400 
em nenhum dos pacientes. 
O clearance apresentou correlação com a idade e a 
dose administrada em infantes e neonatos, mas não 
com o fluido infundido, enquanto que para crianças, 
a quantidade de fluido de entrada, o peso e o 
clearance de creatinina apresentaram forte 
correlação com a eliminação da vancomicina. 
Embora o modelo gerado de CL para se calcular a 
relação ASC/CIM > 400 não tenha alcançado este 

alvo, todos os pacientes sobreviveram e 
recuperaram da infecção causada pelas bactérias 
Gram-positivas, principalmente quando foi 
buscado o alvo da concentração de vale > 15 mg/L. 
A infusão de líquidos foi bastante conservadora 
nestes pacientes e seguiu a quantidade 
recomendada apenas para recomposição de 
perdas fisiológicas, mas não seguiram a 
quantidade de volume recomendada para 
ressuscitação volêmica em neonatos e infantes 
(20mg/Kg, bolus) (8). 
 

Tabela II. Primeiro e segundo monitoramento 
de Vancomicina e fluidos administrados 
Pacientes Crianças Infantes Neonatos 
TDM (N) 1 (13) 2 (9) 1 (17) 2 (10) 1 (22) 2 (14) 

 
Ndose 4 4 4 4 3 3 

Dose/Kg 12 14 15 16 12 15 
SD 2.4 6.8 7.1 3.9 3.3 2.8 

Cvale 
(mg/L) 8,70 15,30 11,50 12,00 11.6 15,30 
SD 10,6 9,9 9,4 1,4 5,2 4,4 

Fluido 
(mL) 1.877 1.918 655 655 378 387 
SD 453 426 409 433 118 160 

TDM: monitoramento; N= número de pacientes; Ndose= 
Número de doses administradas/dia; Cvale= Concentração de 
vale de vancomicina; Fluido = fluido administrado em 24h. 

 
Em crianças, devido à alta eliminação de volume, 
superando a perda de adultos, o valor aumentado 
de clearance na primeira dosagem de vancomicina 
resultou em concentrações menores que 10 mg/L, 
havendo necessidade de aumento da dose. 
Diferentemente da maioria dos estudos publicados 
na literatura (17,18), nosso estudo contraria o que 
é descrito na literatura, pois apenas 1 paciente 
alcançou esta relação de ASC/CIM>400.  
Pacientes infectados com S.epidermidis, apesar 
de mostrar sensibilidade à vancomicina, 
dificilmente alcançará esta relação, pois 
apresentam CIM ≥ 2 µg/mL. 
Os fluídos não apresentaram impacto importante  
na concentração de vancomicina, pois o 
procedimento clínico de administração de fluídos 
foi conservador, diferentemente do que é 
estabelecido para adultos. 
De acordo com nossos estudos, esperava-se que 
a dose de 10 mg/Kg e fluido diário de 150 mL/kg 
para neonatos e infantes alcançasse 
concentrações menores do que aqueles obtidos 
pelas crianças devido à diluição da vancomicina 
pelo fluido, entretanto, observou-se o contrário, foi 
obtido o alvo de 10 mg/L para neonatos e 8 mg/L 
de vancomicina para crianças com fluido de 100 
mL/Kg, mostrando a prevalência da maturidade da 
função renal. Em neonatos, infantes e crianças a 
adoção de fluídos apenas para manutenção 
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hidroeletrolítica e monitoramento da concentração 
de vale de vancomicina parece ser um indicador 
mais adequado do que a relação ASC/CIM>400.  

A  

 
CLv = -0.1076847 + 0.0043157 Idade + 0.0021603

Dose administrada. 
 

B 

 
CLv = 0.272527 + 0.108235 Peso  - 0.000447 

Fluido + 0.077852 CLCr 
 

Figura II. Correlação entre o clearance de 
vancomicina e parâmetros fisiológicos em 
pediatria.  

Modelo final em neonatos e infantes (A) e crianças (B). CLv= 
clearance de vancomicina (L/h); CLcr: clearance de creatinina 
(L/h); Fluido (L)/dia. As regiões de cores mais intensas 
representam correlações acima de r=0,600 
  

Estudos com populações maiores devem ser 
realizadas para confirmar a validade destas 
correlações. Em relação a fluidos, a infusão 
excessiva pode levar à insuficiência renal e nosso 
modelo ainda deve ser testado e validado frente à 
uma população maior. 

Nosso estudo apresenta uma limitação importante 
que é o número de pacientes incluídos e o fato da 
administração ter sido conservadora, não 
pudemos verificar a influência do volume em 
neonatos e infantes e validar o modelo. 

5. CONCLUSÃO 

Nosso estudo mostrou que manter a administração 
conservadora de fluídos não afeta a concentração 
da vancomicina, entretanto, para volumes 
maiores, como os apresentados pelas crianças, 
existe uma forte correlação com o peso, a 
velocidade de eliminação da vancomicina e a 
função renal do paciente. 

 

REFERÊNCIAS 

1. Menezez, C. O papel do farmacêutico na 
terapêutica farmacológica em pediatria. 
[Dissertação]. Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias: Departamento de 
Ciências da Saúde.Lisboa; 2014. 

2. Fomom SJ, Haschke F, Ziegler EE, Nelson SE. 
Body composition of reference children from birth 
to age 10 years. Am L Clin Nutri.1982; 35(5): 1169-
75. 
3. Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, 
Blowey DL, Leeder SJ, Kauffman RE. 
Developmental pharmacology: drug disposition, 
action, and therapy in infants and children. N Engl 
J Med. 2003; 349(12): 1157-67. 
4. Ramos JLA, Corradini HB, Vaz FAC, Rebello 
CM. Fisiologia do feto e do recém-nascido: 
adaptação perinatal. In: Araújo M, Vaz FAC, 
Ramos JLA, Okay Y. Hélcio Marcondes, Eduardo. 
Pediatria Básica Tomo I: Pediatria geral e 
neonatal. 9ªed. Sarvier; 2003. p.266-273. 
5. Akaoka K, White RH, Raafat F. Human 
glomerular growth during childhood: a 
morphometric study. J Pathol. 1994; 173(3): 261-8. 
6.Rybak MJ. The pharmacokinetcs and 
pharmacodinamic properties of vancomycin. Clin 
Infect Dis. 2006; 42: S35-9. 
7.  Instituto Latino Americano da Sepse [Internet]. 
[Acesso em 29 de julho 2018]. Disponível em:   
http://www.ilas.org.br/materiais-pediatria.php 
8. Brierley J, Carcillo JA, Choong K, CornellT, 
Decaen A, Deymann A, et al. Clinical practic e 
parameters for hemodynamic support of pediatric 
and neonatal septic shock: 2007 update from the 
American College of Critical Care Medicine. Crit 
Care Med. 2009; 37(2). 
9. Allegaert K, Verbesselt R, Naulaers G, Van den 
Anker JN, Rayan M, Debeer A, et al. 
Developmental pharmacology: neonates are not 
just small adults. Acta Clin Belg. 2008; 63(1)16-24. 
10. Mattoo TK. Neonatal acute kidney injury: 
Pathogeneses, etiology, clinical presentation, and 

ID 0.15 0.10 -0.08 -0.04 -0.17 0.03 0.04 -0.08 0.01

Age 0.93 0.82 0.87 0.74 0.16 0.94 0.82 -0.34

PMA 0.92 0.88 0.85 0.29 0.93 0.92 -0.54

Weight 0.95 0.94 0.23 0.93 1.00 -0.51

Dose administrada 0.89 0.11 0.97 0.95 -0.31

Fluid_In 0.30 0.86 0.94 -0.54

CrCL 0.13 0.23 -0.56

CL_v 0.93 -0.34

Vd -0.51

AUC

Correlação das variáveis para neonatos e infantes

ID -0.23 0.09 0.09 -0.09 -0.41 -0.17 0.09 0.27

Age 0.59 0.65 0.35 0.51 0.87 0.59 0.15

Weight 0.85 0.82 -0.07 0.72 1.00 0.48

Dose administrada 0.80 0.06 0.68 0.85 0.76

Fluid_In 0.02 0.56 0.82 0.57

CrCL 0.61 -0.07 -0.42

CL_v 0.72 0.05

Vd 0.48

AUC

Correlação das variáveis para crianças

120

http://www.ilas.org.br/materiais-pediatria.php


    
 

 

diagnosis. Uptodate [Acesso em 8 de julho 2018]. 
Disponível em:https://www.uptodate.com 
11. Irikura M, Fujiyama  A, Saita F, Fukushima S, 
Kitaoka H, Fukuda T, et al. Evaluation of the 
vancomycin dosage regimen based on serum 
creatinine used in  the neonatal intensive care unit. 
Pediatrics Internacional. 2011; 53: 1038-1044. 
12. Schwartz GJ, Gauthier B. A simple estimate of 
glomerular filtration rate in adolescente boys. J 
Pediatr.1985; 106(3): 522-6. 
13. Le J, Bradley JS, Murray W, Romanoswski GL, 
Tran TT, Nguyen N, et al. Improved vancomycin 
dosing in children using area-under-the-curve 
exposure. Pediatric Infect Dis J .2013; 32(4): 155-
163. 
14. Tseng S, Lim CP, Chen Q, Tang CC, Kong ST, 
Ho PC. Evaluating  the relationship between 
vancomycin trough concentration-time curve in 
neonates. Antimicrob Agents Chemother: 2018; 
62(4): 1647-17. 
15. Hoog M, Mouton JW, van den Anker JN. 
Vancomycin: pharmacokinetics and administration 
regimens in neonates. Clin Pharmacokinet. 2004; 
43: 925-42. 
16. Young TE, Mangum B. Antimicrobials. Neofax: a 
manual ofdrugsused in neonatal care,2010. 23ºed. 
Thomson Reuters, Montvale, USA. P.96-97. 
17. Chen , Wu D, Dong M, Zhu Y, Lu J, Li X , et al. 
Population pharmacokinetics of vancomycin and 
AUC-guided dosing in Chinese neonates and young 
infants. Eur J Clin Pharmacol. 2018; 74:921–930. 
18. Kishk OA, Lardieri AB, Heil EL, Morgan JA. A 
Vancomycin AUC/MIC and corresponding troughs in 
a pediatric population. J Pediatr Pharmacol Ther. 
2017; 22: 41-47. 

 

Palavras-chaves: Vancomicina; fluidos, 

clearance de creatinina. 

121

https://www.uptodate.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kishk%20OA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28337080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lardieri%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28337080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heil%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28337080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morgan%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28337080


    
 

 

EFICIÊNCIA DAS TÉCNICAS DE HIGIENE DAS MÃOS NA PRÁTICA 
HOSPITALAR: REVISÃO SISTEMÁTICA 

Amanda Carina Coelho de Morais1; Sanderland José Tavares Gurgel2; Dario Bordas 
Garcia3; Celso Luiz Cardoso4; Maria Cristina Bronharo Tognim3 
1Acadêmica de Pós-Graduação (Mestrado), Programa de Biociências e Fisiopatologia, Universidade 
Estadual de Maringá, Maringá, PR. 
2Médico, Hospital Universitário de Maringá, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR. 
3Biomédico, Hospital Universitário de Maringá, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR. 
4Docente, Departamento de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR. 
e-mail: amandacoelho_med@hotmail.com 
 

1. INTRODUÇÃO 
As infecções relacionadas à assistência à saúde 
(IRAS), em especial infecções hospitalares, 
persistem como um importante problema de saúde 
pública devido à sua elevada morbidade e 
letalidade, pelo prolongamento do período de 
internamento e aumento de custo hospitalar (1). 
A higiene das mãos é amplamente reconhecida 
como o procedimento isolado mais importante na 
prevenção das infecções hospitalares, porque 
muitos tipos de infecções podem ser causados por 
microrganismos transmitidos pelas mãos 
contaminadas dos profissionais da saúde, 
principalmente quando a higiene das mãos é 
omitida, negligenciada ou inadequada (1-3). 
No Brasil, as recomendações do Ministério da 
Saúde para a higienização das mãos na rotina dos 
serviços de saúde incluem a higienização simples 
das mãos, realizada pela fricção das mãos com 
água e sabão não medicamentoso por 40 a 60 
segundos; a higienização antisséptica das mãos 
utilizando antissépticos associados a detergentes 
(i.e., agentes degermantes, como por exemplo, 
clorexidina, povidona-iodo) e a fricção antisséptica 
das mãos, empregando preparações alcoólicas 
por 20 a 30 segundos. A higienização das mãos é 
considerada adequada quando as mãos são 
friccionadas em todas as suas faces, espaços 
interdigitais, articulações, unhas, extremidades 
dos dedos e punhos (1). 
Um dos primeiros estudos registrados na literatura 
para avaliar a qualidade da técnica da antissepsia 
das mãos com preparações alcoólicas foi realizado 
na década de setenta por Taylor (4). Nesse estudo, 
129 indivíduos, incluindo estudantes e 
profissionais de enfermagem, fizeram a 
antissepsia das mãos com 5 mL de álcool 70% 
adicionado de um corante e com os olhos fechados 
friccionaram as mãos como se estivessem fazendo 
a tradicional lavagem das mãos com água e sabão. 
As áreas das mãos não coradas após a 
antissepsia revelaram falhas na técnica. O estudo 
mostrou que a técnica de higienização foi em geral 
inadequada, ocorrendo falhas em 89% dos casos 
em algumas partes da superfície das mãos, como 

por exemplo, em 56% dos polegares, 28% das 
costas dos dedos, 24% das costas das mãos, 16% 
dos espaços interdigitais e 16% de alguma área 
das palmas. O estudo também mostrou que a 
antissepsia adequada das mãos é realizada pela 
fricção das mãos durante 30 segundos (4). 
O estudo de Taylor (4) chamou a atenção de Ayliffe 
et al. (5), que baseado em seus resultados, 
desenvolveu uma técnica padronizada de 
higienização das mãos para ser usada em um 
teste proposto no Reino Unido para avaliar a 
eficácia de sabões e antissépticos na higienização 
das mãos. Os produtos (5 mL) deveriam ser 
aplicados nas mãos durante 30 segundos, 
seguindo uma técnica padronizada realizada em 
uma sequência de seis passos, incluindo: 1, fricção 
das palmas das mãos entre si; 2, fricção da palma 
da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e 
vice-versa), entre-laçando os dedos; 3, fricção das 
palmas das mãos entre si com os dedos 
entrelaçados; 4, fricção do dorso dos dedos de 
uma mão com a palma da mão oposta (e vice-
versa), segurando os dedos; 5, fricção do polegar 
direito, com o auxílio da palma da mão esquerda 
(e vice-versa), utilizando movimento circular; 6, 
fricção das polpas digitais e unhas da mão 
esquerda contra a palma da mão direita (e vice-
versa), fazendo um movimento circular. A fricção 
das mãos em cada passo era realizada com cinco 
movimentos para frente e para trás (5). 
A técnica dos seis passos proposta por Ayliffe et 
al. (5), devido sua eficácia e prestígio dos autores, 
foi praticamente adotada para a higiene das mãos 
em hospitais de todo o mundo. Atualmente ela é 
recomendada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e “European Committee for 
Standardization” para a realização dos testes de 
avaliação da eficácia antimicrobiana de produtos 
para a higiene das mãos na Comunidade Européia 
(3,6). Entretanto, alguns países, como por 
exemplo, Brasil (1), França (7), Singapura (8), 
utilizam uma adaptação desta técnica, incluindo a 
fricção dos punhos como o sétimo e último passo, 
sendo desconhecido se esta modificação torna a 
técnica de higiene das mãos mais efetiva. O 
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objetivo do presente estudo foi investigar a 
eficiência das técnicas de higiene das mãos 
realizadas em 6 passos versus 7 passos na 
redução das infecções hospitalares, utilizando 
como modelo de estudo uma revisão sistemática 
com análise agrupada de proporções, como 
recomendado  pela Colaboração “Cochrane”. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
2.1. Amostragem, critérios inclusão/exclusão 
Foram incluídos estudos descritos em língua 
inglesa, portuguesa ou espanhola relacionados à 
higiene das mãos na prática hospitalar (técnica e 
adesão), tendo como desfecho clínico as taxas de 
infecção (geral, parcial ou por microrganismo). 
Foram excluídos trabalhos em ambulatórios ou 
domicílios e estudos hospitalares que não 
relacionaram a adesão da higiene das mãos com 
as taxas de infecção. Estudos sobre antissepsia 
cirúrgica das mãos foram também excluídos. 
2.2. Fontes dos estudos 
“Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online” (MEDLINE), via Pubmed, Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), “Cochrane Library e Excerpta Medical 
Database” (EMBASE), foram as bases de dados 
eletrônicos examinadas para artigos publicados no 
período de 1980 a Julho de 2018. A estratégia de 
busca foi realizada utilizando-se termos 
relacionados à higiene das mãos e infecção 
hospitalar, incluindo: “Hand hygiene”, “hand 
disinfection” e “infection rates”. As listas de 
referências de todos os artigos relevantes e artigos 
de revisão publicados foram pesquisadas. Após a 
remoção das duplicatas, os artigos foram 
selecionados para avaliar o título e o resumo. Dois 
revisores avaliaram independentemente os títulos 
e resumos e, em caso de discordância, um terceiro 
revisor foi consultado para resolução. 
2.3. Método estatístico 
Os estudos foram distribuídos em dois grupos de 
acordo com o número de passos (etapas) usados 
na realização da técnica de higiene das mãos: 
grupo 1, seis passos; grupo 2, sete passos. As 
taxas de infecções hospitalares entre os grupos 
foram tratadas como variáveis dicotômicas com 
seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 
95%. A meta-análise não pôde ser conduzida 
devido à heterogeneidade significativa nos tipos de 
intervenções implementadas e tipos e definições 
de resultados, o que impediu o cálculo de medidas 
sumárias; portanto, um modelo de efeitos 
aleatórios foi empregado para realizar a análise 
agrupada de proporções (9), utilizando o programa 
“StatsDirect” (StatsDirect Ltd, UK). Gráficos 
“Forest Plot” foram usados para resumir os dados. 
A presença de uma sobreposição (“overlap”) dos 
intervalos de confiança das duas intervenções, 6 

passos (sem o punho) e 7 passos (com o punho), 
sugere um efeito similar das intervenções sobre o 
desfecho (taxas de infecção hospitalar). Por outro 
lado, os ICs não sobrepostos sugerem diferentes 
efeitos das intervenções estudadas. 

3. RESULTADOS 
A estratégia de busca usada no presente estudo 
possibilitou a identificação de 4.860 títulos, sendo 
4.310/PUBMED, 530/EMBASE e 20/LILACS. Após 
a remoção das duplicatas (N=356), dos 4.504 
artigos selecionados, 1.639 foram excluídos e 
2.865 foram avaliados pelo título e resumo. Oitenta 
artigos sobre higiene das mãos foram 
potencialmente elegíveis para inclusão na revisão. 
Entretanto, a maioria dos artigos (60%, 48/80) 
registrou apenas a adesão às indicações para a 
higiene das mãos, sem associar ao desfecho 
clínico (i.e., a taxa de infecção). Trinta e dois 
artigos preencheram os critérios de inclusão da 
revisão, sendo 30 artigos distribuídos no grupo 1 
(higiene das mãos realizada em seis passos) e 2 
artigos no grupo 2 (higiene das mãos realizada em 
sete passos). As principais características dos 32 
artigos incluídos são apresentadas na Tabela 1. 
A análise agrupada de proporções mostrou que as 
taxas de infecções hospitalares dos estudos do 
grupo 1 foram de 32% [IC 95%, 0,22- 0,42] e do 
grupo 2 foram de 33% [IC 95%, 0,13- 0,57], não 
havendo diferenças significativas entre elas 
(P<0,05). Os dados do presente estudo sugerem 
que não existe diferença na realização da técnica 
de higiene das mãos em seis ou sete passos e que 
ambas reduzem as infecções hospitalares. 

4. DISCUSSÃO 
Nos últimos anos, a adesão dos profissionais da 
saúde a pratica da higiene das mãos tem sido 
estimulada pela campanha mundial denominada 
“Estratégia multimodal para a melhoria da higiene 
das mãos”, lançada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em 2005. 
Apesar do aumento expressivo da publicação de 
artigos relacionados a higiene das mãos, poucos 
estudos têm registrado a associação do aumento 
da adesão à higiene das mãos com a redução das 
taxas de infecções hospitalares. Em nosso estudo, 
em uma amostra de 4860 artigos, apenas 32 
artigos abordaram o assunto e foram incluídos na 
revisão. A grande maioria (94%) dos 32 estudos 
selecionados para a revisão registrou o uso da 
técnica de higiene das mãos realizada em seis 
passos, conforme preconizada na estratégia 
multimodal da OMS. Apenas dois estudos 
registraram o uso da técnica de higiene das mãos 
em sete passos (12,23). Em seis artigos (19%) não 
foram encontradas diferenças significativas entre o 
aumento da taxa de adesão à higiene das mãos e 
redução de infecção hospitalar(16,18,21,24,25,32)
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Tabela I. Características dos 32 artigos incluídos na revisão. 
Ano Autores (referência) País Unidade/Nº. de 

leitos  
Delineamento de estudo/Intervenção Duração Higiene das mãos Indicadores das taxas de 

infecção 
 Técnica Adesão % 

1989 Conly et al.,(10) Canadá UTIA/NI Antes e depois/Programa educacional 6 anos 6 21-77 IH =32%-12% 
2000 Pittet et al.,(11) Suíça Hospital/NI Prospectivo/Programa multimodal 3 anos 6 48-66 IH = 16,9%-9,9% 
2004 Lam et al.,(12) China UTIN/12 Antes e depois/Programa multimodal 1 ano 7 39,5-56 IH/PD = 11,3-6,2 
2004 Won et al.,(13) Taiwan UTIN/24 Ensaio aberto/Campanha multimodal 3 anos 6 43-80 IH/PD = 15,13-10,69 
2005 Zerr et al.,(14) EUA Enfermaria/9 Antes e depois/Programa multimodal 4 anos 6 62-81 Rotavírus/PD = 5,9-2,2 
2005 Rosenthal et al.,(15) Argentina UTIA/24 Antes e depois/APIC-Programa 20 meses 6 23,1-64,5 IH/PD = 47,5-27,9 
2005 Johnson et al.,(16) Austrália Hospital/840 Antes e depois/Multifacetada 12 meses 6 21-42 MRSA/PD = 2,8-1,5 NS 
2007 Pessoa-Silva et al.,(17) Suíça UTIN/20 Antes e depois/Programa multifacetado 3 anos 6 42-55 IH/PD = 11,1-8,2 
2008 Picheansathian et al.,(18) Tailândia UTIN/ Séries temporais/Programa 7 meses 6 6,3-81,2 IH/PD = 9,5-13,5 NS 
2008 Cromer et al.,(19) EUA Hospital/588 Antes e depois/CDC-Programa 2 anos 6 72,5-90,3 MRSA/PD = 0,85-0.52 
2008 Grayson et al.;(20) Austrália Hospital/2379 Multicêntrico/Programa multimodal 2 anos 6 21-47 ICS-MRSA/PD = 0,5-0,2 
2008 Rupp et al.,(21) EUA UTIA/24 Prospectivo/Programa educacional 2 anos 6 37-69 MRSA/PD = 1,67-2,77  
2009 Lederer et al.,(22) EUA UTIA/NI Prospectivo/CDC-Campanha 3 anos 6 49-98 MRSA/PD = 0,52-0,24 
2010 Helder et al.,(23) Holanda UTIN/27 Programa de educação/Multifacetada 4 anos  7 65-88 ICS/PD = 17,3%-13,5%  
2010 Mertz et al.,(24) Canadá Hospital/438 Ensaio controlado randomizado por 

“cluster”/Multifacetada 
15 meses 6 I-15,8-48,2 

C-15,9-42,6 
MRSA/PD/colonização 
I-0,73 vs C-0,66 NS 

2012 Monistrol et al.,(25) Espanha Enfermaria/113 Antes e depois/OMS-Método 33 meses 6 54,3-75,8 IH/DI = 6,93-6,96 
2012 Kirkland et al.,(26) EUA Hospital/383 Série temporal/Múltiplas 4 anos 6 41-91 IH/PD = 4,8-3,3 
2012 Mestre et al.,(27) Espanha Hospital/200 Antes e depois/OMS-Método+3/3  26 meses 6 25-82 MRSA/PD =6-7 
2013 Al-Tawfiq et al.,(28) A. Saudita Hospital/320 Descritivo-longitudinal/Múltiplas 5 anos 6 38-85 MRSA/PD = 0,42-0,08 
2013 Salama et al.,(29) Kuwait UTIA/23 Prospectivo /OMS-Método 7 meses 6 42,9-61,4 IH/PD = 37,2-15,1 
2013 Song et al.,(30) EUA UTIN/NI Retrospectivo/FMEA-Método 3 anos 6 50,3-84 IH-MRSA/PD = 2,4-1,3 
2014 Alp et al.,(31) Turquia UTIA/55 Retrospectivo/OMS-Método 9 anos 6 30,5-63,8 IH/PD = 42,6-33,6 
2014 Restrepo et al.,(32) Colômbia UTIA+ENF/80 Antes e depois/OMS-Método 2 anos 6 82-89 IH/PD = 2,1-4,3 
2014 Chhapola et al.,(33) Índia UTIN/7 Antes e depois/ 15 meses 6 46-69 ICS 46-21 
2014 Johnson et al.,(34) EUA Hospital/570 Longitudinal/Múltiplas 77 meses 6 58-98 ICS/PD = 4.08-0,42 
2015 Thu et al.,(35) Vietnã UTIA+ENF Antes e depois/OMS-Método 16 meses 6 25,7-57,5 IH= 31,7-20,3 
2015 SMoghaddam et al.,(36) Irã UTIN/NI Antes e depois/OMS-Método 3 anos 6 30-70 IH = 33-10 

2016 Chen et al.,(37) Taiwan Hospital/1408 Antes e depois/OMS-Método 12 meses 6 62,3-73,3 IH = 3,7%-3,1% 
2016 Chun et al.,(38) Coréia-Sul Hospital/1241 Retrospectivo/OMS-Método 5 anos 6 32,2-92,3 ICS-MRSA/PD = 0,12-0,08 
2016 Sickbert-Bennett et al (39) EUA Hospital/853 Longitudinal/”Clean In, clean Out” 17 meses 6 83-96 IH/PD = 6,3-4,3 
2016 Mu et al.,(40) China Hospital/2000 Antes e depois/OMS-Método 17 meses 6 37,8-75,9 IH =3,5%-2,7% 
2017 McCalla et al.,(41) EUA UTIA/33 Coorte retrospectivo/Crachá eletrônico 2 anos 6 X=99 vs 96 MR/PD/X = 2 vs 0,4 

Abreviações: NI, não informado; UTIN, unidade de  terapia intensiva neonatal, UTIA, unidade de terapia intensiva adulto; HD, ENF, 3/3, auditoria 3 dias aleatórios em 3 semanas; APIC, 
“Association for Professionals in infection Control and Epidemiology”; CDC, “Centers for Disease Control and Prevention”; OMS-Método, estratégia multimodal da Organização Mundial da 
Saúde para a melhoria da higiene das mãos; FMEA, “Failure Mode Effect Analysis”; X, observação humana versus observação eletrônica; IH, infecção hospitalar; PD, 1000 pacientes-dia, 
MRSA, “methicillin-resistant Staphylococcus aureus”; ICS, infecções da corrente sanguínea; DI, densidade de incidência; I, grupo com intervenção; C, grupo controle. 
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Isso mostra a natureza diversa, multifatorial, das 
infecções hospitalares. 
Boa parte dos estudos atuais sobre higienização 
das mãos preocupa-se em avaliar taxas de 
adesão, por meio de campanhas multimodais e 
vigilância contínua, conforme, principalmente, 
orientação da OMS. A correlação com as taxas de 
infecção hospitalar e a descrição da técnica de 
higiene das mãos raramente são incorporadas 
nesses estudos. 
O presente estudo tem algumas limitações: 1ª, o 
número reduzido de artigos correlacionando as 
taxas de adesão à higiene das mãos com as 
infecções hospitalares; 2ª, a quase inexistência de 
artigos com a descrição da técnica de higiene das 
mãos. Apesar dessas limitações, os dados do 
nosso estudo sugerem que a higiene das mãos, 
realizada em seis ou sete passos, é eficiente na 
redução das infecções na prática hospitalar. 

5. CONCLUSÃO 
A maioria dos estudos sobre higiene das mãos na 
prática hospitalar registra o uso da técnica em seis 
passos recomendada pela OMS. Os nossos 
resultados evidenciam um reduzido número de 
estudos correlacionando a adesão à higiene das 
mãos com as taxas de infecção hospitalar. Ambas 
as técnicas de higiene das mãos (seis ou sete 
passos) são eficientes para reduzir infecções. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cultura da uva exige o uso intensivo de 
agrotóxicos. A classe mais utilizada é a dos 
fungicidas. Alguns destes produtos podem conter 
metais em sua formulação e quando são 
utilizados de forma inadequada, em quantidade 
excessiva e sem os equipamentos de proteção 
individual, podem causar danos à saúde do 
trabalhador (1). 

Um meio de controlar estes danos é o 
monitoramento biológico, que consiste em realizar 
exames laboratoriais com a finalidade de detectar 
a presença de agentes químicos ou produtos de 
biotransformação no organismo do trabalhador 
exposto, a fim de avaliar o risco que estas 
substâncias podem trazer à sua saúde (2). 

Na literatura existem inúmeras publicações 
referentes ao monitoramento biológico de várias 
ocupações, porém pouco se tem sobre os danos 
que a cultura da uva pode causar à saúde do 
trabalhador. A maioria dos estudos que tratam de 
exposição ocupacional de agricultores é voltada 
para o uso de inseticidas (3), publicações que 
relacionam metais em material biológico com uso 
de fungicidas são ainda mais raras.  

A proposta deste trabalho é caracterizar a 
população, avaliar o impacto provocado por 
fungicidas com metais em sua formulação sobre a 
saúde, e a possibilidade de utilização da 
quantificação destes metais em material biológico 
para avaliar a exposição destes viticultores da 
região de Marialva-Pr.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. População de estudo  

O grupo de trabalhadores, expostos aos 
agrotóxicos, foi constituído por 192 viticultores da 
região de Marialva-Pr. 

A seleção desta população foi feita com a ajuda 
do Instituto Agronômico de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (EMATER - Marialva-Pr), que nos 
forneceu uma lista de viticultores cadastrados em 

seu banco de dados. Foi realizado contato 
telefônico com os trabalhadores e realizadas 
visitas à propriedade dos que concordaram em 
participar. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos (COPEP) da Universidade 
Estadual de Maringá (CAAE N° 
65018017.7.0000.0104), parecer nº 2.068.991.  

2.2. Coleta de dados 

A coleta de dados se deu em três etapas. A data 
da visita foi agendada previamente tomando 
como base a utilização de fungicidas que nos foi 
informado pela EMATER- Marialva-Pr. A primeira 
etapa ocorreu em abril e maio de 2017, quando 
os viticultores utilizaram fungicidas em quantidade 
moderada. A segunda, em junho e julho de 2017, 
onde havia pouco uso de agrotóxicos em geral, e 
a terceira de setembro a novembro de 2017, 
período que houve maior utilização de fungicidas.  

Na data agendada com o trabalhador a equipe foi 
até a propriedade para coleta de material 
biológico dos participantes e realização de 
entrevista utilizando instrumentos desenvolvidos 
seguindo o Roteiro de Avaliação das Intoxicações 
Crônicas por Agrotóxicos da Secretaria de Estado 
da Saúde do Paraná (4). 

Os resultados obtidos foram compilados para 
planilhas do software Excel™.  

2.3. Coleta de amostras e análises 
laboratoriais  

Foram coletados 6 ml de sangue de todos os 
participantes, em tubos heparinizados livres de 
metais da marca Vacuette®.  

A quantificação de metais no sangue foi realizada 
na Universidade Federal do ABC Paulista 
(UFABC – Santo André-SP). As amostras foram 
aliquotadas em tubo eppendorf graduado com 
capacidade de 2ml, congeladas e posteriormente 
transportadas sob refrigeração até Santo André.  
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Foram quantificados 15 metais: Aluminio (Al), 
Cromo (Cr), Manguanês (Mn), Cobalto (Co), 
Níquel (Ni), Cobre (Cu), Zinco (Zn), Arsênio (Ar), 
Selênio (Se), Cadmio (Cd), Antimônio (Sb), Bário 
(Ba), Mercúrio (Mg), Chumbo (Pb) e Urânio (U).  

As amostras foram homogeneizadas e diluídas a 
1:10 em solução contendo ácido nítrico (HNO3) a 
0,5% v/v e Triton X-100 a 0,02% m/v.  

Para as soluções de calibração foi utilizada uma 
combinação de matriz para plasma em tubos 
cônicos de 15 mL da marca Falcon. Para este fim, 
os analitos (variando de 1 a 200 ng/ml) foram 
adicionados em HNO3 0,5% v/v e Triton X-100 
0,02% m/v contendo plasma 1:20. 

As amostras foram injetadas em espectrômetro 
de massa com plasma indutivamente acoplado 
(ICP-MS Agilent 7900, Hachioji, Japão). O branco 
e materiais de referência foram analisados em 
cada lote de análise.  

2.4. Análise estatística  

Foi realizada estatística descritiva e os resultados 
de níveis séricos de metais foram comparados 
aos valores para população não exposta aos 
fungicidas obtidos em estudo anterior (5). 
Calculamos a razão de chances (OR), utilizando o 
software OpenEpi, atendendo ao intervalo de 
confiança (nível de 95%) e nível de significância 
com valor de p<0,05. As variáveis utilizadas 
foram: sexo, tempo de trabalho, tipo de contato e 
uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

3. RESULTADOS 

Participaram deste estudo 192 viticultores sendo 
a maioria homens, com idade média de 47,2±13,1 
anos. Quanto à escolaridade dos participantes 
31,3% possuem ensino fundamental completo.  

Mais da metade dos viticultores são autônomos 
(72,4%), e não contribuem com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS (78,1%). As 
famílias são constituídas, em média, por 2,9±1,2 
pessoas e contam com uma renda familiar na 
faixa de R$1.000,00 a R$1.999,99 (31,8%). 

Com relação ao histórico de doenças, grande 
parte dos viticultores entrevistados sofre de 
hipertensão (31,8%), ansiedade (27,1%) e câncer 
(3%). Mais da metade passou por processo 
cirúrgico (58,9%), sendo que todos os casos de 
câncer realizaram cirurgia. Os tipos de cânceres 
apresentados pelos participantes foram: mama 
(0,5%), pele (1,0%), próstata (0,5%), útero 
(0,5%), virilha e intestino (0,5%).  

 A população alvo possui poucos tabagistas 
(9,9%), porém 50,5% relataram fazer uso de 
bebida alcoólica. Quase metade dos viticultores 
apresenta problema de saúde crônico (40,6%) e 
estava fazendo uso de algum medicamento no 
momento da entrevista (46,4%). 

A maioria dos participantes trabalha a mais de 20 
anos na viticultura (45,8%) e é exposto aos 
agrotóxicos por meio do trabalho (90,6%). Apenas 
6,8% dos trabalhadores utilizam todos os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
recomendados e 11,5% já se intoxicaram com os 
agrotóxicos utilizados na viticultura, sendo que 
3,1% se intoxicaram mais de uma vez. A tabela I 
traz os sintomas apresentados pelos 
trabalhadores durante a intoxicação.  
 

Tabela I. Sintomas relatados pelos intoxicados 

Sintomas  Percentual (n=22) 

Gastrointestinais 63,64 

Neurológico 9,09 

Pele 22,73 

Cardiovascular 9,09 

Outros 22,73 

 

Dos trabalhadores que se intoxicaram, quase a 
metade (40,9%) não procurou atendimento 
médico e dos que procuraram 27,3% se dirigiu ao 
hospital.  

Com relação à entrevista com os proprietários 
91,7% relataram utilizar o receituário agronômico 
para comprar os agrotóxicos e 93,3% seguem as 
instruções do receituário. Mas apenas 75,0% 
seguem a indicação de um engenheiro agrônomo.  

A forma de armazenamento dos produtos em 
grande parte das propriedades (78,3%) é feita em 
local fora da casa, junto com outros produtos 
químicos.  

A principal forma de aplicação dos agrotóxicos é 
por pulverizador mecanizado (trator), em 61,7% 
das propriedades. As embalagens vazias, em 
81,7% dos casos, são recolhidas no Centro de 
Triagem e Reciclagem de Agrotóxicos de 
Marialva.  

Na área da saúde familiar, apenas 3,3% dos 
proprietários tiveram alguém da família doente no 
último ano. Grande parte desta população 
procura atendimento em hospitais públicos 
(43,3%), ou em Unidade Básica de Saúde 
(25,0%). Apenas 10% dos proprietários relatou 
que alguém da família necessitou de 
internamento no último ano. Em 8,3% das 
propriedades, houve morte de algum familiar no 
último ano, sendo que 6,7% relataram morte de 
crianças menores de cinco anos nos últimos 10 
anos.   

Na área de políticas públicas, 52,5% dos 
viticultores sentem-se desamparados como 
produtor rural e 59,0% relatou sentir-se 
abandonado pelo poder público. Com relação ao 
serviço público onde a população se sente pior 
atendido 45,9% citaram a saúde.  
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Grande parte da população (83,6%) relatou não 
receber visita periódica do Agente Comunitário de 
Saúde, 86,9% não têm assistência da Equipe de 
Saúde da Família e 26,2% relataram que não 
houve melhorias nas realizações da prefeitura 
nos últimos cinco anos. 

Os agrotóxicos utilizados pelos viticultores de 
Marialva estão listados na tabela II, e os sintomas 
relatados que podem estar relacionados com o 
uso destes produtos sem proteção adequada por 
um longo período, são apresentados na tabela III. 

 

Tabela II. Agrotóxicos utilizados na viticultura 
em Marialva-Pr. 

Nome 
Comercial 

Classe Percentual 

Cercobin® Fungicida 95,8 

Dormex® 
Regulador de 
crescimento 

95,8 

Cabrio Top® Fungicida 95,3 

Score® Fungicida 95,3 

Dithane®  Fungicida  93,7 

Recop® Fungicida 92,1 

Galben® Fungicida  88,9 

Curzate® Fungicida  88,4 

Aliete® Fungicida 83,7 

Censor® Fungicida 77,9 

Ridomil® Fungicida 72,1 

Folpan® Fungicida 70 

Folicur® Fungicida 66,3 

Rovral® Fungicida 65,3 

Manzate® Fungicida  59,5 

Garant® Fungicida 46,8 

Amistar® Fungicida 36,3 

Captan® Fungicida 26,3 

 

Tabela III. Sintomas relatados pelos 
intoxicados.   

Fungicida Sintoma* 
Percentual 

(n=192) 

  Irritação da pele 20.5 

Cabrio Top® Tremores 12.1 

Dithane® Dispinéia 10.5 

Galben® Tosse 10.5 

Curzate® Chiado torácico  6.8 

Manzate® Câncer 3.1 

  Hipotireoidismo 5.2 

Ridomil® Teratogênese  0.5 
*Sintomas retirados do Protocolo de Avaliação das 
Intoxicações Crônicas por Agrotóxicos (4). 

 

Com relação à quantificação de metais no 
plasma, foram selecionados três metais 
(manganês, cobre e zinco), que estão presentes 

em fungicidas utilizados pela população. 
Relacionamos os resultados obtidos com o grupo 
de não expostos. A tabela IV mostra a média 
geométrica da quantidade de metal encontrada 
no plasma da população não exposta e da 
população exposta aos fungicidas, separados por 
gênero e por etapa de coleta.   

Com relação à quantidade de pessoas com nível 
sérico de metal superior ao encontrado no grupo 
não exposto, as porcentagens obtidas foram: 

-Coleta 1: Mn(82,6%) Cu(56,3%) Zn(92,1%). 

-Coleta 2: Mn(95,7%) Cu(63,8%) Zn(98,9%). 

-Coleta 3: Mn(13,1%) Cu(34,3%) Zn(64,0%). 

A tabela V mostra os valores de razão de 
chances seguido do intervalo de confiança para 
cada uma das variáveis selecionadas. As 
variáveis que apresentaram significância 
estatística foram: uso de EPI (OR=8,13; IC95% 
2,26-29,20; p=0,002); forma de contato (OR=4,56; 
IC95% 1,43-14,55; p=0,007); gênero (OR=15,71; 
IC95% 7.7-32.05; p<0,0001); tempo de trabalho 
entre 5 a 9 anos (OR=30,0; IC95% 1,29-6,93; 
p=0,05), 10 a 20 anos (OR=32,5; IC95% 2,40-
439,3; p=0,01) e mais que 20 anos (OR=24,25; 
IC95%1,98-297,3; p=0,02).    

4. DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos mostram que esta 
população se expõe a agrotóxicos cronicamente, 
já que grande parte trabalha com agricultura há 
mais de 20 anos. Outro fator preocupante é o uso 
de EPI por apenas pequena parte dos 
trabalhadores, gerando um quadro de exposição 
crônica sem proteção.  

Embora existam várias pesquisas sobre o 
impacto dos agrotóxicos aos humanos, existe 
grande dificuldade em avaliar os efeitos da 
exposição a estas substâncias. Existe dificuldade 
para relacionar os sintomas apresentados à 
exposição crônica aos agrotóxicos, e casos de 
intoxicação crônica não são notificados em 
sistemas oficiais de registro de intoxicações, por 
isso se torna mais difícil estudar os efeitos deste 
tipo de exposição (6). 

Uma forma de se proteger ao utilizar os 
agrotóxicos é o uso dos EPI´s recomendados. 
Nossos resultados mostraram que poucos 
trabalhadores utilizam corretamente esta 
proteção. Outros estudos brasileiros também 
relatam o mesmo fato, agricultores sabem da 
importância do EPI mas não o utilizam (7-9).  

É importante destacar que, os trabalhadores que 
não utilizam todos os EPI´s recomendados 
possuem sete vezes mais chance de 
apresentarem maior quantidade de cobre no 
plasma, do que aqueles que utilizam todos os 
equipamentos. 
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Outro resultado que chama atenção é que com 
mais de cinco anos de trabalho na agricultura, a 
razão de chance de os trabalhadores 
apresentarem maior quantidade de zinco no 

plasma do que o grupo não exposto é alta e com 
significado estatístico. Reforçando a importância 
da atenção para a exposição crônica desta 
população. 

 

Tabela V. Variáveis do grupo de viticultores expostos aos fungicidas analisadas estatisticamente 
para razão de chance.  

Variáveis 
Mn   Cu   Zn 

OR IC 95%   OR IC 95%   OR IC 95% 

Uso de EPI 

        Todos 1 
  

1 
  

1 
 Nenhum 1.04 0,21-4,02 

 
8.13* 2,26-29,20 

 
2.73 0,60-12,53 

Tipo de contato  
        Ambiental 1 

  
1 

  
1 

 Ocupacional 0.94 0,26-3,48 
 

4.56* 1,43-14,55 
 

3.16 0,79-12,65 

Gênero  
        Mulheres  1 

  
1 

  
1 

 Homens  1.87 0.88-3.99 
 

15.71* 7.7-32.05 
 

1.09 0.38-3.13 

Tempo de exposição 
        <1 ano 1 

  
1 

  
1 

  1 a 4 anos 0.88 0,05-12,97 
 

0.02 0,01-11,68 
 

20 0,84-471,5 

5 a 9 anos  0.84 0,06-11,28 
 

0.01 0,01-4,74 
 

30* 1,29-6,93 

10 a 20 anos  1.96 0,16-23,25 
 

0.01 0,01-8,10 
 

32.5* 2,40-439,3 

> de 20 anos  4.27 0,36-51,03   0.2 0,01-111,5   24.25* 1,98-297,3 
Legenda: OR: razão de chances; Mn: manganês; Cu: cobre; Zn: zinco; IC: intervalo de confiança; EPI: equipamento de proteção 
individual; <: menor que; >: maior que; *: p≤0,05. 

 

Tabela IV. Média geométrica do nível sérico de metais em grupo não exposto e em grupo exposto 
aos agrotóxicos. 

Metal 
Mulheres   Homens 

Não exposto Coleta 1  Coleta 2 Coleta 3 
 

Não exposto Coleta 1  Coleta 2 Coleta 3 

Mn (µg/L) 0.5593 0.888 0.977 0.199 
 

0.5295 0.890 0.888 0.175 

Cu (µg/L) 1401 1285.3 1413.3 1157.4 
 

891.4 1034.6 1112.6 915.5 

Zn (µg/L) 700.9 909.9 991.5 746.6   738.9 928.2 1029.4 791.3 

 

Os homens têm quatorze vezes mais chance do 
que as mulheres de apresentar quantidade de 
cobre no plasma maior do que o encontrado no 
grupo não exposto. Isso pode estar associado ao 
maior tempo de exposição dos homens (que 
muitas vezes trabalham por mais tempo em 
contato com os fungicidas), fato relatado por 
outros estudos (7,10). Ou devido ao homem não 
ser tão cuidadoso com a sua saúde quanto às 
mulheres.  

Nosso estudo apresenta algumas limitações. O 
perfil da utilização de agrotóxicos que nos foi 
informado não é seguido na prática pelos 
viticultores. Este fato ficou evidente quando 
comparamos os resultados da população exposta  

 

 

com a não exposta e os resultados da terceira 
coleta foram menores em relação às outras duas.  

O esperado seria que pelo alto índice de 
utilização dos fungicidas neste período, o nível 
sérico de metal também seria maior.  

Seria necessário traçar um perfil de utilização 
destas substâncias individualmente com cada 
produtor. Uma vez que se saiba qual o produto 
que está sendo utilizado no momento da coleta, 
será possível relacionar com a quantidade de 
metal presente no material biológico do 
participante.  

Apesar das limitações, nossa pesquisa demonstra 
que existe uma grande diferença entre a 
quantidade dos metais avaliados no plasma dos 
viticultores em relação ao grupo não exposto. 
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Indicando a possibilidade de se utilizar estes 
compostos para avaliar a exposição a algumas 
formulações de fungicidas.  

5. CONCLUSÃO 

A população de viticultores de Marialva-Pr, é 
composta em sua maioria por homens, com idade 
média de 47,2±13,1 anos. A maior parte dos 
participantes possui ensino fundamental completo 
e trabalha na viticultura a mais de 20 anos. Os 
nossos resultados sugerem que esta população 
de viticultores da região de Marialva-Pr se expõe 
cronicamente aos agrotóxicos, a exposição pode 
estar relacionada com alguns sintomas clínicos 
apresentados pelos trabalhadores. A 
quantificação de metais presentes em algumas 
formulações de fungicidas pode auxiliar na 
avaliação desta exposição.  
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1. INTRODUÇÃO 

A frequência de microrganismos multirresistentes 
(MDR) têm se tornado uma ameaça crescente de 
saúde pública em vários países, incluindo o 
Brasil. Isto deve-se ao fato de que estes MDR 
possuem grande capacidade de disseminação e 

difícil controle (1,2). As -lactamases, em especial 
as carbapenemases, têm ganhado destaque, pois 
são enzimas capazes de hidrolisar a principal 
classe de antimicrobianos usados na prática 

clínica: os -lactâmicos, incluindo os 
carbapenêmicos (3). 

As principais classes de carbapenemases 
encontradas atualmente são: serino-

carbapenemases e metalo-β-lactamases (ML) 

(3). Uma das ML de grande destaque, desde 
sua primeira descrição em 2008, na Índia (4), é a 
New Delhi metalo-β-lactamase (NDM). Esta 
enzima tem sido transportada por plasmídeos que 
abrigam outros genes de resistência e possuem 
alta capacidade de disseminação (5). O gene 
blaNDM tem sido encontrado tanto em 
enterobactérias (6,7) como em bacilos Gram-
negativos não fermentadores (8,9).  

Com o aumento da incidência de enterobactérias 
resistentes aos carbapenêmicos (CRE) e com a 
limitação na antibioticoterapia para o tratamento 
das infecções causadas por essas bactérias, 
medidas preventivas de vigilância (i.e., detecção 
precoce de pacientes colonizados, 
implementação de medidas de barreira e 
tratamento adequado) tornam-se necessários 
(10). Desse modo o presente estudo teve como 
objetivo avaliar a prevalência de CRE 
transportando o gene blaNDM no Hospital 
Universitário Regional de Maringá (HUM) no 
período de 2014 a 2018. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Isolados Clínicos  

O presente estudo foi aprovado pelo parecer n° 
0447/2017 COPEP-CAAE 63610816.0.0000.0104 
do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) - Paraná. 

Foram selecionados isolados bacterianos 
provenientes de amostras clínicas e de vigilância 
de pacientes hospitalizados no HUM, no período 
de janeiro de 2014 a junho de 2018, que 
apresentavam resistência a pelo menos um dos 
carbapenêmicos (meropenem, imipenem ou 
ertapenem). 

2.2. Identificação fenotípica e teste de 
susceptibilidade aos antimicrobianos  

A identificação da espécie bacteriana e o perfil de 
sensibilidade aos agentes antimicrobianos foram 
realizados pelo método automatizado BD 
Phoenix™ Automated Microbiology System 
(Becton Dickinson, NJ, USA) no Laboratório de 
Análises Clínicas do HUM. A interpretação dos 
testes de sensibilidade aos antimicrobianos foi 
como indicado pelo Clinical Laboratory Standard 
Institute (CLSI)” documento M100-28th Edition 
(11). Os testes para detecção de 
carbapenemases foram realizados conforme as 
normas estabelecidas na Nota Técnica da 
ANVISA N° 01/2013 (3). Adicionalmente foi 
realizada a determinação da Concentração 
Inibitória Mínima (CIM) para IMI (Imipenem) e 

MERO (Meropenem) e a detecção de ML pela 
fita Etest® (AB Biodisc, Solna, Sweden) e os 
resultados foram interpretados de acordo com o 
fabricante. 

2.3. Extração do DNA genômico e detecção 
dos genes de resistência  
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A extração do DNA bacteriano foi realizada pelo 
método da fervura e a pesquisa dos genes de 
resistência foi feita através de uma reação em 
cadeia da polimerase (PCR) do tipo multiplex, que 
contempla a pesquisa dos genes blaKPC, blaNDM e 
blaOXA, tendo como base o trabalho publicado por 
Poirel e colaboradores (12). 

2.4. Tipagem molecular  

Para avaliar a similaridade genética foi realizada 
a técnica ERIC-PCR (Enterobacterial Repetitive 
Intergenic Consensus), descrita por Silbert e 
colaboradores (13). A interpretação dos padrões 
das bandas foi realizada pelo BioNumerics 
software versão 6,5 (Applied Maths, Sint-Martens-
Latem, Belgium) e os isolados foram 
considerados pertencentes ao mesmo clone 
quando o coeficiente de Dice foi ≥ 90% (14).  

3. RESULTADOS 

Um total de 527 isolados bacterianos resistentes 
a pelo menos um carbapenêmico foram 
detectados no período do estudo (2014-2018), 
sendo oito destes transportadores do gene 
blaNDM. Entre os anos de 2014 a 2016 nenhum 
caso de NDM foi reportado no HUM. Já no ano de 
2017 a frequência foi de 0,33 por mês (4/12). E 
no ano de 2018 essa frequência dobrou, sendo 4 
isolados em 6 meses (Figura I).  

Os testes fenotípicos para a detecção de 
carbapenemases estão descritos na Tabela I. No 
método Etest® todos os isolados (oito 
carreadores de blaNDM) foram considerados 
resistentes, exceto um isolado que foi 
intermediário para MERO. Ressaltamos, no 
entanto, que seis isolados demonstraram 
subpopulações sensíveis e apenas algumas 
colônias resistentes (Tabela I). Estas 
subpopulações puderam ser detectadas no meio 
solidificado (Etest®), no entanto, no método de 
microdiluição realizada pelo BD Phoenix™, um 
isolado (VIGI 78) foi sensível a ambos 

carbapenêmicos (CIM <0,5 g/mL).   

A detecção fenotípica das carbapenemases 
baseada no uso de bloqueadores enzimáticos, 
como o EDTA (ácido etilenodiaminotetraacético), 
apresentou alta sensibilidade para a detecção de 
NDM em comparação ao teste de Hodge (Tabela 
I). O teste com demais inibidores (AFB – ácido 
fenilborônico e CLOXA – cloxacilina) mostrou-se 
negativo, inclusive em dois isolados de Raoultella 
planticola transportadores de blaNDM, blaKPC e 
blaCTX-M (Tabela I). 

Os genes da R. planticola foram sequenciados e 
submetidos no GenBank sob o número: 
MH257688–MH257690. Estes isolados 
mostraram na tipagem molecular 100% de 
identidade, embora nenhuma relação 
epidemiológica tenha sido observada entre eles. 
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A tipagem dos 3 isolados de Enterobacter cloacae 
demonstrou que eram clonalmente associados 
(similaridade maior que 90%), enquanto para os 

dois isolados de Escherichia coli não foi verificada 
nenhuma relação clonal (Figura I).  

Figura I: Dendograma produzido pelo software BioNumerics dos isolados produtores de 
carbapenemases  
AN: Amicacina; AMC: Amoxicilina-Clavulanato; AM: Ampicilina; CF: Cefalotina; FEP: Cefepima; CTX: Cefoxitina; CAZ: Ceftazidima; 
CRO: Ceftriaxona; CXM: Cefuroxima; CIP: Ciprofloxacino; ETP: Ertapenem; GEM: Gentamicina; IPM: Imipenem; LEV: Levofloxacino; 
MEM: Meropenem; TZP: Piperacilina-Tazobactam; SXT: Trimetoprim-Sulfametoxazol; FOX: Cefoxitina; CZ: Cefazolina; ATM: 
Aztreonam; CXM: Cefuroxima; SAM: Ampicilina+Sulbactam 

 

Para os dois isolados descritos como R. 
planticola, houve discrepância na identificação. 
Os resultados obtidos com os diferentes testes de 
identificação realizados para os dois isolados de 
R. planticola estão resumidos na Tabela II. Os 
dois isolados identificados como R. planticola 
foram, inicialmente, categorizados pelo sistema 
BD Phoenix™ como Klebsiella oxytoca, no 
entanto, após envio ao Laboratório Central do 
Estado do Paraná, a identificação realizada pelo 

Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time 
of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF VITEK 
MS) demonstrou ser uma R. planticola e a outra 
R. ornithinolytica. Mediante esta discordância os 
isolados foram enviados para Associação Fundo 
de Incentivo à Pesquisa (AFIP) para confirmação 
e sequenciamento da região 16S rRNA, o qual 
demonstrou uma identificação de ambos como R. 
planticola.  

 

Tabela II. Discrepância na identificação bacteriana de Raoultella planticola entre BD Phoenix™, 
MALDI-TOF MS (VITEK MS) e 16S rRNA 

Isolado BD 
Phoenix™ 

MALDI-TOF (VITEK MS) 16S rRNA Identificação final 

LACEN-PR AFIP    

KPC1392 K. oxytoca R. planticola R. planticola R. planticola R. planticola 

  

KPC1508 

  

K. oxytoca 

  

R. ornithinolytica 

  

R. planticola 

  

R. planticola 

  

  

R. planticola 

  

MALDI-TOF MS: Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry; AFIP: Associação Fundo de Incentivo 
à Pesquisa; LACEN-PR: Laboratório Central do Estado do Paraná 

 

4. DISCUSSÃO 

A vigilância de bactérias multirresistentes, 

incluindo as produtoras de ML, tem sido 
recomendada como importante ferramenta para a 
redução de infecções relacionadas a assistência 
à saúde. Em um estudo retrospectivo realizado no 
HUM, a frequência de isolados MDR foi 
considerada pequena em virtude do programa de  

 

vigilância nele estabelecido (15). Embora nenhum 
isolado produtor de NDM tenha sido relatado no 
período avaliado por estes autores (2011-2014), 
no presente estudo verificamos que a partir de 
2017, quando o primeiro caso foi detectado em 
nosso hospital, houve uma rápida evolução 

134



    
 

 

destes microrganismos, com aumento 
significativo de isolados carreadores deste gene. 

Este é um fato preocupante, porém o sistema de 
vigilância epidemiológica no HUM tem sido eficaz 
para detecção rápida e controle destes 
microrganismos (15), pois nossos isolados 
referem-se em sua maioria à colonização, sendo 
apenas um isolado de infecção urinária 
(KPC1445). A detecção laboratorial de isolados 
transportadores de blaNDM é de extrema 
importância, pois é através dela que podemos 
tomar as providências tanto em relação a 
implementação de medidas de barreira quanto a 
terapêutica empregada.  

Nosso estudo revelou baixa sensibilidade na 
detecção de NDM pelo teste de Hodge 
modificado (THM) (<50%), concordando com o 
estudo feito por Saito e colaboradores (16), que 
demonstraram a limitação do THM na 

identificação de ML, com grande número de 
resultados falso negativos. Pasteran e 
colaboradores propuseram uma alteração no 
THM (17), para a detecção destas 
carbapenemases. Após adição de Triton X-100, 
ao meio de cultura, obtiveram uma sensibilidade 
>90% na detecção de NDM.  

Desde 2013, a ANVISA em sua nota técnica (3) 
propôs um teste fenotípico com a adição de 
inibidores (EDTA, AFB e CLOXA) para a 
detecção e diferenciação de carbapenemases em 
enterobactérias. Nossos resultados 
demonstraram que a adição de EDTA proposta 
pela ANVISA foi 100% sensível para a detecção 
dos isolados carreando blaNDM, mesmo naqueles 
com CIM baixas para carbapenêmicos, como 
verificado no isolado VIGI 78, onde a CIM para 
carbapenêmicos foi inferior a 0,5 μg/ml, sendo 
considerado sensível a estes antimicrobianos 
pelo equipamento automatizado BD Phoenix™. 

Diante disso, os resultados obtidos neste trabalho 
demonstram a importância de se avaliar os 
métodos mais comumente utilizados na rotina 
laboratorial para a detecção de carbapenemases, 
comparando-as com métodos moleculares, já que 
os testes fenotípicos utilizados na rotina podem 

muitas vezes falhar na detecção de ML. 
Um fato interessante verificado em nosso estudo 
foi a presença de dois isolados de espécies 
diferentes carreando blaNDM, colonizando o 
mesmo paciente (KPC 1628 e KPC 1629). Este 
dado reforça a facilidade de disseminação 
plasmidial desse gene entre as espécies.  

Encontramos também em nosso estudo a 
presença do gene blaNDM em uma bactéria 
tipicamente isolada no ambiente, que após 
análise por três métodos foi designada como 
Raoultella planticola. Esta espécie microbiana 

que anteriormente era considerada sem 
significância clínica, atualmente tem se tornado 
um grave problema em diversas instituições (18). 
Pertencente à família Enterobacteriaceae, esta 
espécie possui perfil bioquímico semelhante ao 
gênero Klebsiella sendo sua incidência 
subestimada, uma vez que os métodos 
convencionais e até mesmo os automatizados 
não conseguem fazer distinção entre o gênero 
Klebsiella e Raoultella (19). Nosso estudo 
demonstrou esta dificuldade na identificação das 
espécies de Raoultella, conforme descrito na 
Tabela II. Ponce-Alonso e colaboradores (20), 
também encontraram resultados discrepantes na 
identificação deste microrganismo.  

Um fato de extrema importância nestes isolados 
de R. planticola foi a detecção de duas 
carbapenemases (KPC-2 e NDM-1) e ainda uma 

−lactamase de espectro estendido (ESBL-CTX-
M-15) sendo carreadas num mesmo 
microrganismo. Este fato está sendo descrito por 
nossa equipe de pesquisadores como o primeiro 
relato mundial de Raoultella transportando esses 
três genes. Estes dados foram depositados no 
GenBank (acesso número: MH257688–
MH257690) e destacam a grande importância da 
detecção molecular de genes de resistência até 
mesmo em isolados ambientais, pois estes 
podem ser um reservatório silencioso destes 
genes.   

5. CONCLUSÃO 

O reconhecimento precoce de pacientes 
colonizados ou infectados de CRE é de extrema 
importância, porém a detecção de isolados 
carreadores do gene blaNDM se torna difícil, uma 
vez que este gene pode ser encontrado em 
diferentes espécies, incluindo aquelas de origem 
ambiental como R. planticola detectada em nosso 
estudo. Alertamos para o fato de que os 
laboratórios devem estar aptos para sua 
detecção, pois estes genes são de fácil 
disseminação. A correta identificação do 
microrganismo transportador e a rápida detecção 
do gene de resistência podem levar a um melhor 
prognóstico das infecções associadas e controle 
da propagação de bactérias multirresistentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurológico 
comum na infância (1). A característica essencial 
desse transtorno é um padrão persistente de 
desatenção ou hiperatividade-impulsividade que 
prejudica o desempenho acadêmico ou 
profissional (2). 
Em 1990 o diagnóstico para o TDAH foi 
amplamente aceito e o Metilfenidato (MFD) tornou-
se o fármaco de escolha para o seu tratamento (3). 
Esse transtorno acomete cerca de 3 a 5% da 
população de crianças em idade escolar, com 
maior incidência em meninos (4-5).  
O metilfenidato foi sintetizado pela primeira vez em 
1944,comercialmente chamada de Ritalina 
licenciada em 1955 pela 
FoodandDrugAdministration (FDA) dos EUA, para 
o tratamento de letargia, narcolepsia, fadiga 
crônica e distúrbios associados à depressão (6). É 
um psicoestimulante do Sistema Nervoso Central 
(SNC), vendido no Brasil sendo sua 
comercialização aprovada no Brasil em 1998 
(Ritalina) pela empresa Novartis S/A e 2002 
(Concerta) pela empresa Janssen (7).  
Nas últimas décadas observou-se um aumento no 
uso do MFD para o tratamento do TDAH (8). O 
Brasil segue com um aumento como ocorre em 
vários países. No ano de 2011 foi consumido 413,3 
milhões de miligramas (9) e no estado do Paraná, 
pode-se observar um aumento de 118,04% no 
consumo de MFD entre 2009 e 2011 (7).Todavia 
há carência de dados específicos do consumo 
atualizados. 
A produção mundial do MFD em 1990 era de 2,8 
toneladas, já em 2010 atingiu um volume total 
produzido de 43 toneladas, tornando este o 
fármaco psicoestimulante mais utilizado no mundo 
(10,11). Os Estados Unidos é o principal fabricante 
deste medicamento, apresentando uma produção 
de 41 toneladas em 2011 (9). 

 Um estudo no Reino Unido mostrou que a maioria 
das prescrições foi dispensada a pacientes do 
sexo masculino dos quais 20,5% tinham entre 6-9 
anos. Neste país prescrições aumentaram em oito 
vezes entre 2000 e 2015 (1). 
Apesar de ser considerado seguro e eficaz em 
crianças acima dos seis anos de idade, sua 
utilização pode acarretar efeitos colaterais, como 
diminuição do apetite, insônia, agitação e 
nervosismo (12). 
Estudos mostram que o MFD atua principalmente 
como inibidor da recaptação de dopamina e 
bloqueador dos transportadores de dopamina e 
norepinefrina, resultando no aumento da 
disponibilidade desses neurotransmissores na 
fenda sináptica, permanecendo ativos por mais 
tempo (13). Sua ação ocorre no córtex pré frontal, 
região responsável pela atenção e funções 
executoras. Assim o MFD é considerado eficaz 
para o controle dos sintomas do TDAH por 
aumentar a concentração, atenção e memória 
(14). 
O MFD não está incluído na lista de distribuição de 
medicamentos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), porém cada secretaria estadual e municipal 
tem autonomia para definir suas listas próprias, 
baseado em suas necessidades (15). No município 
de Ponta Grossa, estado do Paraná, objeto de 
estudo deste projeto, o MFD consta na relação 
municipal dos medicamentos essenciais 
(REMUME) sendo fornecido pela Secretaria de 
Saúde neste município (16). 
O estudo teve como objetivo verificar a prevalência 
de prescrições do Metilfenidato em escolares com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) da cidade de Ponta Grossa, Estado do 
Paraná. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A proposta apresentada neste projeto faz parte de 
uma pesquisa ampladenominada “Retrato da 
Medicalização da Infância no Estado do Paraná”, 
registrado no SGP/UEM e em andamento desde 
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2012. Os dados brutos utilizados nesta dissertação 
foram coletados no ano de 2015. O objetivo 
principal foi para sistematizar dados sobre a 
quantidade de crianças diagnosticadas e 
medicadas devido a transtornos de aprendizagem 
na faixa de zero a dez anos, nas redes Públicas 
Municipais de Ensino do Estado do Paraná, em 
municípios que aderiram ao Projeto. O 
levantamento foi realizado com os pais e 
responsáveis decrianças da Educação Infantil (EI) 
e Ensino Fundamental I (EFI) da rede pública no 
município de Ponta Grossa pela equipe do projeto 
principal em parceria com a Secretaria de 
Educação do município. Este projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética (COPEP), parecer 862.751. 
2.1 Contextualização do Município de Ponta 
Grossa 
O município de Ponta Grossa está localizado ao 
Sul do Estado do Paraná, com uma área territorial 
de 2.054,732 km2, apresentando uma população 
estimada em 2016 de 341.130, com densidade 
demográfica de 150,72 hab/km2, IDHM em 2010 
de 0,763 e IDEB 5,8 (17). 
2.2 Coleta de dados em Ponta Grossa 
Em Ponta Grossa, a coleta foi realizada no ato da 
matrícula para o ano escolar de 2015 com os 
responsáveis das crianças de EI e EFI. 
No período da coleta o município para EFI, 
apresentava 21.046 alunos matriculados em 84 
escolas, sendo coletados 9.516 questionários 
válidos, correspondendo a 45,21% da amostra 
total do EFI. Na EI, eram 5.137 alunos 
matriculados em 92 escolas (17), foram coletados 
3.776 questionários válidos, correspondendo a 
73,50% da população das crianças de 0 a 5 anos. 
2.3 Análise dos dados 
Estão sendo realizadas análise e discussão dos 
dados das crianças do Ensino Fundamental I e 
Educação Infantil que realizam uso de 
Metilfenidato para verificar o perfil epidemiológico 
dessa população. Para tanto, estão sendo 
analisadas as seguintes variáveis: idade do 
escolar, sexo, tempo de uso da medicação, médico 
responsável pela prescrição, dosagem da 
medicação e as interações medicamentosas 
dessas crianças e ainda se há acompanhamento 
de outro tratamento além das medicações. Aqui 
serão apresentados resultados parciais das 
análises preliminares dos dados. 
2.4 Análise estatística 

Os dados serão organizados em planilha Excel e 
programa Epi Data 3.0®. Para a análise dos dados 
está sendo utilizado o teste qui quadrado com 
correção de Yates, medida de efeito OddsRatio e 
respectivos intervalos de confiança, com suporte 
do programa Stata 9.0, considerando a 
significância estatística para p<0,05. 
Oportunamente será utilizado um modelo de 
regressão logística para as varáveis preditoras 
com p<0,20. 

3. RESULTADOS 

A pesquisa foi realizada na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I da rede pública do município 
de Ponta Grossa-Pr composta por 13.584 
questionários, sendo que 51,59% da amostra 
correspondem ao sexo feminino. 

A tabela I apresenta os fatores associados ao uso 
de Metilfenidato em crianças matriculadas na 
educação infantil e ensino fundamental I da rede 
pública do município de Ponta Grossa. Foi 
observada uma associação significativa para 
prescrição de metilfenidato no sexo masculino (OR 
3,03; IC 2,31 a 3,97; p<0,001) quando comparado 
ao sexo feminino. 

Em relação ao turno em que a criança estuda 
houve uma associação significativa no turno 
matutino (OR 1,74; IC 1,31 a 2,31; p<0,001) 
quando comparado ao integral. 

Quando comparados os anos de estudo pode-se 
observar um aumento gradativo do risco de uso do 
MFD para os alunos do EFI, tendo o maior número 
de prescrições no 3º(OR 25,55; IC 3,51 a 185,97; 
p<0,001) e 5º ano de estudo (OR 28,18; IC 3,87 a 
205,28; p<0,001). 

Outra relação estatística significativa observada foi 
em relação à prescrição de MFD para o TDAH (OR 
832,19; IC 371,24 a 1.866e+03; p<0,001). 

A tabela II apresenta um resultado significativo 
para o tempo de seis a doze meses de tratamento 
(OR 2,35, IC 1,16 a 4,77; p 0,014) quando 
comparado a menos de seis meses. 

Dentre os especialistas analisados na tabela II, o 
neuropediatra (OR 73,92; IC 14,21 a 384,72; 
p<0,001) e o neurologista (OR 141,75; IC 17,80 a 
1.129e+03; p< 0,001) apresentaram maior 
frequência para prescrição para o MFD 
apresentando resultado significativo quando 
comparado aos demais profissionais.  
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Tabela I – Fatores associados ao uso de Metilfenidato em crianças matriculadas no ensino infantil e 
fundamental. Ponta Grossa, Paraná, 2015 

Fatores Preditores 

Uso de Metilfenidato 

OR bruto (IC 95%) p valor Não 

n(%) 

Sim 

n(%) 

Sexo      

Feminino 6749 (98,93%) 73 (1,07%) 1 - 

Masculino 6199 (96,83%) 203 (3,17%) 3,03 (2,31 a 3,97) <0,001* 

Ciclo      

Infantil 3726 (99,79%) 8 (0,21%) 1 - 

Fundamental 9007 (97,20%) 259 (2,80%) 13,39 (6,60 a 27,16) <0,001* 

Turno      

Integral 5311 (98,32%) 91 (1,68%) 1 - 

Matutino 3654 (97,10%) 109 (2,90%) 1,74 (1,31 a 2,31) <0,001* 

Vespertino 3786 (98,21%) 69 (1,79%) 1,06 (0,78 a 1,46) 0,702 

Série     

Infantil 1 74 (100,00) 0 (0,00) - - 

Infantil 2 272 (100,00) 0 (0,00) - - 

Infantil 3 701 (99,86) 1 (0,14) 1 - 

Infantil 4 1315 (99,77) 3 (0,23) 1,59 (0,16 a 15,41) 0,682 

Infantil 5 1364 (99,71) 4 (0,29) 2,05 (0,23 a 18,44) 0,511 

1 ano EFI 1724 (99,08) 16 (0,92) 6,50 (0,86 a 49,26) 0,037 

2 ano EFI 1683 (98,02) 34 (1,98) 14,16 (1,92 a 104,20) <0,001* 

3 ano EFI 1920 (96,48) 70 (3,52) 25,55 (3,51 a 185,97) <0,001* 

4 ano EFI 1889 (96,57) 67 (3,43) 24,86 (3,41 a 181,01) <0,001* 

5 ano EFI 1791 (96,14) 72 (3,86) 28,18 (3,87 a 205,28) <0,001* 

TDAH     

Não 12549 (99,92) 10 (0,08) 1 - 

Sim 380 (60,13) 252 (39,87) 832,19 (371,24 a 1.866e+03) <0,001* 

Legenda: n = número absoluto. % = percentual. IC = Intervalo de Confiança. TDAH = Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 
* = teste estatisticamente significativo.  

 

 

Tabela II – Fatores associados ao uso de Metilfenidato em crianças matriculadas no ensino 
fundamental. Ponta Grossa, Paraná, 2015 

Fatores Preditores 

Uso de Metilfenidato 

OR bruto (IC 95%) p valor Não 

n (%) 

Sim 

n (%) 

Especialista     

Neuropediatra 14 (10,85) 115 (89,15) 73,92 (14,21 a 384,72) <0,001* 

Neurologista 8 (5,97) 126 (94,03) 141,75 (17,80 a 1.129e+03) <0,001* 

Pediatra 45 (90,00) 5 (10,00) 1 - 

Psiquiatra 6 (20,69) 23 (79,31) 34,50 (5,63 a 211,28) <0,001* 

Outros 19 (10,00) 0 (0,00) - - 

Tempo de uso     

< 6 meses 27 (31,76) 58 (68,24) 1 - 

6 – 12 meses 17 (16,50) 86 (83,50) 2,35 (1.16 a 4.77) 0,014 

Legenda: n = número absoluto. % = percentual. IC = Intervalo de Confiança. TDAH = Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 
* = teste estatisticamente significativo. 
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4. DISCUSSÃO 

Os achados desta pesquisa evidenciam que em 
Ponta Grossa, no ano de 2015, houve uma maior 
taxa de prescrição do MFD para alunos do sexo 
masculino da EI e EF1 da rede pública de ensino, 
sendo essa taxa de prescrição três vezes mais que 
no sexo feminino. Este resultado vem de encontro 
comoutros estudos que apresentam índice 
semelhante (1). 

Observa-se que há um maior número de 
prescrições no turno matutino, apresentando um 
risco de quase duas vezes mais quando 
comparado aos outros turnos. Este resultado pode 
estar relacionado com distúrbios do sono que 
ocorre em crianças com TDAHque podem 
apresentar dificuldade em adormecer e manter o 
sono, interferindo no desempenho das atividades 
a serem realizadas no dia seguinte (18). 

Observa-se ainda que os alunos do EF1 
apresentam um risco maior para o uso do MFD 
quando comparado a EI, sendo que esse risco se 
torna mais elevado no terceiro e quinto ano. 

Quandoinicia a vida escolar as crianças enfrentam 
desafios como rotinas e regras a serem seguidas. 
A adaptação a essa nova fase torna-se difícil para 
as criançascom TDAH devido à dificuldade em 
manter a concentração e inquietação, com isso 
essas crianças acabam apresentandoinsucesso 
no processo de aprendizagem. Estudos 
comprovam que crianças com TDAH podem ser 
vulneráveis a déficits na linguagem escrita ao 
longo dos anos do EF1 (19). As crianças são 
encaminhadas a médicos, muitas vezes 
especialistas, que fazem o diagnóstico da doença 
e iniciam o tratamento com MFD.   

Outro dado importante que apresentou uma 
associação significativa foi em relação ao número 
de prescrições de MFD aos alunos com TDAH, em 
que 39,87% dessas crianças fazem uso do 
medicamento. Um estudo nos EUA com crianças, 
com idade entre 4 e 17 anos, mostrou que em 
2011, 69% das crianças com TDAH realizavam 
tratamento medicamentoso (8). É importante 
ressaltar que o tratamento farmacológico é 
recomendado somente nos casos graves, ou 
quando não há resposta satisfatória das 
intervenções não farmacológicas (1). 

Essa pesquisa ainda realça que o tempo de uso do 
MFD entre 6 a 12 meses foi maior quando 
comparado a prescrição menor de 6 meses. Em 
relação à farmacoterapia, o neuropediatra e o 
neurologista apresentaram as mais elevadas taxas 
de prescrições. Estudo realizado em Belo 
Horizonte mostrou resultado semelhante,com 
destaque para o neurologista, com prescrição de 
48,4% para o MFD (20). 

Comparando nossos resultados com uma 
pesquisa realizada em Maringá-Pr, observou-se 
resultados semelhantes, onde os alunos do sexo 
masculino apresentaram um índice maior de uso 
do MFD, a escolaridade teve destaque no uso do 
medicamento no terceiro e quinto ano do EF1 e 
o percentual de crianças com TDAH que fazem 
uso do MFD também foi semelhante (21). 

5. CONCLUSÃO 

Os achados evidenciaram o sexo masculino e 
turno matutino como preditores relevantes 
relacionados à prescrição deMDF para TDAH. 
Para as séries, o EF1 mostrou gradiente crescente 
para o uso de MDF principalmente do terceiro ao 
quinto ano. 
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1. INTRODUÇÃO 
O traumatismo ou a perda dentária em crianças 
não é incomum, e na maioria das vezes ocorre, 
em acidentes, durante práticas esportivas ou 
brincadeiras (1). Nos casos de avulsão dentária 
(remoção completa do dente do alvéolo 
dentário), o procedimento recomendado é a 
recolocação do dente para a manutenção do 
osso alveolar, o que nem sempre é possível. 
Neste caso, a ausência do estímulo 
mastigatório sobre o osso, proporcionado pelo 
dente perdido, resultará em reabsorção do 
osso alveolar (2). 
Os implantes e enxertos dentários são 
alternativas utilizadas em indivíduos que 
sofreram a perda de um ou mais dentes, no 
entanto, não podem ser realizados em 
crianças, na fase de crescimento. Quando não 
é possível realizar a recolocação do dente, a 
utilização de biomateriais para a manutenção 
do osso alveolar se faz necessária. 
Os biomateriais são substâncias puras ou 
compostas, naturais ou sintéticas, de aplicação 
temporária ou definitiva, que podem melhorar, 
aumentar ou substituir parcial ou totalmente, 
órgãos ou tecidos (3,4).  
Os biomateriais empregados como substitutos 
ósseos possuem vantagem em relação à 
disponibilidade ilimitada, além de apresentar 
propriedades ostecondutoras e atuar na 
osteogênese, permitindo a formação rápida do 
osso (5). Nos casos de avulsão dentária, os 
enxertos com biomateriais podem auxiliar no 
retardo do processo de reabsorção fisiológica 
do processo alveolar, após a perda dentária, e 
estimulam a neoformação óssea (6). 
As cerâmicas baseadas em fosfato de cálcio 
estão entre os materiais mais utilizados como 
substitutos ósseos. As cerâmicas de fosfato de 
cálcio bifásicas (BCPs) constituídas de 
hidroxiapatita e βTCP (β-fosfatotricálcico) tem 
mostrado melhor bioperformance no corpo vivo 

do que a hidroxiapatita pura (7,8). Os BCPs 
são muito frágeis e reabsorvidos lentamente, 
entretanto podem ser associados com outros 
materiais mais resistentes, como o nióbio.  
O nióbio é um metal que na presença do 
oxigênio, forma a cerâmica pentóxido de nióbio 
(Nb2O5). É biocompatível, apresenta resistência 
à corrosão e induz a nucleação da apatita, 
tornando-se bioativo e osteocondutor ao ser 
associado ao BCP, formando o compósito 
BCP/Nb2O5 (9).  
O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
capacidade dos compósitos BCP e BCP/Nb2O5, 
na forma de enxerto, de promover a formação 
e manutenção do osso alveolar após exodontia 
em ratos jovens, simulando um modelo de 
avulsão dentária. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Obtenção dos precursores BCP e Nb2O5 e 
preparação do BCP/Nb2O5 

Os procedimentos envolvendo a obtenção dos 
materiais foram realizados no departamento de 
Física/UEM.  
O BCP na forma de pó foi obtido a partir de ossos 
de tilápia (Oreochromis niloticus) após calcinação 
a 900oC e moído em moinho de alta energia por 8 
horas. O pentóxido de nióbio foi cedido pela 
CBMM (Companhia Brasileira de Minas e 
Mineração) e foi submetido a tratamento térmico 
a 1100°C por 3 horas. O material purificado foi 
moído em moinho de alta energia (Retsch PM 
100 - Haan – Alemanha), em atmosfera de ar, por 
3 horas a 300 rpm.  
Os precursores HAp e Nb2O5 foram misturados 
na proporção 1:1 (em vol.%), homogeneizados 
manualmente por um período de 30 minutos  e na 
sequência moídos em moinho de alta energia por 
3 horas, em atmosfera de ar. Após a moagem o 
material foi conformado em uma prensa METAL 
PEM modelo PHP - 30 TONs, na forma cilíndrica 
com dimensões aproximadas de 2,5 mm de 
diâmetro e 5,0 mm de comprimento. Os 
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compósitos foram sinterizados a 1100 oC por 2 h 
em um forno tubular com controle de temperatura 
e em atmosfera de ar. Após o resfriamento o 
material foi fragmentado, sendo confeccionadas 
partículas com tamanhos no intervalo entre 0,5 e 
1mm. 
2.2 Análise físico-química dos precursores 
A espectroscopia μ-Raman foi realizada em um 
espectrômetro Bruker modelo SENTERRA 
acoplado a uma CCD para medidas confocais, 
utilizando ampliação óptica de 20x e um laser 
com comprimento de onda de 532 nm com 
potência de 20 mW. 
2.3 Procedimento experimental em animais 
Foram utilizados 70 ratos Wistar machos com 21 
dias de idade, provenientes do Biotério Central da 
Universidade Estadual de Maringá. (Protocolo de 
aprovação no CEUA/UEM: 9354050517). Foram 
utilizados 14 animais por período. Os animais 
foram dispostos nos seguintes grupos: enxerto de 
hidroxiapatita (HAp) com β-TCP (BCP) (n=5), 
compósito formado por BCP/Nb2O5(n=5) e 
coágulo (C) (n= 4). Sob anestesia intramuscular 
com uma associação de cetamina e xilazina 
(0,1ml/100g) foi realizada a exodontia do incisivo 
superior direito. A seguir foi realizada a 
acomodação do enxerto no interior do alvéolo, até 
o seu preenchimento. As incisões foram 
suturadas com pontos simples com fio de 
Mononylon 5-0 (Ethicon® Johnson, USA). Após o 
procedimento cirúrgico, os animais foram 
mantidos em biotério sob condições controladas 
de temperatura e alimentação (ad libitum). Após o 
período de observação (15, 60 e 120 dias), os 
animais foram eutanasiados por meio de injeção 
de lidocaína (10 mg/kg de peso do animal) 
seguida de aplicação de solução de 120mg/kg de 
peso do animal de tiopental. As amostras da 
maxila foram coletadas, fixadas em 
paraformaldeído 4%, descalcificadas em solução 
de Morse e processadas para inclusão em 
parafina. Cortes histológicos de 7µm foram 
corados com hematoxilina e eosina e Azan. Para 
a análise descritiva, os cortes foram observados 
em microscópio Nikon Eclipse ®Toquio, Japão). 

 
3. RESULTADOS 
Os resultados obtidos para a análise de espectro 
Raman para o compósito BCP encontram-se na 
Figura I. Foram observadas bandas 

características do grupo funcional PO4
3- 

relacionadas aos modos vibracionais ν1, ν2, ν3 e ν4. 
Destaca-se, o intervalo entre 930 e 1000 cm-1 do 
modo vibracional ν1 de PO4

3-, no qual são 
observadas as bandas relacionadas às fases HAp 
em 961 cm-1 e do β-TCP em 971 cm-1. A banda 
em 961 cm-1 está relacionada ao grau de 
cristalinidade da hidroxiapatita. 
 

1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400

3650 3625 3600 3575 3550 3525 3500

 

 

 

Número de onda (cm
-1
)

Cerâmica bifásica

HAp (90%) + B-TCP (10%)

In
te

n
s
id

a
d
e

 (
u

.A
.)

(
S
) OH

-

(

) PO

4

3-
  (fase -TCP)

(

) PO

4

3-
  (fase HAp)

(

) PO

4

3-
(


) PO

4

3- (

) PO

4

3-

 

 

 

Número de onda (cm
-1
)

Cerâmica bifásica

HAp (90%)+-TCP (10%)

In
te

n
s
id

a
d
e
 (

u
.a

.)

 
Figura I. Espectro µ-Raman da cerâmica 
bifásica BCP. Observar o intervalo do espectro 

correspondente ao modo normal de estiramento νs do grupo 
funcional OH- da fase Hap (no quadro, o pico isolado) e o 
modo normal de estiramento v1 da fase β-TCP. 

 
Os resultados obtidos para a análise de espectro 
µ-Raman do compósito BCP/Nb2O5 estão 
contidos na Figura I. Foram observadas bandas 
vibracionais da fase cristalina: óxido de cálcio 
nióbio (CaNb2O6) em 538 (ν3), 597(ν3), 903 (ν1), 
848 (ν1), 496 (ν4), e 484cm-1 (ν4). As bandas 
relativas à fase óxido de fósforo nióbio (PNb9O25) 
são observados em 1010cm-1  (ν1), 694 (ν2) e 
628 cm-1 (ν2). As bandas vibracionais localizadas 
em 953 (ν1) e 969 cm-1 (ν1) são atribuídas à 
faseβ-fosfato tricálcico (β-TCP) e estão 
relacionadas ao íon PO4

3-. A banda em 994 (ν1) 
cm-1 é associada à fase pentóxido de nióbio 
(Nb2O5) e as bandas em 1038 e 938 cm-1 estão 
relacionadas à ligações terminais do tipo Nb=O. 
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Figura II. Espectro Raman do compósito 
BCP/Nb2O5. As bandas vibracionais localizadas em 953 

(ν1) e 969 cm-1 (ν1) são atribuídas à fase β-TCP, indicados 
pela seta. 

 
A Figura III apresenta os resultados obtidos a 
partir das análises histológicas do alvéolo após a 
exodontia. Os materiais foram biocompatíveis e 
bioativos. Uma moderada resposta inflamatória foi 
observada aos 15 dias. Não houve 
desenvolvimento de fibrose em nenhum animal. 
Todos os grupos apresentaram manutenção do 
osso alveolar nos rebordos. A formação óssea, a 
partir dos rebordos alveolares e entre os grânulos 
de BCP e do compósito BCP/Nb2O5 foi 
progressiva. 
A osteogênese foi mais precoce entre os grânulos 
de menor diâmetro, em comparação com aqueles 
maiores, em torno dos quais observou-se a 
presença de tecido conjuntivo frouxo, bastante 
celularizado e vascularizado. 
No grupo coágulo (Figura III C, G e H) observou-
se a formação óssea em todos os períodos. No 
centro do alvéolo, as trabéculas eram, 
inicialmente, mais delgadas e foram tornando-se 
mais espessas ao longo do tempo. 
Nos grupos BCP e BCP/Nb2O5, os resultados 
foram semelhantes, quanto ao aspecto 
morfológico. Pode-se notar que inicialmente a 
formação óssea ocorreu ao redor dos grânulos. 
Porém, ao longo do tempo, a osteogênese 
ocorreu no tecido conjuntivo, entre os grânulos, 
nas regiões mais centrais do alvéolo. 
Após 120 dias os alvéolos de todos os grupos 
apresentaram-se preenchidos por tecido ósseo, 
entretanto na região central dos alvéolos, no 
grupo coágulo, havia áreas preenchidas por 
tecido conjuntivo frouxo. 
 

 
Figura III- Fotomicrografias dos alvéolos 
dentários do incisivo superior direito de ratos, 
após exodontia e enxerto com BCP (A, B e C) 
ou BCP/Nb2O5 (D, E e F) ou preenchidos com 
coágulo do próprio animal (G e H). (A) Observar o 

tecido conjuntivo (vermelho) e tecido ósseo (azul) entre os 
grânulos e em torno dos grânulos de BCP, 15 dias após 
exodontia e enxerto. Em (B), observar o espaço entre os 
grânulos preenchidos por densa matriz óssea, após 120 dias. 
A formação de blastemas ósseos foram observados em áreas 
adjacentes ao biomaterial (C). Nos grupos cujos alvéolos 
foram preenchidos pelo compósito BCP/Nb2O5, de forma 
semelhante ao grupo BCP, observou-se a formação de matriz 
adjacente aos grânulos e no interior do tecido conjuntivo 
adjacente aos grânulos (D e E, 15 dias). Aos 60 dias (F) o 
espaço alveolar encontrava-se com uma maior formação 
óssea e menor quantidade de tecido conjuntivo. No grupo 
coágulo (G e H), a formação óssea foi progressiva, as 
trabéculas ósseas, inicialmente delgadas (G, 15 dias), ficaram 
mais espessas ao longo do tempo (H, 120 dias). Neste grupo, 
aos 60 e 120 dias, havia maior quantidade de tecido 
conjuntivo no centro do espaço alveolar (H), em comparação 
com os demais grupos. Coloração: A e H- Azan; B,C,D,E,F,G- 
Hematoxilina e Eosina. 
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4. DISCUSSÃO 
As deficiências ósseas alveolares resultantes 
de traumas, envelhecimento ou decorrente de 
patologias, ainda são um desafio clínico em 
relação a sua reconstrução (10).  
Os implantes são indispensáveis nas áreas da 
saúde em casos de perda de tecido ósseo. Para 
o sucesso dos implantes dentais, é necessária a 
preservação do osso alveolar, após a exodontia. 
A manutenção do espaço, antes ocupado pelo 
dente perdido, deverá ser ocupado com algum 
material de enxerto. Os fatores que influenciam o 
resultado clínico das cirurgias de implante estão 
relacionados a um volume ósseo adequado e a 
boa qualidade óssea (11).  
O enxerto ósseo autólogo é considerado o 
“padrão-ouro” para a regeneração óssea 
maxilofacial. Entretanto, grandes defeitos podem 
exigir volumes de osso que são localmente 
indisponíveis. Além disso, o transplante autólogo 
está associado a dificuldades de coleta e maior 
morbidade e estresse para o paciente. Assim, 
não pode ser avaliado como o melhor tratamento 
de escolha (10,12). 
Neste estudo, duas cerâmicas a base de fosfato 
de cálcio, foram empregadas como enxerto para 
preenchimento do alvéolo dentário, após 
exodontia, em ratos jovens, com o objetivo de 
investigar sua capacidade de estimular a 
formação e manutenção do osso alveolar, após 
um longo período de tempo.  
A utilização de materiais compósitos tem 
aumentado nas últimas décadas, por possuírem 
propriedades que atuam na reparação do osso, 
como biodegradabilidade, osteoindução, 
osteogênese e osteocondução (8). 
Os materiais empregados foram quimicamente 
caracterizados pela técnica de µ-Raman e a 
morfologia do alvéolo foi avaliada por microscopia 
óptica. 
A técnica de µ-Raman comprovou a presença das 
bandas características do βTCP e da HAp, que 
associados formaram o BCP. O material 
empregado apresentou 90% de HAp e 10% de 
βTCP. Essa composição favorece a reabsorção 
do material, e consequentemente a formação 
óssea, visto que a HAp pura apresenta difícil 
absorção, podendo dificultar a formação de ossos 
novos e regeneração  resultando em fraca 
estabilidade local ou concentração de tensão 
permanente. A presença do βTCP favorece a 
formação de osso novo e remodelação (13). O 
Nb2O5 adicionado ao BCP auxiliou na melhoria 
das propriedades físicas e mecânicas do 
compósito (9). 
Do ponto de vista da morfologia, os dois 
materiais, BCP ou BCP/Nb2O5 favoreceram a 
formação e manutenção do osso alveolar até os 

120 dias de observação. A presença de 
aglomerado de células semelhantes a blastemas 
ósseos próximos ao BCP sugere que este 
material pode apresentar um potencial 
osteoindutor. Em defeitos ósseos, de tamanho 
crítico, na calvária de ratos, foram descritas a 
presença de aglomerados celulares semelhantes 
a blastemas ósseos, corados com hematoxilina e 
eosina (14) e também imunoreativos para 
osteocalcina (15), após implante de disco 
composto por BCP/Nb2O5.  
As células mesenquimais são células 
indiferenciadas.  A presença dessas células 
indica que na presença dos biomateriais elas irão 
se diferenciar em osteoblastos para 

posteriormente depositar matriz óssea (9,15). 
5. CONCLUSÃO 
Os biomateriais BCP e BCP/Nb2O5, utilizados 

neste estudo, empregados como enxerto para 

preenchimento de alvéolo dental após exodontia, 

foram biocompatíveis e induziram a 

osteogênese. Também promoveram a 

manutenção do osso neoformado no alvéolo 

dentário. A partir destes resultados pré-clínicos, 

acredita-se que esses materiais apresentam um 

excelente potencial para aplicação em estudos 

clínicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conjunto de desordens incluindo obesidade, 
dislipidemia, diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensão, 
caracterizando a síndrome cardiometabólica a 
qual tem alcançado proporções epidêmicas 
mundiais. Sua prevalência pode chegar a 85%, 
dependendo da região, população estudada e 
critérios de definição utilizados (1). Estudos 
epidemiológicos e experimentais têm mostrado 
que insultos nutricionais em fases mais críticas da 
vida, tais como gestação e/ou lactação, são 
importantes preditores do desenvolvimento da 
síndrome cardiometabólica na vida adulta (2, 3). 
Essa programação do organismo é associada a 
alterações no desenvolvimento do sistema 
nervoso central (SNC)(4). O conceito DOHaD 
(developmental origins of health and disease), 
cunhado por Barker e colaboradores, o qual 
considera a gravidez e lactação como períodos 
críticos para o desenvolvimento de doenças na 
vida adulta, vem sendo estendido até a 
adolescência, uma vez que nesta fase o SNC 
ainda está em desenvolvimento (5). A frutose é um 
monossacarídeo simples que tem sido usado 
como adoçante em alimentos e bebidas em 
proporções cada vez maiores, este aumento do 
consumo de frutose está intimamente relacionado 
com a incidência da obesidade. Uma das relações 
entre a frutose e a obesidade é o fato de que a 
frutose não é capaz de estimular a secreção de 

insulina pelas células β pancreáticas, pois as 
mesmas não possuem o transportador GLUT5 em 
suas membranas(6). Além disso, a exposição a 
frutose diminui o principal caminho da glicólise que 
converte glicose-6-fosfatase em fructose-1, 6-
bifosfato pela enzima fosfofructoquinase (6). 
Estudos experimentais em animais mostram que o 
alto consumo de frutose durante a gestação induz 
distúrbios metabólicos sistêmicos durante a vida 
adulta do filhote, os quais mimetizam a síndrome 
metabólica humana, incluindo hipertensão, 
hipertrigliceridemia e hiperinsulinemia (7-9). 
Pesquisas têm mostrado que a dieta rica em 
gordura ofertada durante a vida adulta 
desencadeia obesidade, alterações no 
metabolismo de glicose, dislipidemia e hipertensão 
(10-14). Neste contexto hipotetizamos que o 
consumo de frutose durante a adolescência, um 
período crítico do desenvolvimento, pode levar a 
alterações cardiovasculares. Adicionalmente, uma 
dieta rica em gordura na vida adulta poderá 
exacerbar os efeitos deletérios da programação 
induzida durante a adolescência sobre o sistema 
cardiovascular. Portanto nosso objetivo é verificar 
se o consumo de frutose (10%) na adolescência 
causa hipertensão na vida adulta, e se a mesma 
aumenta com a inclusão de uma dieta rica em 
gordura.   

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Animais, condições experimentais e dieta  
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Ratos Wistar de 25 dias foram obtidos do Biotério 
Central da Universidade Estadual de Maringá - 
UEM e trazidos para o Biotério Setorial do 
Departamento de Biotecnologia, Genética e 
Biologia Celular. Esses permaneceram em 
adaptação por 5 dias e ao completarem 30 dias 
iniciaram o tratamento com frutose. 

Os animais ficaram sob condições de temperatura 
(23± 2ºC) e fotoperíodo (07h00min às 19h00min, 
ciclo claro/escuro) controlados, com água e ração 
à vontade.  

Os protocolos experimentais foram desenvolvidos 
de acordo com a aprovação do Comitê de Ética 
para Uso e Experimentação Animal da 
Universidade Estadual de Maringá (CEUA nº: 
1675050218). 

O modelo experimental utilizado consistiu em 
ofertar D-frutose diluída em água (10%) durante a 
adolescência (30 aos 60 dias; grupo frutose (Fr)). 
O grupo controle (W) recebeu água a vontade 
durante toda a vida. Ao completarem 90 dias (vida 
adulta), parte dos animais de ambos os grupos (W 
e Fr) passaram a receber dieta hiperlipídica (HFD) 
a vontade até completarem 120 dias de vida. Aos 
120 dias os experimentos foram realizados.  

Os animais foram divididos em quatro grupos: 
grupo W-NF que recebeu e água e ração 
normolipídica ao longo de todo o protocolo 
experimental; grupo Fr-NF que recebeu solução de 
frutose e dieta normolipídica; grupo Fr-HF que 
recebeu solução de frutose e dieta hiperlipídica; e 
grupo W-HF que recebeu água e dieta 
normolipídica. 

2.2. Coleta de parâmetros biométricos 

Durante todo o período experimental registrou-se 
a cada 2 dias a evolução ponderal e o consumo de 
água e ração de todos os ratos. 

Ao término do procedimento experimental, após os 
animais serem eutanasiados, foi feita a retirada 
dos principais estoques de gordura (retroperitoneal 
e mesentérica).  

 

 

2.3. Procedimentos de canulação vascular para 
registro da pressão arterial. 

Sob anestesia injetável (Cetamina-Xilazina; 75 mg 
+ 15 mg/kg de peso corporal via intraperitoneal) 
inseriu-se uma cânula (P10 -Micro-Renathane 
conectada a uma cânula P50 - ClearTygon) na 
artéria femoral para a monitorização da Pressão 
Arterial. Após 4 dias de recuperação, a cânula 
arterial do rato foi conectada a um transdutor de 
pressão (MLT0670, ADInstruments, Dunedin, 
Nova Zelândia) o qual  foi conectado a um sistema 
de registro computadorizado (Insight, Ribeirão 
Preto, Brasil) que utiliza o sistema DI 158 da 
WinDaq para registro da PA, pulso a pulso. 
(WinDaq lite, DataQinstruments, Estados Unidos 
da América). Os dados foram analisados com 
software específico Advanced CODAS (Data Q 
instruments, Estados Unidos da América). 

3. RESULTADOS 

Na Tabela I encontram-se os resultados dos 
parâmetros biométricos como ingestão hídrica e 
energética total, assim como os valores de 
gorduras viscerais. Não houve diferença 
estatística nos dados de ingestão hídrica. Da 
mesma forma, durante a exposição à frutose e no 
período de recuperação dietética não houve 
diferença entre os grupos. A partir dos 90 dias de 
vida, os animais expostos à dieta hiperlipídica 
apresentaram aumento na ingestão energética 
(p<0,01). Os acúmulos de gorduras 
Retroperitoneal e Mesentérica foram duas vezes 
maiores nos animais submetidos à dieta 
hiperlipídica comparados aos animais tratados 
com dieta controle (p<0,001). A avaliação de peso 
corporal dos animais encontra-se na Figura I.  
Durante o período de exposição à frutose e no 
período de recuperação dietética não houve 
diferença de peso corporal entre os grupos. No 
entanto a partir dos 90 dias os animais que 
ingeriram dieta rica em gordura tiverem um 
aumento de peso corporal refletido em uma maior 
área sobre a curva total dos animais tratados com 
dieta HFD (p<0,001).  

Tabela I. Parâmetros biométricos de animais que receberam frutose durante a adolescência e dieta 
hiperlipídica na vida adulta. 

Parâmetros Grupos Significância 

 
W-NF FR-NF W-HF FR-HF Fr HF I 

ASC Energia /frutose 5632±24,5 6145±341 5859±190 6091±152 ns ns ns 

ASC Energia/ R.D. 7184±163 7571±112 7130±162 7088±140 ns ns ns 

ASC Energia/ HF 7464±119 7242±122 9423±577+ 9210±418 ns ** ns 

ASC Água 13632±841 12910±242 13570±449 13146±592 ns ns ns 

Gord. Retroperitoneal 1,28±0,07 1,40±0,08 2,76±0,13+++ 2,79±0,14+++ ns **** ns 

Gord. Mesentérica 0,73±0,89 0,74±0,05 1,60±0,60+++ 1,62±0,08+++ ns **** ns 

*Fr: frutose; HF: Dieta hipercalórica; I: Interação entre os fatores; ns: não significativo;****: p valor <0,0001; ASC Energia/frutose: consumo 
energético 30 a 60 dias; ASC Energia/R.D.: consumo energético 60 a 90 dias; ASC Energia/ HF: consumo energético 90 a 120 dias. 
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Figura I. Avaliação de peso corporal ao longo 
da vida dos animais. 
*Fr: Frutose; W: Água; NF: Ração comum; HF: dieta 
hiperlipídica; ns: não significativo; ****: p<0,0001; +++: efeito 
fator.  
 

Os parâmetros cardíacos estão representados na 
Figura II. A exposição precoce à excesso de 
frutose não afetou a pressão arterial na vida adulta. 
As pressões arteriais sistólica e diastólica foram 
aproximadamente 10% aumentadas nos animais 
tratados com dieta rica em gordura comparado aos 
animais alimentados com ração comercial 
(p<0,001)l. A exposição à frutose na adolescência 
induziu uma redução de 7% na pressão de pulso 
durante a vida adulta (p<0,01). A dieta hiperlipídica 
não afetou a pressão de pulso. Animais expostos 
precocemente à frutose não apresentaram 
alteração da frequência cardíaca, a qual foi 
reduzida nos animais tratados com dieta rica em 
gordura comparado aos animais alimentados com 
ração comercial (p<0,01). 
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4. DISCUSSÃO 

A exposição à frutose durante a adolescência não 
afetou os parâmetros biométricos e 
cardiovasculares avaliados, caracterizando 
ausência de programação da pressão arterial com 
exposição à frutose 10% durante a adolescência. 
Isso difere de estudos prévios, onde houve 
exposição à frutose na gestação e consequente 
programação de parâmetros cardiovasculares na 
vida adulta (9, 15). Contudo, estes estudos usaram 
doses 6 vezes maiores de frutose ou avaliaram os 
filhotes em uma fase mais tardia da vida (com um 
ano de vida (6, 9). Estas diferenças  no  protocolo  

Figura II. Avaliação dos parâmetros 
cardiovasculares. 

 

experimental podem ter um papel relevante sobre 
a ausência de efeitos induzidos pela frutose 
observados no presente estudo, contudo a 
diferença relevante é a fase da vida em que 
ocorreu o insulto. Devido a grande plasticidade no 
período da gestação, esta fase da vida deve ser 
mais susceptível aos insultos do que a 
adolescência, quando os órgãos já estão formados 
e o desenvolvimento do organismo está na sua 
fase final. 
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Neste trabalho, o uso de dieta rica em gordura foi 
feito para estimular o organismo do animal com um 
segundo insulto tentando evidenciar um 
desequilíbrio fisiológico dado o excesso de 
gordura e calorias dessa dieta (11,16). No entanto, 
não observamos exacerbação dos efeitos da dieta 
HFD em animais previamente tratados com frutose 
10%. 

A literatura mostra que o consumo de dieta HFD 
promove um aumento nos depósitos de gordura, 
aumentando assim o peso corporal do animal, 
além de promover um aumento da pressão arterial 
(14), acordando com os resultados obtidos no 
presente estudo. 

5. CONCLUSÃO 

A exposição à frutose durante a adolescência não 
promoveu uma programação dos parâmetros 
cardiovasculares e biométricos avaliados neste 
estudo, mesmo quando os animais foram expostos 
a um segundo insulto (dieta HFD) na vida adulta. 
Portanto pode-se concluir que a presente 
concentração de frutose (10%) ofertada durante a 
adolescência não promove uma programação 
cardiometabólica na vida adulta.  
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1. INTRODUCTION 

Candida albicans inhabit commensally the 
gastrointestinal tract, vaginal mucosa, oral cavity 
and skin. However, an imbalance of the immune 
system contributes to the appearance of disease, 
ranging from superficial to potentially fatal 
disseminated candidiasis (1).  

Candida spp. are one of the most prevalent agent 
of nosocomial bloodstream infection, causing 
mortality rates of 72%. Furthermore, C. albicans is 
the leading etiologic agent (2).  
The pathogenesis of Candida species is related to 
virulence factors expressed during interaction with 
host which contribute to the development of the 
disease. These factors include adherence, 
morphogenesis (yeast to hyphae transition), 
secretion of hydrolytic enzymes and phenotypic 
switching (3).  
Previous studies demonstrated model of serial 
infection provided insights about host-pathogen 
adaptations (4,5). However, more studies about 
the consequences related to the prolonged stay of 
yeasts in the host are necessary. Therefore, we 
aimed to analyze if the serial contact with the host 
could modify virulence factor profile of C. albicans. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Ethics statement  

CEUA/UEM 7261020418.  

2.2. Strain and culture conditions 

C. albicans SC5314 was incubated for 24 h at 

35॰C and an inoculum of 3.5x106 cells/mL was 

prepared in PBS, pH 7.4. 

2.3. Murine model of serial disseminated 
candidiasis 

A serial murine disseminated infection by C. 
albicans consisting of five passages (P1-P5) was 
obtained injecting 0.1 mL of prepared inoculum 
(SC5314 wild-type (WT)). Five days post-
infection, animals were euthanized, and the 

yeasts were recovered from their kidneys (P1). 
These colonies were used to prepare a new 
inoculum to infect more animals (P2 - P5) and to 
perform virulence assays. Four female BALB/c 
mice, per passage, were inoculated via lateral tail 
vein. Besides kidneys, spleen, liver and brain 
were aseptically removed. Each organ was 
weighted and homogenized in lysis buffer for 
culture and colony count. Parallelly, a survival 
curve analysis was determined, infecting five 
more animals as described above. They were 
monitored and weighted daily until their natural 
death. 

2.4. Histopathological examinations of the 
kidney 

Tissue sections from kidneys were stained with 
hematoxylin and eosin (HE) and Gomori 
methenamine silver (GMS). Analysis were 
performed in at least 20 fields, by optical 
microscope. 

2.5. Chlamydospore formation 

From infection inoculum, 1 μL was streaked on 
corn meal (CM)-Tween 80 agar and incubated at 
25°C for 7 days in the dark. The chlamydospores 
were quantified by counting 50 fields divided in 
three regions of the cover slip using a 20x 
magnification of optical microscope.  

2.6. Filamentation 

The filamentation assay was performed as 
previously (6). In addition, samples were stained 
with calcofluor white (Sigma-Aldrich) and 
visualized with epifluorescence microscope 
(EVOS FL Cell Imaging System). 

2.7 Phospholipase assay 

Phospholipase activity was assessed as 
described previously with modifications (7).  

2.8 Proteinase assay  

The assay was performed as Marcos-Arias et al. 
(2011) with modifications.  
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2.9 Biofilm Characterization  

2.9.1 Colony Forming Unit (CFU) determination 
in biofilm 

Firstly, biofilm formation was evaluated through 
CFU count as described previously (6). 

2.9.2 Biofilm biomass quantification 

Total of biomass was quantified by crystal violet 

(CV) staining as described previously (9).  

2.9.3 Biofilm matrix extraction and 
quantification 

Biofilm matrix was extracted and quantification of 
protein and carbohydrate were performed as 
described previously with modifications (9).  

2.10 Proteomics 

Protein from Candida cells recovered from kidney 
were extracted according to Fiorini et al. (2016). 
Samples were analyzed by ultra-high performance 
liquid chromatography (Shimadzu, Nexera X2) 
coupled to high resolution mass spectrometry 
(Impact II, Bruker Daltonics Corporation). Label-
free protein quantification was processed in 
MaxQuant software (v. 1.6.2.3) and analyzed with 
Perseus software (v. 1.6.1.3). 

2.11 Statistical analysis   

The log-rank (Mantel-Cox) test were used for 
statistical analysis from survival curve. One-way 
analysis of variance (ANOVA) with Bonferroni’s 
post-test were performed for the remaining assays 
using GraphPad Prism version 6.00 (GraphPad 
Software). Values of p<0.05 were considered 
statistically significant.  

3. RESULTS  

The median survival time for animals infected with 
the WT strain and P1 was 10 days, and 7 days for 
P2 (Figure I A). On the other hand, P3, P4 and P5 
reduced significantly median survival time in 
relation to WT (p=0.0031, p=0.0019 and 
p=0.0035, respectively). These passages were 
also highlighted in fungal burden from different 
organs. Kidney burden ranged from 2.98 to 5.22 
log CFU/g tissue over the passages with 
significant statistical difference between the first 
passage and P4 (p=0.0003) and P5 (p=0.0030). 
Fungal burden in brain ranged from 0.6426 to 
3.72736 log10 CFU/g organ, showing significant 
differences in the last two passages in 
comparison to the first passage (p=0.0011 and 
p<0.0001, respectively). Tissue burden in spleen 
varied from 0.295114 to 1.31853 without 
significant statistical difference among the 
passages. Liver fungal burden varied from 
0.118849 to 3.35848 log10 CFU/g, presenting 
significant differences over P4 (p=0.0024) and P5 
(p<0.0001). 

 

Figure I. Host response in systemic 
candidiasis by Candida albicans. (A) Survival 

curve. Log-rank test for multiple comparisons between each 
passage to wild-type was applied; *p=0.0031 (P3), *p=0.0019 
(P4) and *p=0.0035. (B) Fungal burden from different organs; 
*p<0.05 for fungal burden statistically different in relation to P1. 

 

The histopathology of the kidney stained with 
GMS showed the presence of the fungus in all 
passages (Figure II A-E). Only blastoconidia form 
was detected in P1. From P2 to P5, both 
blastoconidia and hyphae were observed; 
furthermore, they were not only in the cortex, but 
also in renal tubules and medulla. In relation to 
the tissue sections stained with HE (figure II F-J), 
less area of inflammation was detected in P1. 
From P2 to P5, the whole kidneys contained 
inflammatory infiltrate, which caused distortion of 
the renal architecture in P5. 

A chlamydospore-like structure was observed in 
kidney from infected murine (Figure III A). Then, 
chlamydospore production was induced and 
quantified on corn meal-tween 80 agar (Figure III 
B and C). The results showed an increased trend 
in chlamydospore formation through passages. 
Values ranged from 59 chlamydospore in 50 field 
for WT to 388 for P3 and 306 for P5, although no 
statistically significant value was found. 
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Figure II. Histopathological of kidneys. (A-E) Tissues stained with GMS, 60x magnification. (F-J) Tissues stained with HE, 

40x magnification. Asterisks: blastoconidia form. Arrowheads: hyphae form. Arrows: inflammatory cells. 

 

 

Figure III. Chlamydospore formation.  (A) Kidney 

section stained with GMS, chlamydospore-like structure (white 
arrow). (B) Chlamydospore quantification in vitro for wild-type 
SC5314 strain (WT) and passages (P1-P5). (C) 
Representative images of chlamydospore (black arrow) 
captured under 20x magnification.  

 

An increasing trend in filamentation rates was 
observed with significant differences between WT 
and P1 (p<0.0001) (Figure IV). Furthermore, there 
was also significant difference from P1 and 
subsequent passages (p<0.05). Thus, while WT 
presented 14.5% of filamentation, P1 showed 
45.5% and P5 exhibited 85%.  

 

 

 

 

 

Figure IV. Filamentation profile. (A) Filamentation 

percent from wild-type SC5314 (WT) and passages 1 to 5 (P1-
P5). (B) Differential interference contrast image (DIC) under 
40x magnification and Calcofluor white (CFW) image under 
20x magnification. 

For phospholipase production, a significant 
reduction was detected in P1 and P2. After that, 
an increasing phospholipase activity was 
observed (p<0.05) in P3 in relation to P2 that 
remained for the subsequent passages (Figure V 
A). 
Regarding to proteinase activity (Figure V B), P1 
presented higher production in relation to WT 
(p<0.05). Then, this production was reduced from 
P2 to P5, presenting similar amount in relation to 
WT. 

 
Figure V. Extracellular enzymes of Candida 
albicans after successive exposure to the host 
(A) Phospholipase activity. (B) Proteinase activity. *p<0.05 for 
isolates compared to WT. **p<0.05 for isolates compared 
among the passages. 

 

A biofilm assay was performed and characterized 
by total biomass through crystal violet method, 
CFU determination, quantification of carbohydrate 
and protein from biofilm matrices (Figure VI A-D). 
It took one passage to increase total biomass in 
relation to WT. From P2 onwards, the absorbance 
values remained equivalents (p>0.05). In the 
same way, P1 presented higher log10CFU/cm2 in 
relation to WT, without significant differences 
when compared to the others. Although there 
were no significant differences in carbohydrate 
and protein quantities among the passages, an 
increasing trend could be observed. 

Proteomic comparison from WT and P4 was 
selected since this passage presented higher 
kidney fungal burden. A total of 97 proteins were 
significantly different in abundance, 46 with higher 
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abundance in P4 and 51 with lower abundance in 
P4 (Figure VII).  

 

 
Figure VI. Biofilm characterization. (A) Absorbance 

of crystal violet from biofilm. (B) CFU quantification. (C) 
Carbohydrate quantification. (D) Protein quantification. 
*p<0.05. 

 
Figure VII. Volcano plot from proteins 
differentially expressed. Proteins with higher 

abundance in P4 (red dots), with lower abundance in P4 
(green dots) and without significant differences (grey dots). 

 

4. DISCUSSION 

Since Candida spp. have been one of the most 
cause of nosocomial blood infections, being C. 
albicans the main pathogen associated to it, the 
continuous studies about pathogenicity of this 
microorganism are necessary.  In this context, we 
serially infected mice to evaluate virulence factors 
expression from recovered yeasts. Thus, we 
observed a reduction in survival time, from 10 
days (WT) to 4-5 days (P3-P5) (Figure I A). Thus, 
it denoted the higher virulence acquired through 
the serial infections. Furthermore, an increase of 
fungal burden in different organs is observed, 
being kidneys the main affected organ (5) (Figure 
I B) with important histopathological findings 
(Figure II), such as increased presence of hyphae 
forms and inflammatory infiltrate during the 

passages. These characteristics reinforce the 
virulence during infectious process.  

Knowing the virulence changes of C. albicans 
after serial passages, our next step was 
evaluating some virulence factors by in vitro 
experiments. Among them, Figure III shows the 
presence of chlamydospore-like structure, 
traditionally classified as a structure of 
identification and resistance for C. albicans. 
Although it is not commonly related to infectivity of 
C. albicans, recently, Navarathna et al (2016) 
showed that those structures could be found in 
infected tissue by this species, suggesting an 
increased pathogenicity. In vitro, results 
demonstrated an increasing trend in 
chlamydospore formation through passages, 
highlighting P3 which coincides with the reduction 
in survival time (Figure I A).  

The importance of yeast-to-hyphae transition is 
well established in the literature and experiments 
in vitro with mutant strains in hyphal formation 
demonstrated an attenuated virulence (12). In this 
way, the higher rates of filamentation (Figure IV) 
in comparison to WT contributed to the 
invasiveness of the tissue and development of the 
disease, leading to increased virulence. These 
results emphasis histopathological findings 
(Figure II). Furthermore, we found two proteins 
Stress protein DDR48 (Ddr48p) and Chitinase 2 
(CHT2) whose genes were up and down-
regulated, respectively, during the yeast-to-
hyphae transition (13), corroborating to our 
results.  

Phospholipase has been detected at hyphal tips 
and it is related to tissue invasion (3). Thus, in 
association with the greater filamentation among 
passage isolates, an increased phospholipase 
activity was detected from P3 (Figure V A). 
Although proteinase has been contributed to 
tissue invasion, our study showed higher activity 
only in P1. These results demonstrate a 
modulation between those enzymes during 
infection process. Similarly, Marcos-Arias et al 
(2011) didn’t found association between increased 
proteinase activity and appearance of disease 
which is in accordance with our findings, since no 
differences in proteinase activity between WT and 
P2-P5 was observed (Figure V B). Therefore, we 
can assume that proteinase didn’t play a major 
role during invasion to the tissue. 

The greater capacity to form biofilm on abiotic 
surfaces was found in the first round of infection 
(Figure VI) that remained for all the following 
passages. In addition, we detected two proteins 
alcohol dehydrogenase 1 (Adh1p) and pyruvate 
kinase (Cdc19p) which have been already 
described in biofilm structure (14).  

155



    
 

 

Thus, all these features indicate the increased 
virulence of those yeasts isolated during serial 
passages.  

5. CONCLUSION 

Altogether, the prolonged contact between yeast 
and murine host contributed to the increased 
expression of some virulence factors such as 
filamentation, biofilm formation, and secretion of 
hydrolytic enzymes that reflected in the 
development of the disease. These results were 
supported by proteomics. Therefore, these 
findings from current in vitro study, could 
reproduce what occurs in hospitals with 
successive infections in different patients. 
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1. INTRODUCTION 

The Fusarium genus has ubiquitous distribution, 
being found in soil, on plants, and in water 
worldwide (1). Many Fusarium species have been 
describes as phytopathogens (2), generating high 
costs for the agriculture sectors (3). However, with 
the advances in medicine this genus has caused 
fatal infections in humans, especially in 
immunosuppressed patients (4). Thus, the 
immune status of the host and the pathogen’s 
portal of entry appears to be critical for the severe 
clinical forms of fusariosis (5). These invasive 
fungal infections are especially identified in 
patients with hematologic malignancies and 
prolonged neutropenia, particularly those with 
acute leukemia and long-term steroid therapy 
patients (6). 

After Candida spp. and Aspergillus spp., Fusarium 
is the third most frequent agent of nosocomial 
infections (7), and the second most common 
filamentous fungal agents in immunocompromised 
patients (5). F. solani species complex (FSSC) 
are the major opportunistic human pathogenic 
filamentous fungi, being responsible for 
approximately two-third of fusariosis cases (8,9).  

Three species, F. falciforme, F. keratoplasticum 
and F. petroliphilum are among the most 
commonly found species of the FSSC found in 
human infections (10). In special, F. 
keratoplasticum is one of the most frequent isolate 
associated with invasive fusariosis severe 
immunocompromised human hosts (11, 12). In 
addition, this specie of FSSC has shown a high 
virulence profile (13), indicating the need to know 
their behavior of this Fusarium species during the 
infection process. 

However, few studies have been devoted to 
studying the pathogen-host interaction taking into 
account the immunological status (14-20). Thus, 
the aim of this study was to evaluate the 
relevance of the host immune status in the course  

 

 

of infection and the affected organ during the 
infectious process by F. keratoplasticum in murine 
experimental model of the disseminated 
Fusariosis.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Culture Conditions 

F. keratoplasticum (INCQS 40099) was originally 
obtained from Fundação Oswaldo Cruz and 
maintained on Potato Dextrose Agar (PDA) tubes 
at 25°C for five days. For the inoculum 
preparation, conidia were harvested with PBS 
(Phosphate Buffered Saline, pH 7.0, 0.1M) on the 
agar tube and isolated from the supernatant of the 
decanted solution. For preparation of challenge 
inoculum, microconidia were isolated by filtration, 
collected by centrifugation, washed, and 
resuspended in sterile physiological saline The 
conidial concentration was determined by 
counting in the Neubauer chamber and the 
inoculum was adjusted to 106 conidia/ mL. The 
actual inoculum level was confirmed by plating 
serial dilutions on PDA plates and incubating for 
48h at 25 ºC. 

2.2 Animals 

All procedures involving animals were approved 
by the Ethics Committee in Animal 
Experimentation (CEUA) of the State University of 
Maringá (UEM), under register number 
6975260716/2016. Care, maintenance, and 
handling of the animals were in accordance with 
CONCEA conditions for animal experimentation. 
Male mice (Balb/C) were obtained from the central 
vivarium of UEM. Animals were acclimatized to 
use. The animals were maintained at a constant 
temperature (21–24°C) and relative humidity (40–
55%) with light and dark cycle. Animals were kept 
in cages with dust-free pine chip bedding. Food 
and water were freely provided. All mice used in 
the study were certified healthy and weight 27 ± 3 
g. 
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2.3. Systemic Model of Fusariosis 

The mice used in this study were randomly 
divided into 4 groups: Control (normal mice), 
Immunosuppression control (neutropenic and 
uninfected), Immunocompetent (normal mice and 
infected) and Immunosuppressed (neutropenic 
and infected). Mice were immunosuppressed with 
cyclophosphamide (Sigma Chemical Co.,St. 
Louis, Mo) at 100 mg per kg body weight, 
intraperitoneally administered 3 days before (day - 
3) and on the same day of challenge (day zero). 
The infected animals groups received an 
intravenous injection of 105 conidia per mouse into 
the lateral tail vein. On days 1, 2, 3 and 4, five 
mice from each mice strain were randomly 
selected and sacrificed. This experiment was 
repeated, and the data of two independent 
experiments were combined. 

2.4 Total leukocyte count and body weight 
assessment 

Every two days after the immunosuppression 
induction, the total leukocyte counts were 
determined in heparinized blood samples, using 
Türk's solution in the Neubauer chamber. The 
body weight of the animals was also evaluated 
throughout the experiment. 

2.5 Tissue Burden and Histopathology 

The spleen, kidneys, liver, heart, lung and brain of 
each animal were aseptically removed and one 
half of each organ was weighed and homogenized 
in 1.0 ml sterile lysis buffer (200 mM NaCl, 5 mM 
EDTA, 10 mM Tris, 10% glycerol v/v, pH 8.30). 
The organ homogenate was spread onto PDA. 
Plates were incubated at 28°C, colonies were 
counted after 48h and CFU per gram for each 
organ were calculated. Fungal colony counts were 
converted to Log10 values. The remaining halves 
of the organs were fixed in 10% formalin, and 
embedded in paraffin. Five-micrometer sections 
were stained with hematoxylin–eosin (H&E) and 
Gomori-Grocott before microscopic analysis. 

2.6 Statistics 

Survival rates were evaluated by the Bonferroni 
method and compared among groups. Log CFU/g 
tissue burden studies were analysed using the 
Two-way ANOVA. Calculations were made using 
GraphPad Prism 6.0. A p value of < 0.05 was 
considered statistically significant. 

3. RESULTS 

The effect of inoculum size on disseminated 
fusariosis by F. keratoplasticum was investigated. 
As can be seen in Figure 1, for the spleen, liver 
and kidney organs the fungal burden was 
dependent on the inoculum size. On the other 
hand, for heart and lung, the fungal burden 

recovered did not vary with the inoculum size. 
Interestingly, in the brain the CFU amount 
recovered was only greater from the inoculum of 
107 conidia. 

Figure I: Effect of inoculum size in 
immunosuppressed host with 96 hours the 
disseminated infection of Fusarium solani. 
Immunosuppressive treatment with cyclophosphamide (100 
mg/ kg body weight) inciatted in day -3 and day zero. 

 

Total leukocyte count was evaluated throughout 
the infection process. The groups receiving 
cyclophosphamide doses were the leukocyte 
counts, regardless of infection by F.  
keratoplasticum (Fig. II). 

 
Figure II: Number of leukocytes per mL to 
blood the mice BALB/c. Immunosuppressed (IS) and 

immunocompetent (IC) in mice infected by F. keratoplasticum 
(105 conidia). 

 

However, the group of immunocompetent and 
infected animals was able to visualize a lower 
number of leukocytes after 4 days of infection, can 
be extended to an infection by F. keratoplasticum 
in a healthy immune response of the healthy host 
(Fig. II).  
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Another analyzed parameter was the effect of 
inoculum size associated with the immune status 
of the host. For this, two inoculum were analyzed, 
105 and 107 (Fig. III). Interestingly, with inoculum 
105 conidia, the immunocompetent animal was 
able to control infection and dissemination of F.  
keratoplasticum, since the fungal load, was 
always lower than that recovered from 
immunosuppressed animals. With the inoculum 
107, the immunological status seems to no longer 
influence the fungal load, and there are no more 
differences between the groups. In this way, the 
inoculum 105 was chosen for the other 
experiments since the work focus is the pathogen-
host interaction taking into account the immune 
status. 

Figure III: Correlation of inoculum 105 and 107, 
associated different tissues in 
immunosuppressed and immunocompetent 
mice at 96 hours post intravenous infection. 

 

The course of F. keratoplasticum infection was 
analyzed up to 96 hours after infection, since in 4 
days it was the longest survival time of 
immunosuppressed and infected mice. The 
fungus was able to disseminate to all organs of 
immunosuppressed animals analyzed within the 
first 24 hours of infection, except for the brain. In 
this organ the fungal load was only observed after 
48-72 hours of infection. The organs that 
presented the highest fungal load were liver, 
spleen and kidney. Interestingly, in the first 24 
hours the spleen presented a high fungal load, 
which was controlled after 48 hours of infection 
and increased again after 72 hours. This 
phenomenon was also observed in the liver. In the 
lungs, the fungal load varied very little over time. 
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Figure IV. Fusarium keratoplasticum 
dissemination potential in BALB / c mice 
related to infection time and immunological 
profile monitored by fungal load. Fungal load in 

infected immunosuppressed mice, at hour post-infection (hpi): 
24 hpi, 48 hpi, 72 hpi and 96 hpi. 

 

In all the analyzed organs, it was possible to 
identify the presence of the fungus in the tissues, 
marked by Gomori-Grocott (GG) staining in the 
histopathological sections (Figure V). These finds 
corroborate the results found in the fungal burden, 
where the organs with the highest fungal load 
were those that also presented a more alteration. 

Figure V: Histopathological analysis from the 
disseminated fusariosis.  The organs sections, from 

the neutropenic mice infected by F. keratoplasticum (105 
conidia) at 96h, were stained with Grocott-Gomori (GG) and 
hematoxylin eosin (H&E) and observed in optical microscope 
(400X). The presence of septate hyphae (arrows) in all organs 
analyzed from infected animals. 

 

The presence of septate hyphae was found in 
both neutropenic and normal animals, in all 
organs analyzed. These findings closely 
resembled those observed in fatal human 
disseminated fusariosis. The kidney was the 
organ that presented greater burden fungal and 
also the main histopathological changes. In 
normal mice, necrotizing abscesses with 
inflammatory infiltrate were observed in renal 
tissue (Fig. VI). In neutropenic mice, necrotic 
points were observed (yellow arrows), but the 
presence of the inflammatory cells were markedly 
diminished in kidney, as compared with normal 
mice infected by Fusarium (Fig. VI). In this group 
it was possible to observe the presence of 
presence of hyphae inside vessels, suggesting 
dissemination of the fungus and a possible 
congestion process. 

4. DISCUSSION 

Fusarium is a ubiquitous filamentous fungus, an 
agent of disseminated infections with high 
mortality, greater than 70%, rate in 
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immunocompromised or critically ill patients (15). 
In the immunocompetent host has caused local 
infection such as onychomycosis, cellulitis, 
sinusitis and keratitis. The disseminated fusariosis 
studies in a murine experimental model are poorly 
described in the literature and sometimes 
contradictory (14,15,16,17). Thus, we evaluated 
the influence of the immunological status on 
different inoculum. 

 

Figure VI: Histopathological analysis from 
kidney from normal and neutropenic animals 
infected by Fusarium keratoplasticum.  The 

organs sections were stained with Grocott-Gomori (GG) and 
hematoxylin eosin (H&E) and observed in optical microscope 
(400X). The presence of septate hyphae (black arrows). (A) 
Presence of necrotizing abscesses with inflammatory infiltrate 
was observed in renal tissue. (B) Presence of necrotic points 
(yellow arrows) and few inflammatory cells. (C presence of 

hyphae inside vessels, suggesting dissemination of the fungus 
and a possible congestion process). 

 

The results obtained in this work corroborate the 
results obtained only by Legrand et al. 1991, in 
which neutropenic animals infected by F. solani, 
with inoculum of 106, present an average survival 
of 3 days (15). In this study, neutropenic animals 
infected had an average survival of 5 days, 
regardless of the inoculum size. Thus, different 
from the results found, Gonzalez et al. evaluated 
the infection intravenous by F. solani (107 conidia) 
in immunosuppressed animals for up to 10 days 
(14). Sugiura et al. evaluated the F. solani 
infection, intravenous route, in SCID mice with 
mean survival of 18 days or more (16). Although, 
Ruiz-Cendoya, evaluated the treatment with 
antifungals, these authors observed that from the 
fifth day a reduction in the survival rate on the 
control group (inoculum of 6.6 x 104 conidia) (17). 
Considering that authors do not distinguish which 
of the species within the FSSC complex was 
used, it is possible to suppose that this more 
aggressive profile can be attributed to species, F. 
keratoplasticum, that presents high virulence. 

Most studies regarding the experimental model of 
disseminated fusariosis, regardless of Fusarium 
species, analyzed kidney and spleen (14, 17, 18, 
19). There are reports in the literature that have 
also evaluated eyes, liver, heart and lung (20). Only 
two papers report the fungal presence in the brain, 
and only Legrand (15) effectively shows the fungal 
burden recovered from this organ. The results 
found in our study corroborate this study, since the 
fungal burden increases or remains elevated 
throughout the infection course. This species from 
FSSC was able to disseminate to multiple organs, 
with a high rate mortality for inoculum of equal or 
greater than 107 in the first 48 hours after infection, 
demonstrating great importance of inoculum size.  

The shorter survival and higher fungal burden of 
neutropenic mice, treated with cyclophosphamide, 
suggest a defense mechanism against the 
disseminated fusariosis experimental by neutrophils 
and the macrophage-monocyte system.  
Histopathological analyzes of infected normal 
corroborate this profile, since inflammatory cells 
were found at the site of infection. In this sense, the 
next step is to evaluate the profile of immune 
response triggered by infection by F. 
keratoplasticum in normal and neutropenic animals 
in order to understand the pathogenesis and the 
influence of the immune status of the host in the 
infection by this fungal group. 

5. CONCLUSION 

Thus we represent the pathogenicity of F. 
keratoplasticum, a species with a high virulence 
profile, emphasizing the importance of the host 
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immune status for the control of Fusariosis. In 
addition, it is also essential to consider the size of 
the inoculum to understand the course and control 
of the spread of the infection caused by this 
member of the F. solani complex, since both 
normal and neutropenic animals succumb with 
high fungal burden to large inoculum. 
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1. INTRODUCTION 

Chagas disease is caused by the protozoan 
Trypanosoma cruzi. An estimated 7 million people 
are infected worldwide, mostly in Latin America.  
However, at Brazil, only benznidazole is available 
for Chagas disease treatment, with limited efficacy 
in chronic phase. This medication has relevant 
adverse effects that result in poor adherence to 
treatment (1). The search for a more effective 
medication or alternative intervention measures is 
a major challenge for many researchers (2). 

Studies involving a variety of models and 
methodologies have been used to evaluate and 
demonstrate the action of dynamized medications 
(3-8). In experimental research, the use of 
increasingly elaborate protocols with high 
methodological rigor, has been implanted in order 
to achieve more credibility to researches in this 
area (9). Zinc is an essential trace element 
necessary for life. It is involved in several points in 
the biological signal transduction pathways 
modulating the function of several regulatory 
proteins associated to diverse cellular activities 
(10,11).  

T. cruzi infection in humans and animals involves 
inflammation and neuronal destruction, either 
intestinal or cardiac nerve plexus (12,13). Thus, 
considering the fact that Zincum metallicum (Z. 
metallicum) is commonly prescribed for patients 
with nervous system disorders (14,15), a potential 
therapeutic effect of this medication on 
experimental infection by T. cruzi could be 
considered.  

The purpose of this study was to evaluate the 
effects of Z. metallicum in different dinamizations 
(5cH, 6cH and 30cH) in mice infected by T. cruzi. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Animals and ethics 

Experiment was approved by the Ethics Committee 
for Animal Experimentation at the Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) - registration 

091/2013. The assay was blind, controlled and 
randomized, using 85 male Swiss mice, eight 
weeks old, from the Central Bioterium at the 
Universidade Estadual de Maringá.  

Animals were maintained in air-conditioned 
environment, under controlled temperature (22.7 ± 
1.2°C), with 12h/12h light/dark cycle, with water 
and feed ad libitum. The mice were 
intraperitoneally inoculated with 1,400 
trypomastigotes of the Y strain of T. cruzi (12,13). 

Animals were distributed into groups, so that the 
average weights for each group at the beginning of 
the experiment were statistically equal. The groups 
were composed as follows:  

• 5cH Zn: infected animals and treated with 
Zincum metallicum 1:1010 (n = 17); 

• 6cH Zn: infected animals and treated with 
Zincum metallicum 1:1012 (n = 17); 

• 30cH Zn:  infected animals and treated with 
Zincum metallicum 1: 1060 (n = 17); 

• CI: infection control group, infected and non-
treated animais (n = 17)  

• CNI: control group, no infected and non-
treated animals (n = 17; this group provided the 
basal value of the cytokines). 

2.2 Zincum metallicum and treatment scheme 

Z. metallicum, dynamizations 5cH, 6cH and 30cH 
was prepared followed Farmacopeia Homeopática 
Brasileira (14).  

Microbiological test and biological risk of the 
medications were negative, according to 
regulations of the Brazilian Ministry of Health – 
RDC no. 67 (16) and Farmacopeia Homeopática 
Brasileira (14). 

Medications were administered orally two days 
before infection and on days 2, 5 and 8 after 
infection. Medications were diluted in water 
(10µl/ml) and offered ad libitum in a sterile amber 
bottle for 16 consecutive hours, according 
treatment protocol previously used by our team 
(1,3,6). 
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2.3 Parasitological parameters 

Parasitemia was evaluated daily until the death of 
the animal or until negative test results for three 
consecutive days using the Brener method (17). 
Parasitemia curve was plotted using the average 
daily parasitemia of the animals for each group. 
Through the parasitemia curve, data of prepatent 
period (the time interval between infection and the 
period in which it is possible to detect the parasite 
in blood), patent period (period in which 
parasitemia can be detected in blood), peak of 
parasitemia (highest average parasitemia 
observed), and total parasitemia (sum of the values 
of daily parasitemia for each mouse during the 
experiment), were obtained. Survival analysis and 
estimated lifetime recorded (in days) of the animals 
after infection, considering day 120 as endpoint.  

2.4 Interferon Gamma (IFN-γ) and Tumor 
Necrosis Factor (TNF-α) dosage 

Considering that 5cH presented the best 
performance, three mice from 5cH, CNI and CI 
experimental group were euthanized (ketamine 50 
mg/kg and xylazine 10mg/kg, intraperitoneally) 
during the course of infection: time T0 (before 
infection), T8 and T12 (days 8 (parasites peak) and 
12 after infection) for collected the peripheral blood 
(cardiac puncture).  After blood clotting, the 
samples were centrifuged at 3000 rpm for 10 min, 
and serum were separated and stored at - 80 °C 
for subsequent cytokine measurement (2). 

IFN-γ and TNF-α cytokines (pro-inflammatory) 
were measured. Cytokine Mouse Magnetic - Plex 
Panel (Invitrogen) kit was used and the 
fluorescence was read by Luminex® 200™ 
System. 

2.5 Statistical analysis  

The data were compared using BioEstat 5.0 and R 
3.0 softwares, at the significance level p < 0.05. 
Normality was analyzed by Shapiro-Wilk test and 
Analysis of Variance One-Way (ANOVA), followed 
by post-hoc LSD (Least-significance difference) 
test, for comparisons between more than three 
groups. Mann-Whitney test was used for analysis 
of cytokines, for comparing the groups. Non-
parametric analysis of survival was performed by 
Kaplan-Meier estimate and Logrank test.  

3. RESULTS 

Evaluation of parasitemia is shown in Table 1. It is 
observed that the 5cH group presented values for 
the Pre-patent Period statistically higher than the 
other groups, including the CI group (p <0.0001). 
There was no significant variation in the 
parasitemia curve between groups. Treated groups 
presented higher total parasitemia and higher 
Patent Period (p<0.0001) than the CI group (p 
<0.05). The peak of parasites on the 8th day of 
infection at 30cH was higher in comparison to CI (p 
<0.005).

 

Table I. Parasitological parameters in eight-week-old male Swiss mice infected with 1,400 
trypomastigotes of Y strain of T. cruzi, subjected to different treatments. The values represent mean 
and standard deviation. 

Experimental 
Group  

Parasitemia Curve  
 (x105) 

 (Parasites/mL) 

Ptotal 

(x105) 
(Parasites/mL) 

Peakday8 (x105) 
(Parasites/mL) 

PPP 
(days) 

PP 
(days) 

CI 6.96±16.76 a 85.03±45.26 a 40.95±29.51a 4.3±0.7a,c 6.4±3.0a 

5cH 6.48±16.65 a 107.82±36.82 b 53.50±28.60a 4.5±1.3b 8.4±2.9b 

6cH 8.48±17.51 a 113.65±38.43 c 55.90±17.61a 4.2±0.5 c 7.1±2.7c 

30cH 9.10±20.88 a 119.41±35.00 c 66.75±28.02b 4.3±0.9a 8.4±2.8 b 
Parasitological parameters: parasitemia curve (number of trypomastigotes during infection x 105 /mL), Ptotal = total parasitemia, sum of the 
mean of daily parasitemia levels for each mouse; Pday8 - mean of parasitemia on day 8 after infection; PPP = pre-patent period; PP = 
patent period. Different letters in the same column correspond to statistical difference between the groups for each parameter evaluated 
(p≤0.05). Test p (ANOVA + LSD). Experimental groups: CI - Infected control, 5cH - treated with Zincum metallicum 1:1010, 6cH - treated 
with Zincum metallicum 1:1012, 30cH - treated with Zincum metallicum 1: 1060. 

 

When analyzing survival the 5cH group presented 
better performance: three animals survived to the 
endpoint. In the analysis of estimated lifetime the 
6cH (7.09 days) and 30cH (7.2) groups provided 
life expectancy, 58.8% and 54.1%, respectively 
lower than 5cH (15.7 days) (p <0.05). This 
treatment, in turn, presented an estimated life of 

78.66% higher than the CI group (3.33 days) (p 
<0.05) (Figure I). Considering the longer survival 
and the  higher Pre-patent Period in Z. metallicum 
5cH, the production of proinflammatory cytokines 
(TNF-α and IFN-ɤ) from the group was evaluated 
and compared with CI  and CNI experimental group 
(Figure II). 
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Figure I: A - Survival analysis and B - Estimated lifetime in days of 8-week-old male Swiss mice infected 
with Trypanosoma cruzi (strain Y) and treated with Zincum metallicum at different dynamizations (5cH, 
6cH and 30cH).  Groups: CI - Infected control, 5cH - treated with Zincum metallicum 1:1010, 6cH - treated with Zincum metallicum 

1:1012, 30cH - treated with Zincum metallicum 1:1060. * A- 100% survival was observed for the CNI group, not included in this graph. *B- 
Numbers in parentheses ( ) corresponds to the survival estimated from experimental data. Different letters correspond to statistical 
difference (p<0.05) 

 

Animals treated with Z. metallicum 5cH had lower  

concentration of TNF-α on the day 12 after 
infection and lower concentration of IFN-ɤ on days 
8 and 12 after infection, compared with the CI 

group (p<0.05). Interestingly, on day 12 after 
infection, the concentrations of TNF-α and IFN-ɤ 
were not statistically different from the non-infected 
control group (CNI). As observed in Figure II.  

 

 
Figure II. Interferon Gamma (IFN-γ) and Tumor Necrosis Factor (TNF-α) concentration in male Swiss 
mice, eight weeks old, infected by Trypanosoma cruzi (Y strain). Concentration of each group at 
different times of infection: T0 (before infection), T8 (day 8 after infection) and T12 (day 12 after 
infection). Groups: CI - Infected control, CNI- Non-infected an non-treated group, 5cH ZN - treated with Z. metallicum (1:1010). 

Statistics: Different lowercase letters in the same group correspond to significant difference in the concentration of cytokines at each time 
(p<0.05). Different capital letters in the same time, correspond to significant difference for different groups, (p <0.05). 

 

4. DISCUSSION 

Dynamization 5cH promoted higher survival and 
estimated lifetime in animals infected and treated 
(p<0.05). Considering the high virulence and high 

mortality rate of the Y strain of T. cruzi in Swiss 
mice (18), the highest survival and estimated 
lifetime in treated and infected and treated animals 
is highly relevant and suggests that the beneficial 
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modulation of infection provided by the treatment 
with Z. metallicum 5cH, different from the other 
groups treated (6cH and 30cH), may be a useful 
therapeutic tool.  

Regarding the parasitological parameters, the 
animals treated with Z. metallicum 5cH had a 
statistically higher Pre-patent period than the CI 
group (p<0.0001) and higher total parasitemia and 
PP (p <0.05; Table 1). Regardless of the total 
parasitic load and the patent period having 
elongated, the increase in the pre-patent period 
without increasing parasitemia peak (day 8) 
confirms a good prognosis for the animals treated 
with Z. metallicum 5cH, consistent with the 
increased survival observed. A previous study 
conducted by our group demonstrated a direct 
relationship between the increase of pre-patent 
period and longer survival in animals infected and 
treated with highly diluted medications (3). 

Benefic modulation in cytokine secretion to 5cH 
group when compared with CI group, might be 
directly related to the increased survival and 
estimated higher lifetime in the infected and treated 
animals (three animals survived until the endpoint; 
Figure 2-A). Proinflammatory cytokines evaluated 
(INF-ɤ and TNF-α) are produced by macrophages 
in the presence of trypomastigote forms of T. cruzi, 
and interact synergistically in the production of 
nitric oxide (NO), promoting trypanocidal activity for 
controlling the infection (19). However, the 
excessive production of these cytokines is related 
to the excess of inflammation in the parasitized 
organs, thus, the decrease of inflammatory process 
is important, since the murine infection by T. cruzi 
has inflammation as the main event of 
pathogenesis (13, 19) and literature data describe 
that animals with less inflammation in the 
parasitized organs have longer survival (7). 

Considering that zinc is involved in the activity of 
numerous enzymes and cell signaling pathways, 
and its presence is important for the production and 
regulation of cytokines (20) and NO (nitric oxide) 
(21), the observed modulation of the cytokines 
studied for treatment with Z. metallicum 5cH 
indicated that the alterations were sufficient to lead 
the host to a  peak of organic response and control 
of the infection, different from the infected and non-
treated group, which produced an uncontrolled 
response against the infection with consequent 
death of the animals, since it is a lineage very 
sensitive to this strain of T. cruzi.  Other studies 
propose the same interpretation for results 
obtained in different experimental models (22-27). 

5. CONCLUSION 

In summary, the results demonstrate that treatment 
with Z. metallicum in dynamization 5cH promoted 
beneficial modulation of murine infection with the Y 

strain of T. cruzi, promoting increased survival in 
highly susceptible animals. In addition, the results 
highlight the importance of conducting studies in 
order to propose new therapeutic approaches for 
the management of individuals with Chagas 
disease. 
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Introdução: Atualmente o estudo de compostos naturais bioativos contribui significativamente para o 
desenvolvimento da farmacologia e medicina. Numerosos nutracêuticos são investigados, em particular, os 
óleos extraídos de plantas e seus principais componentes, como os terpenos, fenóis, flavonoides, lactonas, 
entre outros. Com relação aos fenóis, o eugenol (4-alil-2-metoxifenol) tem chamado atenção. Ele é o 
principal componente do óleo essencial de muitas plantas aromáticas, incluindo cravo-da-índia, que possui 
propriedades consagradas como antioxidantes, analgésicas e neuroprotetoras. Objetivo: Dessa forma, o 
presente trabalho visou avaliar a atividade antioxidante do eugenol através de sua capacidade de sequestro 
do radical hidroxil, visto que ele é considerado o radical mais reativo e danoso nos organismos vivos. 
Materiais e Métodos: A solução de ensaio foi composta por ácido salicílico-etanol, eugenol em 
concentrações que variaram de 0,1 à 10.000 μM, FeSO4 e água. A reação foi iniciada com a adição de H2O2 

e monitorada em espectrofotômetro à 510 nm. Os resultados foram expressos em porcentagem de inibição 
em relação a um controle, calculados pelo programa Excel 2013. Resultados: De acordo com os resultados 
foi possível observar que a atividade antioxidante do eugenol foi eficaz, isso porque, a menor dose testada 
já foi capaz de inibir em 25% o radical hidroxil, chegando a 54% na máxima concentração testada 
comparados ao controle. Conclusão: Em teoria, pelo menos, busca-se moléculas que exerçam a ação 
antioxidante com a menor concentração possível. Ou seja, de modo a permitir a ingestão/ uso de doses 
mais baixas de um dado composto. Portanto, eugenol apresentou atividade antioxidante eficaz nos testes in 
vitro realizados já em baixas doses, visto que a maior dose testada foi capaz de inibir mais da metade dos 
radicais livres, mostrando ser um bom composto antioxidante. 

  
Palavras-chave: Antioxidante; Eugenol; Óleo essencial. 
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Introdução: Papillomavirus humano (HPV) é considerado o agente viral mais comum em infecções 
sexualmente transmitidas (IST’s) no mundo. É classificado em baixo e alto risco carcinogênico, sendo o 
último associado ao desenvolvimento de cânceres urogenitais. A detecção de HPV é realizada mais 
frequentemente pela reação em cadeia da polimerase (PCR), porém é necessário que as amostras sejam 
previamente conservadas em meio de transporte específico e mantidas sob refrigeração, o que pode levar a 
perda de material devido à má conservação das amostras. Por outro lado, a técnica de hibridização in situ 
por fluorescência (FISH) poderia ser uma alternativa mais prática por não necessitar de métodos de 
conservação mais específicos. Objetivo: Realização da padronização da metodologia de FISH para 
detecção de HPV em cultura de células. Material e métodos: As linhagens celulares utilizadas foram HeLa, 
originada de adenocarcinoma cervical humano, HPV-18 positiva e SiHa, originada de carcinoma cervical 
escamoso humano grau II, com 1 a 2 cópias de HPV-16 por célula. Essas foram cultivadas em estufa a 
37°C com tensão de CO2 de 5% em frascos plásticos com meio de crescimento DMEM. Uma porção de 
células de cada linhagem foi transferida para placas de 24 poços para adesão celular em lamínulas. As 
células foram submetidas à técnica de FISH, utilizando-se a sonda ZytoFast® HPV type 16/18 Probe 
(ZytoVision, GER), e a leitura feita em microscópio de fluorescência (EVOS FL Cell Imaging System). 
Resultados: Na padronização da técnica, foram realizadas pesquisas na literatura para encontrar o melhor 
protocolo, sendo assim estabelecidas as condições de hibridização da sonda de 10 minutos a 75°C, com 
incubação posterior a 37°C overnight. Foi detectada fluorescência sugestiva de HPV em ambas linhagens 
celulares, sendo mais perceptível na linhagem SiHa. Conclusão: A metodologia de FISH foi padronizada e 
pode ser utilizada para detecção de HPV em células cervicais. 
 

 
Palavras-chave: HPV; FISH; cultura de células.  
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Introdução: Doenças infecto-parasitárias vetoriais como as leishmanioses trazem alto impacto          
para a saúde pública. Calcula-se que já atingiram mais de 186 mil indivíduos no mundo, conforme                
registram programas de vigilância. Na sua maioria elas possuem características de distribuição            
semelhantes, em detrimento de fatores socioambientais que favorecem sua incidência. Conhecer           
a distribuição regional auxilia a estruturar políticas públicas eficientes, compondo estratégias para            
mobilização social em prol da redução da parasitose, local e externamente. A escassez de              
informação e divulgação coopera com a prevalência de uma doença desde muito tempo             
considerada negligenciada. Objetivo: Descrever e analisar as notificações e admissões por           
leishmanioses em hospitais vinculados ao sistema DATASUS, na região do Paraná, nos últimos             
dez anos, correlacionando-os com as características locais e geográficas do estado. Material e             
métodos: Estudo epidemiológico descritivo transversal das diferentes variáveis clínicas e          
epidemiológicas da leishmaniose. Os registros foram coletados pelo Sistema de Informação de            
Agravos de Notificação (Sinan) - DATASUS, de 2008 a 2018, no Paraná e analisados em software                
Microsoft Excel®. Em seguida, avaliados o perfil da vegetação, a hidrografia e as especificidades              
locais. Resultados: Ocorreram 3889 casos de leishmanioses no Paraná na última década, onde             
resultaram em 179 hospitalizações. Conforme registros do Sinan, 54,2% das admissões em            
hospitais correspondem a leishmaniose tegumentar. Trechos urbanos circundados por rios e           
associados a remanescentes de mata possuem as maiores taxas de endemicidade. Do total, 81%              
dos afetados tinha 30 anos ou mais e predominantemente pertenciam ao sexo masculino,             
constatando-se que a epidemiologia é coerente com as atividades locais praticadas pela categoria.             
Conclusão: A morbidade da doença está diretamente relacionada com transformações na região,            
coincidindo com a expansão urbana desordenada, a redução da vegetação e a associação a              
condições que propiciem a proliferação do vetor ou o aumento de demais fatores de risco para a                 
população. 
 
Palavras-chave: leishmaniose; epidemiologia; vigilância em saúde pública. 
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Introdução: O câncer colorretal (CCR) é uma neoplasia influenciada por fatores genéticos, ambientais e 
relacionados ao estilo de vida que se origina em qualquer porção do cólon, reto ou canal anal. É a terceira 
neoplasia maligna mais comumente diagnosticada nos países ocidentais e a quarta principal causa de 
morte no mundo. No Brasil as taxas de mortalidade se mostram crescentes, principalmente nas regiões 
sudeste e sul, sendo para este a terceira neoplasia mais frequente entre homens (22,17/100 mil) e a 
segunda em mulheres (22,92/100 mil). Objetivo: Avaliar a taxa de mortalidade da neoplasia no reto (CID 10 
– C20) nas macrorregiões do estado do Paraná, entre 2000 e 2015, para ambos os sexos. Metodologia: 
Os dados foram extraídos da plataforma DATASUS e o coeficiente de morte (CM) foi calculado em banco 
de dados (Excel®). Resultados: Houve um aumento expressivo no total de óbitos por neoplasias de reto 
em ambos os sexos, sendo 2,5 vezes maior no sexo masculino neste período. Destacamos os anos de 
2009 e 2011, na região norte, uma maior taxa de mortalidade em comparação as demais regiões no sexo 
feminino e, em 2011 e 2014, no sexo masculino. Nos anos de 2010 e 2015, na região noroeste, observamos 
maiores taxas de mortalidade no sexo feminino e masculino, respectivamente. Conclusão: Nos últimos 15 
anos, o coeficiente de óbitos por câncer de reto aumentou consideravelmente em ambos os sexos. Os 
fatores hereditários representam uma pequena proporção na incidência observada desta neoplasia. Além 
disto, esta patologia, provavelmente está associada a hábitos alimentares inadequados e elevado consumo 
de alimentos industrializados considerando que o processo de industrialização no estado do Paraná 
apresentou um grande aumento neste período.  
 
Palavras-chave: câncer colorretal; coeficiente de mortalidade; sistema de informações sobre mortalidade. 
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Introdução: Leishmanioses são doenças infecto-parasitárias causadas por protozoários do gênero 

Leishmania. No Brasil, a leishmaniose é uma doença negligenciada de grande impacto na saúde 

pública do país devido à sua prevalência e potencial de morbidade. Podem ocorrer diferentes 

manifestações clínicas, principalmente quando associada a outras patologias. Além disso, há casos 

de alta toxicidade; abandono do tratamento; falha terapêutica, quando o indivíduo encontra-se 

suscetível à complicações; podendo levar até a morte. Neste contexto, o conhecimento dos gastos 

em saúde pública torna possível propostas de estratégias que previnam as complicações desta 

doença e, consequentemente, a diminuição de custos hospitalares. Objetivo: Análise dos gastos 

hospitalares de leishmaniose nos últimos dez anos no estado do Paraná (Brasil). Material e 

métodos: Estudo epidemiológico descritivo e transversal das internações hospitalares por 

leishmaniose registradas de 2008 a 2018 no estado do Paraná, Brasil, através da consulta à base de 

dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sendo este um 

banco de domínio público. As variáveis utilizadas foram as formas clínicas da leishmaniose (cutânea, 

mucocutânea, visceral e não especificada) e os valores referentes aos gastos com os serviços 

hospitalares de cada ano. Os dados foram organizados e analisados pelo software Microsoft Excel®. 

Resultados: Os gastos referentes às internações hospitalares ao longo dos anos analisados 

compõem um montante de R$78.903,14. A média de permanência dos pacientes varia de 5 a 45 

dias. Ocorrências de leishmaniose visceral em relação às hospitalizações constituíram maior parte 

dos gastos totais, além de maior taxa de mortalidade registrada. Conclusão: São necessárias 

medidas de intervenção na saúde pública para o controle e prevenção da doença, com intuito de 

reduzir a morbidade hospitalar e os gastos exorbitantes. 

  

Palavras-chave: leishmaniose; gastos hospitalares; redução de custos. 
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Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa, considerada uma das 
mais importantes endemias do mundo. No Brasil, a doença é um sério problema de saúde pública, na qual a 
vigilância epidemiológica tem um papel fundamental no controle e diminuição do número de casos de LTA 
em áreas endêmicas. Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico de LTA em uma área endêmica do município 
de Maringá-PR, 2008 a 2018. Material e métodos: Neste estudo observacional e descritivo, foram analisados 
os laudos laboratoriais de pacientes atendidos pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas 
da Universidade Estadual de Maringá (LEPAC/UEM) durante 04/2008 a 06/2018 (COPEP/UEM, n° 
2.609.591). Estes pacientes foram encaminhados pela Unidade Básica de Saúde Iguaçu. As variáveis obtidas 
foram: idade, sexo, profissão, característica da lesão, provável local de infecção, tratamento prévio de LTA e 
os resultados dos exames parasitológico direto, imunofluorescência indireta e reação de Montenegro. Os 
resultados foram analisados no software ExcelTM aceitando um intervalo de confiança de 95%. Resultados: 
De 2008 a 2018, foram registrados seis casos de LTA, e como provável local da infecção, a Unidade de 
Conservação Parque Borba Gato. A idade dos pacientes variou de 14 a 32 anos (média=22 anos), e a 
distribuição dos casos foi semelhante em ambos os sexos. Em quatro pacientes, as lesões estavam 
localizadas nos membros superiores e inferiores, e apresentavam aspecto característico, nos demais não 
especificado. Três pacientes estavam sob tratamento para LTA durante a realização do exame. Conclusão: 
Nos últimos dez anos, a LTA permanece endêmica na área de conservação do Parque Borba Gato de 
Maringá. Assim, é imprescindível a manutenção das medidas preventivas, como o fortalecimento do 
diagnóstico, acompanhamento e tratamento dos pacientes, para que se torne possível o controle da LTA nas 
áreas endêmicas. 
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Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis e as congênitas são consideradas um grave problema 
de saúde pública no mundo, destacando-se a sífilis. O diagnóstico da sífilis é extremamente importante para 
o tratamento adequado, prevenção da infecção congênita e de sequelas graves. Existem poucos estudos 
sobre a sua distribuição e variação temporal na população do Noroeste do Paraná, e acredita-se que o número 
de casos tem aumentado na última década nessa região. Objetivo: Foi investigada a soroprevalência da sífilis 
em pacientes atendidos no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas da UEM, de 2011 a 2017. 
Material e métodos: Neste estudo transversal, foram levantados os dados obtidos de laudos laboratoriais de 
1045 indivíduos. Dados coletados: idade, origem, sexo e resultado sorológico nas técnicas treponêmicas: 
imunofluorescência indireta, ou hemaglutinação indireta, ou ensaio imunoenzimático; e não treponêmica 
(VDRL). Os resultados foram analisados no EpiInfoTM utilizando as medidas de frequência, média, desvio-
padrão e Odds ratio, aceitando um intervalo de confiança de 95%. Resultados: A idade da população 
submetida ao diagnóstico da sífilis variou de 18 a 79 anos (37±11 anos), a maioria se enquadrava na idade 
fértil (10-49 anos, 92%), pertencia ao sexo masculino (84%), e foram encaminhados pelo CTA (83%). A 
positividade nos testes treponêmicos foi de 90%, e de 92% no não-treponêmico. Não houve diferença da 
soroprevalência entre as metodologias empregadas. Houve um crescente aumento do número de casos, 
variando de 5 casos em 2011 para 186 em 2017. Encontrou-se associação (p<0,001) entre homens e pessoas 
em idade fértil com a prevalência da doença, com uma probabilidade quatro vezes maior de ter diagnóstico 
positivo em relação às mulheres e outras idades. Conclusão: O número de casos de sífilis tem aumentado 
na população do noroeste do Paraná ao longo dos anos, acometendo principalmente as pessoas em idade 
fértil e homens. 
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Introdução: A tuberculose multidroga resistente (TB-MDR) representa um importante obstáculo no combate 
à tuberculose pelo mundo. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (MS), estima-se que 4 mil casos 
de TB-MDR foram reportados entre 2000 a 2008, e 374 casos somente em 2014. No entanto, esse número 
pode ser subestimado porque aproximadamente 80% dos casos são notificados e carecem de informações 
sobre como fatores sociais e demográficos refletem no desfecho da doença em diversas regiões do país, 
segundo a Organização Mundial da Saúde. Objetivo: Analisar as variáveis sociodemográficas e clínicas como 
fatores de risco para TB-MDR no Estado do Paraná. Material e métodos: Estudo retrospectivo baseado em 
dados secundários do Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose entre 2013 a 2017, 
solicitados ao MS pelo protocolo 25820.004178/2018-34. Os dados foram analisados pelos softwares ArcMap 
(versão 10.5) e IBM SPSS Statistics (versão 24) para as análises geoespaciais e regressão binária, e as 
variáveis sociodemográficas (sexo, idade, raça, ocupação e escolaridade) e clínicas (tipo de tratamento, forma 
clínica, comorbidades e tratamento diretamente observado) cujos valores de p < 0,05 foram consideradas 
estatisticamente significantes. Resultados: Durante os 5 anos avaliados, foram notificados 102 pacientes 
com TB-MDR no Paraná. Destes, apenas 55 (53,9%) pacientes tinham informações suficientes para as 
análises. Pacientes considerados como casos novos foram a maioria (87,2%), a taxa de sucesso ao 
tratamento foi de 58,1% e 8 pacientes morreram. Cerca de 48% dos pacientes são da mesorregião de Curitiba 
dos quais 20% residem na própria capital. Não foram encontradas relações significativas entre TB-MDR e 
desfecho analisando apenas aquelas variáveis. Conclusão: As variáveis sociodemográficas e clínicas dos 
pacientes não tiveram significância e por isso não representam fatores de risco para a doença no período e 
população estudada. 
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Introdução: Insumos vegetais têm sido amplamente investigados para a prevenção ou redução dos efeitos 
oxidativos nocivos causados pela intensa exposição à radiação UVB. Desta forma, espera-se demonstrar a 
capacidade fotoquimioprotetora da fração acetato de etila de Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. 
(Myrtaceae) (FACg), planta nativa, que em ensaios preliminares, apresentou grande capacidade 
antioxidante, com concentração inibitória em 50% (IC50) para o radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) de 
5,66 µg/mL, enquanto o antioxidante sintético BHT (hidroxitolueno butilado) apresentou IC50 12,44 µg/mL. 
Objetivos: Avaliar a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e lipoperoxidação em fibroblastos L-
929 irradiados com UVB e tratados com a FACg. Material e métodos: A FACg foi obtida por partição 
líquido-líquido do extrato etanólico de C. guaviroba (folhas secas e moídas), produzido por percolação. 

Fibroblastos L-929 foram cultivados em meio DMEM (Dulbecco`s Modified Eagle Medium) suplementado 

com soro fetal bovino, 100 µg/mL de sulfato de estreptomicina e 100 UI/mL de penicilina, a 37 
o
C/5% de 

CO2 e 95% de umidade. As células (2 ˣ 10
5 

células/poço) foram incubadas em placas pretas de 96 poços e 
tratadas com FACg (5,66 µg/mL) por 1 hora antes, durante e após irradiação com UVB (500 mJ/cm²). A 
produção de ERO totais foi avaliada pelo ensaio com H2DCFDA (2’,7’diacetato de 
diclorodihidrofluoresceína) e a peroxidação lipídica pelo ensaio do DPPP (difenil-1-pirenilfosfina). A 
fluorescência foi monitorada em espectrofluorímetro. Resultados: Fibroblastos L-929 irradiados com UVB e 
tratados com a FACg produziram, em todos os tratamentos, menor quantidade de ERO (pré: 50,60%; 
durante: 72,18%; pós: 76,09%) e de hidroperóxidos (pré: 31,80%; durante: 29,48%; pós: 56,85%), em 
comparação ao controle irradiado e não tratado. Conclusão: A FACg mostrou-se eficaz em proteger os 
fibroblastos do estresse oxidativo induzido por radiação UVB inibindo a produção de ERO e a peroxidação 
de lipídeos. 
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Introdução: A intensa exposição à radiação ultravioleta B (UVB) pode ocasionar um desequilíbrio no balanço 
redox cutâneo, devido à redução das defesas antioxidantes e ao aumento da produção de espécies reativas 
de oxigênio (ERO). Eugenia hiemalis Cambess., pouco estudada cientificamente, representa uma fonte 
promissora de insumos capazes de restabelecer o equilíbrio redox da pele, prevenindo e/ou reduzindo danos 
foto-oxidativos associados à diferentes alterações, como fotoenvelhecimento e câncer de pele, uma vez que 
em ensaios preliminares tais insumos demonstraram grande capacidade antioxidante, como a verificada para 
a fração acetato de etila (FA) que apresentou no método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) IC50  de 4,00 µg/mL, 

superior ao do antioxidante sintético hidroxitolueno butilado (BHT: 12,44 µg/mL). Objetivo: Determinar a 
capacidade de redução da produção de ERO total induzida por radiação UVB em fibroblastos L929 tratados 
com FA. Material e métodos: A FA foi obtida por partição líquido-líquido, a partir do extrato etanólico das 
folhas secas e moídas de E. hiemalis, extraído por percolação. Para a determinação de ERO total, as células 
foram plaqueadas (2,5 x 105 células/poço) em placas pretas de 96 poços, incubadas com o marcador 
H2DCFDA (2’7’diacetato de diclorodihidrofluoresceína) (5 µM) e tratadas (4,00 µg/mL) ou não por 1 hora antes, 
durante e após a irradiação com UVB (500 mJ/cm²). A fluorescência foi monitorada em espectrofluorímetro. 
Quercetina (2,90 µg/mL) foi utilizada como antioxidante padrão. Resultados: A FA reduziu a produção de 
ERO em todos os tratamentos (pré: 87,63%; durante: 19,08%; pós: 55,32%, em comparação ao controle 

irradiado e não tratado), destacando-se, significativamente (p-valor ˂0,05), o pré- e pós-tratamento em 

comparação à quercetina (pré: 55,78% e pós: 33,02%). Conclusão: Os resultados obtidos demonstram que 
a FA apresenta potencial fotoquimioprotetor, justificando a continuidade dos estudos, incluindo a 
caracterização fitoquímica, visando o isolamento e identificação de seus constituintes ativos. 
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Introduction: The oxidative stress happens due to imbalance between the amount of reactive oxygen 
species produced and the clearance of these by the antioxidant systems. Molecular damages are frequently 
caused to cellular structures and functional change, happening mainly in the liver, muscle, adipose tissue, 
vascular and cerebral systems. Therefore, isolated compounds from plants are a natural alternative against 
free radicals oxidative effects. Objective: This study was to evaluate the pharmacognostic profile of the 
crude methanolic extract and fractions from Psychotria schlechtendaliana, as well as to assessment of free 
radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Material and methods: The pharmacognostic analysis of 
crude methanolic extract (PS-1), and hexanic (PS-2), CHCl3H (PS-3), CHCl3OH (PS-4), CHCl3:MeOH (PS-5) 
and aqueous (PS-6) fractions obtained by acid-base extraction from P. schlechtendaliana was carried out 

through chemical reactions for the terpenoid, alkaloid and flavonoid classes. To determine the antioxidant 

activity of all the samples (2.0 mg/mL) was employed the method of DPPH free radical sequestration, using 
the Trolox curve (15 µM to 150 µM) for quantification. Each sample was transferred for test and were lately 
added 3.0 mL of EtOH 80% and 300 µL of DPPH

•
 0.5 µM solution. After the reaction time in the dark 

(45min.), the absorbance was read in a spectrophotometer at 517 nm. The results, in triplicate, were 
submitted to variance analysis and Tukey test. Results: The phytochemical profile indicated the presence of 
triterpenoids for PS-1, PS-2 and PS-3, as well as positive test for alkaloids in PS-4 and PS-6. The maximum 
potential antioxidant reached against DPPH

• 
radical were 166.87±5.60 µmol/g of extract PS-1 and 

107.64±6.86 µmol/g of PS-4 fraction. Conclusion: It is concluded that P. schlechtendaliana have good 
antioxidant potential. Further study is necessary for isolation of the active antioxidants, which may serve as a 
potential source of natural antioxidants. 
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Introduction: The free radicals like superoxide, hydroxyls and reactive oxygen species, can be formed by 
chemical reactions or biochemical process, which may promote oxidative damage to various metabolic 
substances. This process favors tissue aging and also the appearance of neurodegenerative, cardiovascular 
and cancer diseases. Therefore, phenolic compounds isolated from Psychotria species can act as free 
radical scavengers. Objective: This study was to carry out the phytochemical prospection of extract and 
fractions from Psychotria cupularis and evaluate in vitro of antioxidant capacity by 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) method. Materials and Methods: The phytochemical profile of crude methanolic (PC-
1) and precipitate (PC-4) extracts, and hexanic (PC-2), hydromethanolic (PC-7), butanolic (PC-5) and 
aqueous (PC-6) fractions obtained from P. cupularis was carried out through chemical reactions for the 
terpenoid, alkaloid and flavonoid classes. The antioxidant potential assay of the samples PC-1 to PC-7 (2.0 
mg/mL) was performed by the DPPH

•
 free radical sequestration method, using the Trolox curve (15 µM to 

150 µM) for quantification. Each sample was transferred for test and were lately added 3.0 mL of EtOH 80% 
and 300 µL of DPPH

•
 0.5 µM solution. After the reaction time in the dark (45 min.), the absorbance was read 

in a spectrophotometer at 517 nm. The results, in triplicate, were submitted to analysis of variance and 
Tukey test. Results: The phytochemical analysis indicated presence of triterpenoid to PC-1, PC-2 and PC-4. 
The flavonoids were found in almost all samples; however, the alkaloids were not found. The maximum 
potential antioxidant reached against DPPH

• 
radical were 68.94±3.32 µmol/g of PC-1 and 52.38±1.34 and 

46.09±9.24 µmol/g of PC-3 and PC-6, respectively. Conclusion: This is the first study of the antioxidant 
activity from P. cupularis, and the sequestration capacity of DPPH

•
 radical can be attributed to presence of 

flavonoids.  
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Introduction: Vernonanthura H. Rob. genus (Asteraceae) exhibits the presence of triterpenes, steroids, 
flavonoids, and mainly sesquiterpene lactones. This genus has also been reported to possess 
pharmacological activities, such as antileishmanial, antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory. 
Vernonanthura nudiflora (Less.) H. Rob., popularly known as "alecrim do campo", is a sub-shrub, native to 
South America, and its biological potential has not been reported. Objective: To evaluate the anti-
Mycobacterium tuberculosis activity of the fractions and compounds isolated from the aerial parts of V. 
nudiflora. Material and methods: Dried aerial parts of V. nudiflora, collected in March 2016, Ponta Grossa, 
Paraná, were subjected to exhaustive maceration with ethanol at room temperature. The crude extract (CE) 
was ressuspended in MeOH/H2O (1:1), and partitioned with different solvents to give the hexane (HE), 
dichloromethane (DC) and ethyl acetate (EA) fractions. Part of the DC and EA fractions were subjected to 
successive chromatographic columns on silica gel and Sephadex LH-20. DC fraction resulted in the isolation 
of velutin and sesquiterpene lactones piptocarphin A and piptocarphin B in admixture. The EA fraction 
afforded the flavonoid rutin. The isolated compounds were characterized by comparing their Nuclear 
Magnetic Ressonance (NMR) spectroscopic data, with literature data. Antimycobacterial activity was 
performed by the resazurin reduction method (REMA) against the reference strain of Mycobacterium 
tuberculosis H37Rv (ATCC 27294). Isoniazid was used as the standard. Results: The DC fraction presented 
a potent activity against M. tuberculosis (62.5 μg mL

-1
), followed by crude extract (250 μg mL

-1
), EA and HE 

fractions (500 μg mL
-1

). Piptocarphins A and B (15.6 μg mL
-1

) and velutin (31.2 μg mL
-1

) presented promising 
results against mycobacteria, justifying the high potential of the dichloromethane fraction. Rutin showed 
moderate activity (250 μg mL

-1
). Conclusion: The results obtained showed the potential of V. nudiflora as a 

source of bioactive molecules against M. tuberculosis. 
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Introdução: O óleo essencial de patchouli (OEP), extraído das folhas da planta Pogostemon cablin, 
apresenta diversas atividades biológicas descritas na literatura, tais como, atividades antibacteriana, 
antifúngica, analgésica e anti-inflamatória. Foi demonstrado também que o OEP, quando administrado por 
via oral, foi capaz de reduzir a formação do edema na resposta inflamatória em roedores. Objetivos: Como 
o OEP é muito utilizado em preparações tópicas, como perfumes e cosméticos, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito da aplicação tópica do OEP em modelo experimental de edema de orelha. Material e 
métodos: Foram utilizados 36 camundongos machos da linhagem Swiss (N=6 animais por grupo)  e o 
protocolo experimental foi aprovado pelo comitê de ética de animais em experimentação da UEM 
(CEAE/UEM 009/2015). O edema de orelha foi induzido pela aplicação tópica de 10 mg de OEP (diluídos 
em  acetona) na orelha direita e apenas acetona na orelha esquerda. Trinta minutos antes da aplicação do 
OEP os animais foram tratados por via intraperitoneal com prometazina (5mg/kg) ou veículo (salina). O 
edema foi determinado pela diferença de peso entre as orelhas direita e esquerda dos animais, e foi 
mensurado nos tempos de 60, 120 e 180 minutos. Resultados:  O OEP, aplicado topicamente, mostrou 
atividade edematogênica em todos os tempos analisados, sendo observada maior formação de edema no 
tempo de 180 minutos. Neste último tempo, o edema de orelha foi significativamente menor nos animais 
tratados com prometazina. Conclusão: A aplicação tópica do OEP promove formação de edema, e o 
tratamento com o anti-histamínico prometazina reduz o edema promovido pelo OEP. Sendo assim, 
podemos sugerir um possível envolvimento de histamina no processo edematogênico induzido pelo OEP, 
porém mais estudos são necessários para elucidar este mecanismo. 
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Introduction: rabbits are popular pets, but its pathophysiology of pain is not fully known, requiring constant 
research in analgesic protocols. Objective: this study aimed to analyze the pain in rabbits after orthopedic 
surgery based on post-surgical behavior. Material and methods: the research was approved by the Ethics 
Committee on the Use of Animals of UNESP - Jaboticabal, nº 9417/2015. We used ten female rabbits, 6 
months old, where the right radius osteotomy was performed 2cm above the carpus joint. The anesthetic and 
analgesic protocol was based on midazolan 0.3 mg/kg associated with morphine 0.3 mg/kg as preanesthetic 
medication (MPA). After 15 minutes, the induction was performed with isoflurane diluted in 100% oxygen via 
facial mask. As part of the balanced anesthesia protocol, lidocaine 2% 6mg/kg without vacoconstritor was 
used in the brachial plexus. In the intraoperative period, dipyrone 25 mg/kg, enrofloxacin 5 mg/kg and 
meloxicam 0.2 mg/kg were used. After surgery, the behavior was evaluated after 1h, 2h, 4h, 8h, and 24h. 
The behaviors analyzed were support the limb operated in the cage, claudication and the time the animal 
took to feed. Results: no animal supported the limb on the ground until 2h after surgery. After 4h, 5 animals 
supported the limb on the ground and 2 animals after 8h. In 24 hours, only one animal supported the 
member on the ground, while after 24h, 2 animals supported. About feeding, one animal fed after 2h, 8 
animals after 4h and one after 8h. Conclusion: the analgesic protocol was efficient in the management of 
pain in rabbits after radial osteotomy. The combination of midazolam and morphine, combined with 
intravenous dipyrone and meloxicam, provided adequate analgesia for up to 24 hours, and no animal 
showed hyperexcitability after administration of the drugs. 
 
Keywords: lagomorpha; morfine; pain; veterinary medicine. 
Funding: São Paulo Research Foundation - FAPESP, process 2015/10139-1 
Thematic area: Pharmacology  
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A REALIMENTAÇÃO APÓS RESTRIÇÃO CALÓRICA PROLONGADA REVERTE A GLICOGENÓLISE E 
A GLICONEOGÊNESE HEPÁTICAS PARA CONDIÇÕES NORMAIS 

 
Isabela Ramos Mariano¹, Laís Akemi Yamada¹, Vanessa Lara Rissi Sabino¹, Renan Soares Rabassi¹, 
Amanda Rodrigues Bortolatto¹, Silvia Carla Santana Ferreira Azevedo¹, Camila Bataglini¹, Rosângela 
Fernandes Garcia¹, Maria Montserrat Diaz Pedrosa¹ 
¹Grupo de pesquisa de Fisiologia Integrativa e Metabolismo Hepático, Departamento de Ciências Fisiológicas, Universidade Estadual 
de Maringá. 
 

Introdução: O metabolismo hepático de glicose em ratos submetidos a restrição calórica prolongada difere 
daquele de ratos alimentados livremente. Objetivo: Estabelecer se a realimentação após a restrição calórica 
reverte o metabolismo hepático glicogenolítico e gliconeogênico de ratos vindos de ninhadas controles ou 
expandidas. Materiais e métodos: 42 filhotes machos criados em ninhadas de 6 filhotes compuseram os 
grupos: G6L, com acesso livre a ração durante 90 dias; G6R, com fornecimento de ração reduzido em 50% 
do desmame aos 90 dias; G6RL, semelhante ao anterior até os 60 dias e realimentado livremente até os 90 
dias. Os grupos G12L, G12R e G12RL foram semelhantes a G6L, G6R e G6RL, respectivamente, entretanto 
formados por ratos que cresceram em ninhadas de 12 filhotes. Aos 90 dias, os animais, após jejum noturno, 
foram submetidos à perfusão de fígado in situ: 10 minutos com KH puro, 30 minutos com KH e adrenalina 1 
µM, 30 minutos com KH e L- alanina 5 mM e 20 minutos com KH e adrenalina 1 µM. Resultados: A liberação 
de glicose basal e estimulada por adrenalina nos grupos GR foi maior do que nos animais GL e GRL. A 
gliconeogênese foi inexpressiva nos animais GR, mas a realimentação trouxe esse padrão para valores 
semelhantes aos dos animais com alimentação livre. Na segunda infusão de KH+adrenalina, os animais GR 
mostraram maior liberação de glicose quando comparados com o GL e a realimentação reverteu esse padrão. 
A liberação de lactato foi menor em G6R quando comparado com G6L, entretanto, animais G6RL tiveram 
valores semelhantes a G6L. Não houve diferença estatística na liberação de piruvato e nitrogênio entre os 
grupos, nem influência do tamanho da ninhada em nenhum dos resultados. Conclusão: A realimentação foi 
capaz de reverter o padrão metabólico hepático verificado na restrição calórica, sugerindo ausência de 
programação metabólica nesta condição. 
 
Palavras-chave: Restrição calórica; Glicogenólise; Gliconeogênese.  
Área temática: Fisiologia 
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ADIPOSE TISSUE IS LESS RESPONSIVE TO ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF FOOD 
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Introduction: Excessive food intake promotes chronic inflammation particularly in sedentary 
individuals. Chronic inflammation in turn can lead to metabolism deregulation, resulting in a greater 
number of diseases and lower life expectancy. Food restriction (FR) is one of the strategies employed 
to abolish or prevent metabolic disorders associated to inflammation, and to ameliorate liver steatosis, 
insulin resistance and neurological diseases. Objective: Evaluate the effect of FR on expression of 
inflammatory genes. Material and methods: Male Swiss mice (n=10 per group) with free access to 
food (control group) or submitted to food restriction (FR group) during 56 days were compared. The 
Animal Care and Use Committee of State University of Maringá (1067160216/CEUA) approved the 
experimental protocols used in accordance with international law on protection and use of animals. At 
the end of the treatment, mice were euthanized. Blood was collected to measure serum levels of 
glucose, triacylglycerol and cholesterol. In addition, liver, gastrocnemius muscle, brain and epididymal 
white adipose tissue (WAT) were collected for inflammatory gene expression analysis by RT-PCR. 
Also, gene expression of liver acetyl-CoA carboxylase 1 (ACC1) was evaluated. All data were 
analyzed by Student’s t-test, considering significant p <0.05. Results: The FR group had lower (p < 
0.05) weight gain and lower cholesterolemia, triacylglycerolemia and glycemia. The gene expression 
of ACC1 was sevenfold higher (p < 0.05) in livers from FR mice and suggest an increased capacity in 
the synthesis de novo of fatty acids pathway. FR attenuated (p < 0.05) the expression of inflammatory 
genes in liver and brain, increased (p < 0.05) anti-inflammatory gene expression in gastrocnemius 
muscle, but did not influence gene expression in WAT. Conclusion: Epididymal adipose tissue was 
less responsive to the anti-inflammatory effect of FR. 

 

 
Keywords: caloric restriction; cytokines; acetyl-CoA carboxylase. 
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Introdução: A isquemia cerebral, não acomete somente o cérebro, mas também tecidos periféricos. No fígado 
esta condição modifica o estado oxidativo, sendo a mitocôndria a principal organela geradora de espécies 
reativas de oxigênio (EROs). Objetivo: Avaliar os efeitos temporais da isquemia e reperfusão (I/R), sobre o 
metabolismo energético de mitocôndrias de fígado de rato. Material e métodos: Os procedimentos 
experimentais foram aprovados pela CEUA-UEM nº 6128251017. Mitocôndrias foram isoladas de fígado de 
ratos 1 e 5 dias após isquemia e reperfusão (I/R), (modelo 4VO) e avaliados: consumo de oxigênio; a atividade 
da ATPase; geração de EROs; e potencial de membrana. Análise estatística foi realizada pelo ensaio one-
way ANOVA com post-test de Tukey. Resultados: A produção de EROs aumentou em 43% 1 dia após a I/R, 
mas retornou aos níveis do grupo controle 5 dias após I/R. A respiração basal e o estado IV foi menor com o 
succinato em ratos isquêmicos 1 dia e 5 dias após I/R. Já com o substrato α-cetoglutarato, o grupo isquêmico 
5 dias apresentou uma redução da razão ADP/O de 18% e 11% em relação à condição controle e ao grupo 
isquêmico 1 dia respectivamente. O consumo de oxigênio de mitocôndrias rompidas com TMPD+ascorbato 
como substrato e a atividade da succinato oxidase foi significativamente menor (-27% e -33% 
respectivamente) 1 dia após a I/R. O potencial de membrana mitocondrial não diferiu entre os grupos. Quanto 
a atividade da ATPase, essa se apresentou elevada apenas em mitocôndrias desacopladas 5 dias após a 
reperfusão (I/R) cerebral. Conclusão: Embora tenha sido observado redução da atividade da cadeia 
transportadora de elétrons, e ausência de modificação do potencial de membrana mitocondrial, esta organela 
apresentou um aumento da geração de ROS 1 dia após a I/R, o que poderia justificar ao menos parcialmente 
a modificação do estado oxidativo hepático. 
 
Palavras-chave: mitocôndria; isquemia cerebral; espécies reativas de oxigênio. 
Área temática: Fisiologia.  
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Introdução: Diabetes mellitus tipo 1 (DM) é uma doença caracterizada pela incapacidade do organismo em 
produzir insulina. DM causa disfunções reprodutivas incluindo prejuízo da espermatogênese e infertilidade. A 
insulina interfere na regulação do eixo hipotálamo-hipófise e função gonadal. Objetivo: Este trabalho 
investigou os efeitos do DM associado ou não a reposição com insulina sobre parâmetros séricos (produtos 
de glicação avançada ou AGEs) e a histoarquitetura do lobo ventral da próstata (PV) de ratos adultos. Material 
e métodos: Os animais foram distribuídos nos grupos: Controle (GC), que receberam injeção intraperitoneal 
diária de solução salina (volume 0,1 mL/100g pc); Diabético (GD), que receberam injeção intraperitoneal diária 
de solução salina (volume 0,1 mL/100g pc); Diabético com reposição de insulina (GDI), que receberam injeção 
intraperitoneal diária de insulina regular (1U/kg). O diabetes foi induzido por injeção endovenosa de 
estreptozootocina (60 mg/kg de peso corporal). Após 30 dias de tratamento os animais foram submetidos a 
punção cardíaca e eutanásia. A PV foi dissecada e processada para análise morfológica/morfométrica e 
bioquímica. (CEUA No.9584021115). Resultados: As dosagens de frutosamina para avalição de AGEs 
mostraram aumento em GD, com redução no grupo GDI. Observou-se redução do peso glandular e da altura 
epitelial, alteração no tamanho dos compartimentos glandulares e baixa expressão do receptor androgênico 
na PV de animais diabéticos. A insulina restaurou a morfologia da PV. No ensaio funcional, verificou-se 
redução da expressão de prostateína no GD, mas a reposição com insulina reverteu esse efeito nos animais 
GDI. A prostateína é um importante constituinte do sêmen de roedores, ela protege os espermatozoides de 
danos imunológicos no trato reprodutivo feminino. Conclusão: Nossos resultados sugerem que o DM 
prejudica a morfofisiologia da PV, enquanto a reposição de insulina restaura parcialmente a estrutura e a 
função glandular além de promover a diminuição das dosagens de frutosamina.  
 
Palavras-chave: diabetes; próstata; receptor de andrógeno.  
Área temática: Fisiologia. 
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Introdução: O transtorno do espectro autista é um conjunto de desordens genéticas, o qual afeta 
em múltiplos aspectos a comunicação e o comportamento dos indivíduos, tornando-os exilados 
e vítimas de discriminação. O autismo é predominante em crianças e se apresenta 1 em cada 
68 crianças. No ano de 2016, foram atendidas cerca de 63.000 de crianças autistas no estado 
do Paraná, tornando-se fundamental profissionais capacitados para atender os pacientes, reali-
zando diagnósticos prévios de forma a proporcionar um tratamento mais eficaz. Objetivo: Co-
nhecer a produção científica acerca da assistência de enfermagem prestada aos portadores do 
transtorno autístico. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, foram selecio-
nados 16 artigos utilizando como critérios de inclusão: artigos em português, artigos que se re-
lacionam com a temática abordada, publicados no ano de 2007 a 2017, encontrados nas bases 
de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e CA-
PES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Resultados: Os artigos 
eleitos, foram discutidos juntamente com a literatura, podendo-se constatar que os profissionais 
possuem uma necessidade de acrescer seus conhecimentos sobre o autismo, para embasar 
suas ações de proteção e educação em saúde, realizar a detecção precoce, realizar uma assis-
tência mais humanizada para as famílias, elaborar diagnósticos de enfermagem  e adaptando as 
intervenções de com a realidade de cada paciente. Verificou-se carência na produção científica 
relacionada ao tema. Conclusão: Neste estudo foi possível constatar que o diagnóstico precoce 
é prejudicado pela falta de conhecimento qualificado da equipe de enfermagem, pois averiguou-
se a necessidade de capacitações, para que os profissionais realizem o cuidado integral tanto 
para o paciente como para a família, de forma a melhorar a qualidade de vida de ambos. 
 
Palavras-chave: transtorno do espectro autista; cuidados de enfermagem; seres humanos. 
Área temática: Genética.  
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Introdução: Atualmente há uma crescente prevalência de doenças genéticas que podem ser diagnosticadas 

durante a gestação. A enfermagem auxilia na orientação adequada à essa população, considerando a origem, 

diagnóstico, cuidados disponíveis e os possíveis prognósticos dessas síndromes. Para que o papel do 

enfermeiro seja realmente executado durante o aconselhamento genético, faz-se necessário que os discentes 

estejam preparados para a atuação durante a assistência, de forma a executar a sua função corretamente. 

Objetivo: Promover uma reflexão sobre o preparo do discente para o desempenho do cuidado de saúde na 

área da genômica. Material e métodos: Estudo de caráter qualitativo realizado em 2018 em uma faculdade 

particular da região de Maringá, com nove discentes do último ano de enfermagem, em estágio supervisionado 

hospitalar. Os discentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de forma a respeitar os 

princípios éticos da pesquisa. Os dados foram coletados por meio de questionário, com questões descritivas 

associadas ao ensino de genética e genômica e os casos clínicos relacionados à pratica profissional. 

Resultados: Os resultados mostram que os discentes possuem dificuldades em relacionar o conhecimento 

teórico da disciplina com a prática profissional do enfermeiro no ambiente hospitalar, afirmando estarem 

despreparados para realizar esse cuidado. Conclusão: Os graduandos não se sentem preparados para 

realizar um cuidado de saúde na área da genômica. A partir desta analise dos dados sugerimos que o 

conteúdo da disciplina de genética, esteja vinculado à atividades práticas no hospital, de forma a estimular a 

integração entre o conteúdo teórico com a prática profissional, facilitando a atuação do enfermeiro na 

realidade do hospital.   

  

Palavras Chaves: Estudantes de enfermagem; Aconselhamento genético; Pratica profissional.  

Área Temática: Genética   
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Introdução: O gene IL10 possui polimorfismos localizados na região 5’-flanqueadora, com dois 
microssatélites de sequências (CA) repetitivas e mutações de um único nucleotídeo (SNP – single 
nucleotide polymorphism) na posição −1082(G/A) (rs1800896) e estão envolvidos na regulação da produção 

da citocina IL-10. Esta é uma citocina anti-inflamatória produzida como parte responsável pela resposta 
homeostática à infecção e inflamação.  A citocina IL-10 pode atuar tanto como supressora quanto como 

estimuladora da resposta imune, dependendo do contexto em que está presente. A pesquisa sobre a 
frequência dos polimorfismos em diferentes populações permite um maior conhecimento sobre os genes e 

suas possiveis associações com doenças. O alelo A (selvagem) é relacionado à menor produção de IL-
10 e o alelo G (mutado) à maior produção,estando este associado à algumas doenças, como 
espondiloartrites. Objetivo: Avaliar a frequência dos genótipos da IL10 −1082(G/A) (rs1800896) na 
população da região noroeste do estado do Paraná. Material e métodos: Esta pesquisa foi aprovada pelo 
comite de ética, CAAE 27723114. Este estudo foi realizado com 86 indivíduos da região noroeste do 
Párana. A avaliação dos polimorfismos do gene IL10  foi realizado através da reação em cadeia da 
polimerase utilizando primers específicos (PCR-SSP). A frequência foi obtida por contagem direta, após 
organização dos dados em planilha Excel. Resultados: O genótipo de IL10 mais frequente na amostragem 
foi A/A (59,30%), seguido de A/G (33,72%), enquanto o menos frequente foi G/G (7,31%). O alelo A esteve 
frequente em 76% das amostras e o alelo G em 24%. A média de idade dos individuos foi de 39,5 anos com 
desvio padrão de 11,2 anos. 45 (52,32%) indivíduos eram do sexo masculino 41 (47,67%) do sexo feminino. 
Conclusão: A frequência do alelo selvagem (A) foi maior na população analisada, sendo o genótipo A/A o 
mais frequente. 
 
Palavras-chave: polimorfismo genético; gene IL10; genética de populações. 
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Introdução: Os antígenos plaquetários humanos - HPAs - são glicoproteínas presentes nas membranas das 

plaquetas que atuam como receptores modulando suas funções.  Os genes que codificam os HPAs são 
polimórficos, portanto podem alterar as funções das plaquetas. A determinação dos genótipos de HPAs pode 
contribuir para a caracterização do perfil genético da população, diminuindo o risco de aloimunização. 
Objetivo: determinar as frequências alélicas e genotípicas dos SNPs (polimorfismos de nucleotídeos únicos) 
encontrados nos genes HPA-1, -2, -3 na população noroeste do Paraná. Material e Métodos: O estudo 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UEM (Parecer nº 719/2011 e 
1.866.509/2016). A genotipagem foi realizada através da reação em cadeia da polimerase utilizando primers 
específicos (PCR-SSP), em amostras de 100 indivíduos residentes da região noroeste do Paraná. A 
frequência alélica e genotípica foi obtida por contagem direta, após organização dos dados em planilha Excel. 
Resultados: Todos os indivíduos que participaram do presente estudo estavam pareados para sexo e idade, 
p=0,384 e p=0,370, respectivamente. A média de idade foi de 46,77±10,21. As distribuições dos genótipos 
investigados estavam dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Em todos os SNPs analisados houve 
prevalência do alelo “a” maior que “b”. As frequências alélicas para HPA-1a, -2a, -3a foram 84,5%, 88% e 
60%, respectivamente; para os alelos HPA-1b, -2b, -3b foram 15,5% 12% e 40% respectivamente. A 
frequência do genótipo AA para HPA-1, -2, -3 foram 72%, 78% e 36%; para AB foram 25%, 21% e 48%; para 
o BB foram 3%, 1% e 16%. Conclusão: A frequência do alelo selvagem “a”, em HPA-1, -2, -3, foi maior em 
na população analisada, sendo o genótipo A/A o mais frequente em HPA-1 e HPA-2 e genótipo A/B o mais 
frequente em HPA-3.  

 
Palavras-chave: antígenos de plaquetas humanas; polimorfismo de nucleotídeo único; frequência do gene. 
Financiador (es): Laboratório de Imunogenética – UEM, CAPES e CNPq. 
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Introdução: Os genes HLA (Human Leukocytes Antigens), localizados no braço curto do cromossomo 6, 
codificam glicoproteínas de membrana altamente polimórficas. Essas glicoproteínas desempenham um 
papel importante na regulação da resposta imune e, consequentemente, no transplante de células-tronco, 
órgãos e podem estar associadas ao desenvolvimento de doenças. Estudos populacionais anteriores da 
região HLA-DP revelaram diferenças na variedade de alelos DPA1 e DPB1, bem como uma diversidade nos 
haplótipos DPA1-DPB1 entre diferentes populações e etnias. Objetivo: Determinar as frequências de alelos 
e haplótipos de HLA-DPA1 e HLA-DPB1 na população da região noroeste do Estado do Paraná. Material e 
métodos: Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética (COPEP-UEM nº 2.424.046/2017). A população 
estudada foi composta por 179 indivíduos saudáveis. A genotipagem dos genes HLA-DPA1 e HLA-DPB1 foi 
realizada pelo Kit LABType® SSO. Para análise dos dados, utilizou-se software Arlequin. Resultados: A 
amostra avaliada estava em equilíbrio Hardy-Weinberg. A média de idade foi 63,71 (± 14,52). Destes 179 
indivíduos analisados, 94 (52,51%) são do sexo masculino e 85 (47,49%) do feminino. Neste estudo, foram 
encontrados oito diferentes alelos DPA1 e vinte diferentes alelos DPB1. Os alelos mais frequentes para 
HLA-DPA1 foram: *01:03 (66,76%), *02:01 (24,58%), *02:02 (3,63%) e *03:02 (3,07%). Já para o gene HLA-
DPB1, os alelos mais frequentes foram: *04:01 (27,10%), *02:01 (19,27%), *04:02 (17,04%) e *17:01 
(4,47%). As estimativas de haplótipos revelaram a presença de 58 possíveis haplótipos DPA1-DPB1. Os 
haplótipos mais frequentes foram DPA1*01:03 – DPB1*04:01 (24,30%), DPA1*01:03 – DPB1*02:01 
(17,59%) e DPA1*01:03 – DPB1*04:02 (13,96%). Conclusão: A diversidade dos genes DPA1 e DPB1 
nesta população deve ajudar a compreensão do polimorfismo genético em comparações com as demais 
populações.  

 
Palavras-chave: genética populacional; polimorfismo genético; HLA-DP. 
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Introdução: A periodontite crônica (PC) é uma doença de etiologia multifatorial e a resposta 
imunoinflamatória do indivíduo é crítica em sua patogênese. Esta resposta torna-se um gatilho no processo 
de remodelação óssea que pode levar a reabsorção do tecido ósseo alveolar e culminar na perda do dente. 
Citocinas como ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B (RANKL) e osteoprotegerina (OPG) 
estão diretamente envolvidas na regulação da ativação de osteoclastos e osteoblastos e podem ter sua 
expressão, quantidade ou qualidade avaliados por meio de polimorfismos genéticos. Objetivo: Avaliar a 
influência dos polimorfismos genéticos de RANKL (TNFSF11, rs2277438) e de OPG (TNFRSF11B C163T, 
rs3102735) na imunopatogênese da PC. Material e métodos: Um estudo caso-controle aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa Humana da Universidade Estadual de Maringá (UEM – COPEP No. 719/2011, 
02/12/2011 e CAAE / 2016 No 61544916.4.000.0104) foi realizado em pacientes com PC (N = 111) e 
controles (N = 148), com idade superior a 30 anos e não fumantes. Os genótipos foram determinados pelo 
método de sequenciamento para o polimorfismo de RANKL e PCR-RFLP para OPG. As comparações das 
frequências entre casos e controles foram realizadas pelo teste do qui-quadrado e por regressão logística 
(software OpenEpi e SNPStats). As razões de chances (OR) foram avaliadas para valores de P <0,05. 
Resultados: Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi observada na comparação entre 
pacientes com PC e controles para ambos os polimorfismos. Porém, ao se estratificar por gênero foi 
observado que o genótipo C/T163 do polimorfismo de OPG em indivíduos do gênero masculino pode estar 

correlacionado a suscetibilidade ao desenvolvimento da PC (OR=3,1; IC: 1,1 – 8,8). Conclusão: O 

polimorfismo de RANKL não foi associado com a PC neste estudo ao passo que o genótipo C/T163 do 
polimorfismo de OPG pode indicar suscetibilidade à PC em indivíduos do gênero masculino. 
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Introdução: Apesar de os principais mecanismos de resistência em Mycobacterium tuberculosis serem 
mutações espontâneas nos genes que codificam alvos aos fármacos empregados, sistemas de efluxo tem 
papel considerável no desenvolvimento de resistência a vários fármacos. Assim, o emprego de inibidores de 
bombas de efluxo (IBEs), como verapamil (VP), combinados aos fármacos utilizados na terapia anti-TB se 
mostra promissor na tentativa de melhorar o tratamento e lidar com formas resistentes da doença. Objetivo: 
Avaliar o efeito de rifampicina (RIF) e VP na expressão de BEs em M. tuberculosis monorresistente à RIF. 
Material e métodos: Culturas micobacterianas foram expostas a 0,5xCIM de RIF, VP e RIF+VP por 16h e 
72h a 37 ºC. Em seguida, o RNA foi extraído e DNA genômico contaminante foi removido por DNAse I. A 
amostra de RNA foi reversamente transcrita em cDNA e a expressão gênica relativa de 12 genes que 
codificam BEs foi analisada por PCR em tempo real pelo método 2-ΔΔct. Os dados foram analisados por one 
way ANOVA e teste de Tukey post hoc. p<0,05 foi considerado significativo. Resultados: Após 16h de 
exposição à combinação RIF+VP foi observado um aumento da expressão de 12 genes e ao expor aos 
fármacos isoladamente apenas um gene (Rv2942) se mostrou superexpresso. O tempo de 72h mostrou 
uma mudança drástica nos padrões de expressão gênica para todas as amostras e genes estudados.  
Neste caso, VP causou superexpressão em 11 genes, seguido por RIF com cinco genes e finalmente 
RIF+VP com apenas um gene. Conclusão: Como observado, a combinação de RIF+VP causou dano na 
bactéria mais precocemente do que RIF isolada. Esse resultado demonstra o efeito sinérgico que esta 
combinação poderia ter no tratamento de formas resistentes da TB. Para melhor esclarecer o papel de BEs 
na resistência de M. tuberculosis à RIF mais estudos são necessários. 
 
Palavras-chave: tuberculose; resistência; bombas de efluxo.  
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Introdução: As mulheres possuem o hábito de embelezar, principalmente as unhas, para formar uma 
aparência saudável e bem cuidada. Nos dias atuais a maioria das pessoas leva o seu próprio material até o 
salão de beleza para evitar a transmissão de doenças, porém levar o próprio esmalte não é uma prática 
frequente. O esmalte pode ser um veículo de transmissão de fungos causadores de onicomicoses, uma 
infecção ungueal capaz de provocar diversos danos ao seu portador, tanto no aspecto funcional causando 
dor e desconforto, quanto no emocional diminuindo a autoestima. A composição química dos esmaltes pode 
não ser capaz de eliminar os microrganismos após a utilização em unhas com alguma patologia, porém há 
poucos dados na literatura referentes ao assunto. Objetivo: Analisar esmaltes de unha utilizados em salões 
de beleza na cidade de Maringá-PR como possível veículo de transmissão fúngica. Material e métodos: 
Foram analizadas 10 amostras de esmaltes da marca Risqué® coletados em salões de beleza de Maringá-
PR. Cada amostra foi espalhada com o próprio pincel do esmalte em placas de Petri contendo ágar 
Sabouraud e incubadas à 25°C por 5 dias, até o presente momento, com avaliação diária de crescimento. 
No total serão avaliados 30 dias. O procedimento foi realizado em duplicata e acompanhado de controles 
positivo e negativo de crescimento microbiano. Resultados: Não houve crescimento de microrganismos nas 
amostras semeadas e incubadas nos primeiros 5 dias. Conclusão: O pouco período de tempo que as 
placas foram incubadas não houve crescimento de microrganismos, o que pode indicar que a composição 
do esmalte inibe o crescimento de microrganismos ou o tempo de incubação não foi o suficiente para o 
fungo crescer. A avaliação das culturas será feita por mais 25 dias. 
 
Palavras-chave: Onicomicose; salão de beleza; micose. 
Área temática: Microbiologia.
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Introduction: Usually species of Vernonanthura H. Rob. (Bas. Vernonia) genus, popularly known as “assa-
peixe”, are used in traditional medicine for the treatment of flu and cold. Vernonanthura nudiflora (Less.) H. 
Rob., commonly known as "alecrim do campo", is a sub-shrub, native to South America, and its antibacterial 
potential has not been studied. Objective: To evaluate the in vitro antibacterial activity of flowers and aerial 
parts crude extracts and fractions of V. nudiflora. Material and Methods: Dried aerial parts and flowers of V. 
nudiflora, collected in March 2016, in Ponta Grossa, Paraná, were powered and exhaustively extracted with 
ethanol at room temperature. Crude extracts were obtained separately and treated the same way. The crude 
extracts were suspended in MeOH/H2O (1:1) and partitioned with hexane, dichloromethane, ethyl acetate 
and n-butanol. The antibacterial activity was performed by in vitro serial microdilution method for the 
determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) according to the Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI). Lineages of bacteria used were Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Bacillus cereus 
(ATCC 11778), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas 
aeruginosa (ATCC 27853), Aeromonas hydrophila (ATCC 7966) and Salmonella typhimurium (ATCC 
14028). Results: For V. nudiflora flowers, crude extract and hexane fraction were active against B. cereus 
and S. aureus (250 μg.mL

-1
), and the dichloromethane fraction was active against E. faecalis and A. 

hydrophila (125 μg.mL
-1

). For aerial parts, only the dichloromethane fraction was active against B. cereus 
(250 μg.mL

-1
), S. aureus (250 μg.mL

-1
) and E. faecalis (125 μg.mL

-1
). The potential of dichloromethane 

fraction might be associated with the presence of sesquiterpene lactones, previously reported in this genus. 
Conclusion: The results showed the potential of V. nudiflora as a promising source of bioactive molecules 
with antibacterial action, especially against Gram-positive bacteria. 
 
Keywords: Vernonia; antibacterial potential; sesquiterpene lactones. 
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Introdução: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, que apesar de ter um esquema de tratamento 
bem estabelecido, continua entre as dez principais causas de morte no mundo. Uma grande ameaça ao 
controle da doença é a crescente resistência do bacilo Mycobacterium tuberculosis aos medicamentos 
utilizados. Com isso, a busca por novos fármacos é essencial para reverter essa situação. Objetivo: 
Determinar a concentração inibitória mínima (CIM) de N-salicil-hidrazonas frente a M. tuberculosis. Material 
e métodos: Foram testados, em triplicata, cinco derivados de N-salicil-hidrazonas, utilizando a metodologia 
Resazurin Microtiter Assay Plate (REMA) frente à cepa de referência de M. tuberculosis H37Rv (ATCC 
27294). Cada substância foi diluída em série, com concentrações que variaram de 250 a 0,97 µg/mL. O 
crescimento bacteriano foi padronizado de acordo com a escala 1 de McFarland. Após sete dias de 
incubação, a resazurina foi utilizada como agente revelador e a mudança por oxirredução da cor azul para 
rosa foi considerado indicativo de crescimento bacteriano. A CIM foi definida como a menor concentração 
da substância capaz de inibir o crescimento bacteriano. A isoniazida foi utilizada como fármaco de 
referência. Resultados: Os cinco derivados de N-salicil-hidrazonas testados apresentaram significativa 
atividade anti-M. tuberculosis, apresentando CIM de 1,9 µg/mL para a substância (SH11), 3,9 µg/mL para 
(SH10), (SH14) e (SH15) e 7,8 µg/mL para (SH12). Conclusão: As substâncias testadas apresentaram 
notável atividade inibitória contra o bacilo da tuberculose. Como esse estudo foi realizado somente frente à 
cepa de referência, estudos adicionais envolvendo citotoxicidade, análise em isolados clínicos, bem como 
estudos de mecanismos de ação são necessários para complementar esses dados e melhor caracterizar a 
atividade dessa série de substâncias. 
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Introdução: A tuberculose (TB) é a doença infectocontagiosa, causada por Mycobacterium tuberculosi, com 
altas taxas de mortalidade. O surgimento de isolados resistentes aos medicamentos atualmente disponíveis 
tem dificultado o êxito na terapia. Neste contexto, o moxifloxacino (MXF) pertencente à classe das 
fluoroquinolonas foi adicionado recentemente, como fármaco de 2º linha, no tratamento da TB em situações 
de resistência bacteriana. Entre os mecanismos de resistência do bacilo, tem se destacado a atividade de 
bombas de efluxo presentes na membrana plasmática da bactéria. Assim a associação de fármacos anti-TB 
com inibidores de bombas de efluxo (IBEs) parece ser interessante para controlar a resistência. Objetivo: 
Avaliar o efeito combinatório entre MXF e IBEs (verapamil (VP), piperina (PIP) e m-clorofenil-hidrazona 
(CCCP)) em M. tuberculosis. Material e métodos: A concentração inibitória mínima (CIM) de MXF, VP, PIP 
e CCCP para quatro isolados clínicos e cepa de referência de M. tuberculosis foi determinada através do 
método Resazurin Microtiter Assay Plate (REMA). Para avaliar o efeito das combinações, foi utilizado o 
Resazurin Drug Combination Microtiter Assay Plate (REDCA). A partir dos resultados de REDCA, foi 

aplicado o cálculo de concentração inibitória fracional (FIC), fazendo = CIMantimicrobiano/CIMcombinação. FIC≤0,25 

foi classificado como sinergismo; FIC>0,25<2 como efeito aditivo; e FIC>2 como antagonismo. Resultados: 
As CIMs encontradas no REMA variaram de: 0,03 a 1 ug/mL para MXF; 125 a 250 ug/mL para VP; 0,78 a 
1,56 para CCCP; e 62,5 a 125 ug/mL para PIP. As combinações de MXF+IBEs não se mostraram sinérgicas 
(FIC>0,25) para as micobactérias estudadas. Conclusão: Apesar de MXF não ter mostrado atividade 
sinérgica com os IBEs estudados, é importante ressaltar a necessidades de avaliar estas combinações de 
compostos em bacilos com variados perfis de resistência incluindo as fluoroquinolonas a fim de fornecer 
informações mais detalhadas sobre a aplicação desta proposta de esquema terapêutico principalmente em 
isolados resistentes. 
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Introdução: O principal agente causador da tuberculose (TB) é o bacilo Mycobacterium tuberculosis (Mtb). O 
tratamento da TB é poliquimioterápico, sendo a rifampicina (RIF) o principal fármaco do esquema. Apesar de 
eficaz, muitos pacientes abandonam o tratamento antes de finalizá-lo, favorecendo o surgimento de bacilos 
resistentes aos fármacos utilizados na terapia. Um dos mecanismos importantes na resistência é a atividade 
de bombas de efluxo (BEs) que reduzem a atividade dos fármacos no combate ao bacilo. Inibidores de 
bombas de efluxo (IBE), como a piperina (PIP) têm sido estudados e PIP já mostrou atividade promissora 
quando combinada a RIF em estudos prévios com Mtb. Objetivo: Investigar o aumento da sensibilidade à 
RIF mediante ao bloqueio de BEs em isolado Mtb multirresistente quando exposto a combinação RIF+PIP. 
Material e Métodos: Culturas micobacterianas foram expostas a 0.5 CIM de RIF, PIP e RIF+PIP por 24h a 
37ºC. O RNA micobacteriano foi extraído pelo kit RNeasy Plus Mini Kit (Qiagen) e reversamente transcrito 
com iniciadores aleatórios de RNA total. O cDNA foi avaliado por PCR em tempo real. Foram avaliados 12 
genes que codificam para as principais BEs e a expressão relativa foi quantificada por meio do método 2-ΔΔct.  
As reações foram realizadas em triplicata. Genes expressos duas vezes a mais em relação ao controle foram 
considerados superexpressos. Resultados: Cinco genes de BEs apresentaram subexpressão e sete estavam 
superexpressos após exposição à RIF. A combinação RIF+PIP regulou a expressão de BEs de modo que 
quatro genes permaneceram subexpressos e oito genes aumentaram os níveis de expressão em relação ao 
fármaco sozinho. Conclusão: PIP foi capaz de modular a ação de RIF na expressão gênica de BEs. Para 
elucidar o mecanismo pelo qual a PIP regula a expressão desses genes em Mtb novos estudos com isolados 
clínicos com diferentes perfis de resistência ainda são necessários. 
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Introdução: O gênero Aspergillus abrange um grupo de fungos anemófilos com uma ampla distribuição              
ambiental. Dentro deste gênero existem algumas espécies como A. nidulans que vem sendo reportada              
como importante modelo de estudo para genotoxicidade de células eucariotas. Entretanto, algumas            
espécies como A. flavus e A. fumigatus estão relacionados entre os principais fungos que causam micoses                
oportunistas no homem. Além disso, com a resistência a alguns antifúngicos comerciais se faz necessário a                
busca por alternativas terapêuticas com propriedades antifúngicas, como compostos fenólicos e extratos de             
produtos naturais. O extrato de própolis (EP) vem se apresentando como um eficiente fungicida para               
diferentes espécies de fungos, porém, sua bioatividade ainda não foi completamente elucidada. Objetivo:             
Avaliar a bioatividade do extrato de própolis sobre espécies do gênero Aspergillus. Material e métodos:               
Foram determinadas a concentração inibitória mínima (CIM), a concentração fungicida mínima (CFM) e a              
viabilidade celular (expresso em unidade formadora de colônias por mililitro, UFC/mL) em diferentes             
concentrações do EP sobre dois isolados: A. flavus e A. fumigatus. Subsequente, foi avaliada por               
microscopia a morfologia e integridade da parede celular de A. flavus frente ao EP até a concentração                 
inibitória mínima. Resultados: A CIM e o CFM do EP foi de 4.375 µg/mL de polifenóis totais, entretanto, o                   
EP reduziu mais de 50% dos conídios, quando avaliado a UFC/mL, a partir da concentração de 546,9                 
µg/mL, resultados estes para ambas as espécies estudadas. Em relação aos outros parâmetros avaliados,              
A. flavus apresentou alterações e espessamento da parede celular além da ausência de hifas na CIM.                
Conclusão: O extrato de própolis inibiu efetivamente o desenvolvimento do fungo, com uma redução do               
seu crescimento e alterações morfológicas aparentes. Porém novos estudos são necessários para elucidar             
este mecanismo de ação com maior propriedade. 
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Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecto contagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium 
tuberculosis. Em 2016 foram notificados 10.4 milhões de novos casos de TB no mundo, dos quais 1.2 
milhões correspondiam a indivíduos co-infectados com HIV. O tratamento proposto para os casos de TB 
consiste na poli quimioterapia de quatro fármacos: isoniazida, rifampicina (RIF), pirazinamida e etambutol. A 
RIF é um fármaco com biodistribuição adequada nos tecidos e células do hospedeiro, o que a torna um 
fármaco bactericida importante para tratamento da TB. As proteínas têm papel fundamental na ação de 
fármacos, atuando como marcadores biológicos e alvos farmacológicos. Objetivo: Analisar alterações no 
perfil proteico de M. tuberculosis exposto a rifampicina por 24 horas. Material e métodos: A cepa de 
referência M. tuberculosis H37Rv foi cultivada até sua fase logarítmica, aproximadamente 15 dias, e exposta 
à concentração inibitória mínima de rifampicina (0,03 µg/mL) por 24 horas. As proteínas foram extraídas, 
tripsinizadas e os peptídeos identificados por espectrometria de massas acoplada a cromatografia líquida 
(LC-MS). Os espectros de massas, foram caracterizados como proteínas pelo software MaxQuant e os 
dados foram comparados utilizando o software Perseus e classificadas funcionalmente de acordo com o 
banco de dados Tuberculist. Resultados: Após a exposição à RIF foram identificadas 34 proteínas que não 
foram quantificadas no controle não tratado. De acordo com as bases Tuberculist e UniProt, as proteínas 
não quantificadas foram classificadas nas seguintes classes funcionais: processos celulares; metabolismo 
de lipídios; proteínas conservadas; vias de informação; metabolismo intermediário e respiração; regulação 
proteica; virulência, detoxificação e adaptação. Conclusão: A LC-MS evidenciou o estresse bacilar causado 
pela RIF em M. tuberculosis, e mostra-se uma técnica que permite um melhor entendimento da ação de 
fármaco por abordagem proteômica.  
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Introdução: A tuberculose está entre as doenças infecciosas que mais matam no mundo, e a maioria dos 
casos ocorre principalmente pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. O maior problema da tuberculose é a 
resistência do bacilo ao tratamento. Por isso, a busca por novas substâncias antituberculose e o estudo da 
sua associação com outros fármacos é tão importante, uma vez que o tratamento se baseia na politerapia. 
Objetivo: Avaliar a ação combinatória de tiadiazóis derivados do (-)-canfeno com os fármacos isoniazida, 
rifampicina, etambutol e pirazinamida frente a M. tuberculosis. Material e métodos: A combinação das 
substâncias (6a), (6b) e (6j) com isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida foi realizada utilizando o 
ensaio de Resazurin Drugs Combination Microtiter Assay (REDCA). O ensaio foi realizado em triplicata e 
com a cepa padrão de M. tuberculosis (H37Rv). Os resultados do REDCA permitiram calcular o índice de 
concentração inibidora fracionada, uma classificação qualitativa em que valores ≤ 0,5 são considerados 
sinérgicos, > 0,5 até < 4 são considerados aditivos e ≥ 4 são considerados antagônicos. Resultados: A 
substância (6a) e (6b) apresentaram resultado aditivo com os quatro fármacos pesquisados, enquanto a 
substância (6j) apresentou sinergismo com rifampicina, etambutol e pirazinamida; e em combinação com a 
isoniazida mostrou efeito aditivo. Conclusão: O estudo demonstrou que a ação combinada desses 
tiadiazóis derivados do (-)-canfeno com os fármacos de primeira linha no tratamento da tuberculose 
apresenta resultados promissores, visto que as substâncias não interferem na ação dos fármacos, e em 
alguns casos melhora a ação destes. Considerando que o tratamento da tuberculose é realizado pela 
combinação de medicamentos, este estudo nos encoraja a buscar novos caminhos para novos esquemas 
terapêuticos. 
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Introdução: Carbapenêmicos são antibióticos de amplo espectro que possuem considerável estabilidade 
diante da maioria das betalactamases, incluindo as de amplo espectro. Desta maneira são utilizados no 
tratamento de infecções provocadas por bactérias gram negativas multirresistentes incluindo Pseudomonas 
aeruginosa e Acinetobacter baumannii.  Embora os carbapenêmicos sejam utilizados para o tratamento 
dessas bactérias, a disseminação de espécies multirresistentes coloca em risco sua utilidade. Objetivo: 
Avaliar a evolução da resistência aos carbapenêmicos nos últimos seis anos em isolados de A. baumannii e 
P. aeruginosa no Hospital Universitário de Maringá. Material e métodos: Por um período de seis anos 
(2011-2017) foram selecionados isolados clínicos de A.baumannii e P. aeruginosa recuperados de 
pacientes hospitalizados no Hospital Universitário de Maringá. Os isolados foram identificados e a 
concentração inibitória mínima (CIM) para os antimicrobianos de uso clínico foi determinada pelo sistema 
automatizado BD Phoenix™. Os critérios de interpretação de sensibilidade foram de acordo com Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI - M100 28°ed.). Resultados: Os resultados demonstraram que 
nos últimos seis anos a resistência aos carbapenêmicos para A. baumannii permaneceu elevada com taxas 
sempre superiores a 60%. Para este microrganismo a CIM50 para meropenem foi ≤ 2 μg/mL apenas no ano 
de 2011, após este período, tanto para imipenem quanto meropenem a CIM50 foi ≥ 8 μg/mL. Já para P. 
aeruginosa, a CIM50 permaneceu em valores ≤ 2 μg/mL, tanto para meropenem quanto imipenem, em todo 
o período analisado, demonstrando uma maior sensibilidade desses isolados. Conclusão: Os dados 
apresentados nos permitem concluir que os carbapenêmicos ainda possuem boa atividade contra isolados 
de P. aeruginosa podendo ainda serem considerados como uma escolha terapêutica eficaz. De modo 
diferente, para A. baumannii, mais de 60% dos isolados se mostraram resistentes aos carbapenêmicos nos 
últimos seis anos sendo sua utilização comprometida para tratamento de infecções por este microrganismos 
em nosso hospital. 
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Introdução: O uso de produtos naturais com fins terapêuticos ocorre desde a antiguidade, sendo uma 
importante fonte de compostos biologicamente ativos. Estes agem de forma direta ou indireta no organismo, 
atuando em alvos moleculares e celulares. Dentre eles, estão: a própolis, uma composição complexa 
produzida por abelhas e; Sapindus saponaria L., árvore cujo fruto tem uso medicinal. Ambos são 
amplamente utilizados popularmente, demonstrando assim a necessidade de estudos científicos sobre 
estes produtos. Objetivo: Avaliar o efeito citotóxico de extrato de própolis (PE) e de Sapindus saponaria L. 
(SS), em linhagens celulares tumorais (HeLa ATCC® CCL-2TM) e não tumorais (Vero ATCC® CCL-8TM). 
Material e métodos: A citotoxicidade foi avaliada por meio da atividade celular (MTT - 3-(4,5-
Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) e por microscopia de epifluorescência utilizando o 
marcador LIVE/DEAD™ (Molecular Probes™). A partir da redução do MTT pelas células viáveis, foi possível 
calcular o índice de citotoxicidade (IC50%), indicando a concentração dos ativos naturais que foram 
capazes de induzir 50% de morte celular e a realização da microscopia nessas concentrações. Resultados: 
O efeito citotóxico do PE nas células foi dependente da dose e demonstrou atividade citotóxica (IC50%) em 
maiores concentrações (> 0,002% de polifenóis totais, TPC), em ambas as células. Já o SS apresentou 
IC50% de 195,31 μg/mL em Vero e 390,63 μg/mL em HeLa. Entretanto, foi observado pelo LIVE/DEAD uma 
baixa mortalidade nas concentrações 0,005% de TPC para PE e 781,25 μg/mL para SS. Conclusão: Os 
ativos naturais foram tóxicos nas maiores concentrações para as linhagens estudadas e, somente em 
baixas concentrações foi demonstrado um efeito não-tóxico. Houve diferenças entre as metodologias, o que 
ressalta a importância da realização de diferentes testes de citotoxicidade. 
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Introdução: As polimixinas são antimicrobianos conhecidos desde a década de 40 que vem sendo 
resgatados para tratamento de última instância em infecções graves causadas por gram-negativos multidroga 
resistentes. Nos últimos anos, relatos de isolados resistentes estão em ascensão, sobretudo para espécie 
Klebsiella pneumoniae, importante patógeno nosocomial. Neste contexto, a heterorresistência é um fenômeno 
onde subpopulações de bactérias aparentemente isogênicas exibem diferentes perfis de suscetibilidade a um 
determinado antibiótico, e esta pode ser intrínseca ou adquirida/induzida. Objetivo: O objetivo deste estudo 
foi analisar a estabilidade da heterorresistência induzida à polimixina B em isolados clínicos de K. pneumoniae 
produtores de carbapenemases, inicialmente sensíveis à polimixina B. Material e métodos: A indução da 
resistência foi realizada com 10 isolados em culturas sob aumento da concentração de sulfato de polimixina 
B (0,5 µg/ml a 64 µg/ml). Isolados heterorresistentes foram submetidos ao subcultivo em 8 dias consecutivos 
em ágar Muller Hinton na ausência da droga, a fim de verificar a estabilidade do fenótipo. A concentração 
inibitória mínima (CIM) foi determinada por microdiluição em caldo (conforme recomendado pelo Clinical & 
Laboratory Standards Institute) para cada repique. A interpretação foi realizada segundo pontos de corte 
estabelecidos pelo European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Resultados: Após a indução, 
quatro isolados (CIM inicial de 0,5 µg/mL) apresentaram um fenótipo heterorresistente: três com CIM igual a 
64 µg/ml e um com CIM >128µg/ml. Nenhum dos isolados testados reverteu seu perfil de resistência após o 
cultivo na ausência da droga, porém, todos apresentaram uma queda de uma vez na CIM após o 4º ou 5º 
repique. Conclusão: Este estudo mostrou a presença de heterorresistência em isolados de K. pneumoniae e 
a estabilidade deste fenótipo após a ausência de pressão seletiva. Ressaltamos a importância de monitorar 
a existência de subpopulações resistentes em testes de susceptibilidade diagnóstica em isolados de K. 
pneumoniae. 
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Introdução: Mycobacterium tuberculosis (Mtb), microrganismo causador da tuberculose, é naturalmente 
resistente a muitos fármacos. Um dos mecanismos de resistência responsáveis por isso são as bombas de 
efluxo, proteínas presentes na parede bacteriana capazes de expelir substâncias que entram na bactéria. A 
busca por substâncias capazes de atuar como inibidores dessas bombas aumentou, uma vez que elas 
podem ser utilizadas como adjuvantes no tratamento, melhorando sua eficácia. Objetivo: Avaliar a ação in 
vitro de uma hidrazona e quatro acilhidrazonas como possíveis inibidores de bomba de efluxo em Mtb. 
Material e métodos: Inicialmente, os derivados de interesse e o inibidor de bomba de efluxo 
carbonilcianeto-m-clorofenil-hidrazona (CCCP), foram adicionados a uma microplaca escura de 96 poços. 
Em seguida, foram adicionados brometo de etídio e Mtb H37Rv padronizado em DO600 0,4. Após 15 min. de 
incubação, a placa foi lida em fluorímetro FlexStation 3 usando emissão de 530/25 nm e excitação de 
590/20 nm. A fluorescência relativa final (RFF) foi determinada utilizando (RF - RFref)/RFref, onde RF foi a 
fluorescência obtida em 60 min das substâncias testadas, e RFref a fluorescência obtida em 60 min sem 
utilizar um inibidor de bomba. Resultados: A hidrazona (3) (RFF: 0,163) inibiu as bombas de efluxo 
bacteriano, apresentando resultados mais promissores que o CCCP (0,123). Por outro lado, as 
acilhidrazonas (1), (5), (6) e (7) não tiveram seu mecanismo de ação relacionado à inibição das bombas de 
efluxo dos bacilos. Conclusão: A hidrazona (3) poderia ser utilizada como adjuvante no tratamento, pois ao 
inibir as bombas de efluxo das bactérias, possibilitaria que os fármacos utilizados permanecessem por mais 
tempo dentro do bacilo, melhorando assim a eficácia do tratamento. Outros estudos devem ser realizados 
para determinar em quais bombas de efluxo a hidrazona testada atua, bem como determinar os possíveis 
mecanismos de ação das outras substâncias testadas nesse estudo. 
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Introduction: Fusarium solani is an opportunistic pathogen in humans, causing keratitis, onychomycosis as 

well as systemic infections. These fungi have developed resistance mechanisms to conventional antifungals, 

encouraging the search for new antifungal options. Photodynamic therapy with Hypericin (PDT+Hyp) has 

been reported with effect in inactivation of different microorganisms. Objective: To evaluate the in vitro 

antifungal activity of PDT+Hyp in biofilm formation and mature biofilm by F. solani. Material and methods: 

Inoculum of F. solani (ATCC 36031) was adjusted to 1x106 conidia/mL and incubated in 96-well plates 

without shaking at 25°C/2h, for adhesion phase. After, culture medium was removed, and the wells were 

washed with sterile saline (0.85%). To the treatment, during biofilm formation, Hyp were added 25 μM (2x 

minimal inhibitory concentration, 2xMIC), 12.5 μM (MIC) and 6.25 μM (0.5xMIC), and incubated in the 

absence of light for 2h/25°C. Sequentially, the suspensions were irradiated by LED (3.0 mW/cm2 for 27 

J/cm2), and incubated at 25°C/24h for biofilm formation. To evaluate the Hyp activity in the mature biofilm, 

the treatment was performed after 24h of adhesion phase, under the same conditions above. For this step, 

the biofilm was evaluated immediately after the PDT and after 24h biofilm re-incubation. PDT+Hyp effect was 

evaluated by CFU/mL and XTT assay. The assays were performed in triplicate. Results: PDT+Hyp was 

efficient in inactivating F. solani biofilm in the different phases and concentrations of Hyp evaluated. Although 

there is remaining metabolic activity observed in the XTT assay, there was no growth of fungal cells in all 

concentrations tested. Conclusion: PDT+Hyp showed efficient results in the biofilms by F. solani. This 

activity is promising for use in the prevention and destruction of biofilms in hospital medical device.  

Keywords: Fusarium solani; photodynamic therapy; hypericin. 
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Introduction: One of the most serious issues regarding public health in all parts of the world has been the 
resistance of strains from genus Candida to conventional antifungals. Thus, the search for new drugs from 
plants capable of fighting Candida infections can be an alternative overcome the resistance and reduction of 
clinical treatment limitations, such as adverse effects and toxicity. Objective: This work describes the 
bioguided phytochemical study of the alkaloidal fractions of Palicourea minutiflora against two Candida 
strains. Material and methods: The bioassay-guided was performed using the broth microdilution method, 
according to CLSI-M27-A3 protocol employing standard strains of Candida albicans ATCC90028 
and Candida glabrata ATCC90030 and fluconazole was used as positive control. Crude methanolic extract 
(CME) and fractions obtained by acid-base extraction were assayed for in vitro antifungal susceptibility. The 
basic chloroformic (FCB, 0.30 g) and chloroform-methanolic (FCM, 1.85 g) were submitted to the 
phytochemical study through successively filtered on Sephadex LH-20 column using organic solvents. 
Structures of the alkaloids isolates were determined by MS and 1D and 2D NMR techniques. Results: The 
CME showed accentuated activity against C. albicans with a minimum inhibitory concentration (MIC) of 
39.062 µg/mL and the both alkaloidal fractions FCB and FCM revealed a good fungicidal effect against C. 
albicans with a MIC of 9.765 µg/mL. These data indicated that the fractionation of CME produced a greater 
inhibition of yeast, and that both fractions may contain potential antifungal compounds. Phytochemical study 
from the bioactive FCB and FCM led to the isolation of indole alkaloids such as sctrictosidinic acid, 
vincosamide, ophiorine, harman and harman-2-oxide. Conclusion: Bioguided study of the plant Palicourea 
minutiflora indicated that FCB and FCM have a good antifungal susceptibility on C. albicans, suggesting that 
indole alkaloids are responsible for this activity. 

Keywords: Palicourea minutiflora; alkaloids; antifungal activity. 
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Introduction: Onychomycosis is a fungal nail infection, accountable for 50% of the world's nail diseases, 
being mainly caused by dermatophytes of the genus Trichophyton spp. Knowing the superficial nature of 
these infections and the ease of application of a light source, Photodynamic Therapy (PDT) has been 
explored as an alternative treatment for this infections. Aim: To evaluate in vitro the antifungal effect of PDT 
with use hypericin (Hy) against Trichophyton mentagrophytes. Materials and methods: To determine 
Minimum fungicidal Concentration (MFC) of planktonic cells, broth dilution assay were performed according 
to the Clinical and Laboratory Standards Institute (M38-A2), with modifications. The strain of T. 
mentagrophytes from the culture collections of the Laboratory of Medical Mycology of State University of 
Maringá, was used.  Inoculum was adjusted to final concentration of 10⁵  microconidia ml-¹, and incubated in 
the dark for 120 min,  90 rpm/25ºC, with Hy in 10 different concentrations, ranging from 50 the 0.09 µM. 
After, the sample was irradiated for 60 min, resulting in a fluence of 10.8 J.cm-2. To evaluate the MFC, 
aliquots of each concentration were plated on Potato dextrose agar and incubated for 4 days at 25ºC. The 
MFC was considered in the absence of fungal growth. Results: The results demonstrated that T. 
mentagrophytes was susceptible to Hy-PDT. MFC of Hy-PDT was observed at concentration 1.56 µM. 
Conclusion: In conclusion, our study demonstrates a promising effect the in vitro of Hy-PDT against T. 
mentagrophytes. This fungal species is one of the most frequent in cases of onychomycosis and has shown 
therapeutic failure with conventional treatments. Future studies are necessary to prove its efficacy in the 
treatment of onychomycosis and other superficial pathologies caused by dermatophytes.   
 
Palavras-chave: onychomycosis; photodynamic therapy; hypericin. 
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Introdução: O aumento de doenças transmitidas por alimentos e a presença de microrganismos 
deteriorantes é uma preocupação de 
fotodinâmica vem se mostrando uma promissora alternativa de controle do desenvolvimento microbiano.
Objetivo: Realizar uma revisão sistemática de artigos que utilizaram a inativação 
clorofilina em microrganismo de importância em alimento.
realizada conforme a metodologia
pesquisados artigos originais, em idioma ing
Julho de 2018 que avaliaram o uso da inativação fotodinâmica com clorofilina em bactérias de importância 
em alimentos e posteriormente analisadas
busca inicial nas bases de dados gerou 2
analisados e aplicados os critérios de inclusão e exclusão
extração dos dados. Conclusão: 
inativação fotodinâmica com clorofilina possui melhor ação em bactérias Gram
alimento. A redução ocorreu em baixa concentração, pouco tempo de iluminação e incubação com 
clorofilina. 

Palavras-chave: microrganismo; inativação fotodinâmica;
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INATIVAÇÃO FOTODINÂMICA MEDIADA POR CLOROFILINA EM BACTÉRIAS DE
IMPORTÂNCIA EM ALIMENTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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O aumento de doenças transmitidas por alimentos e a presença de microrganismos 
deteriorantes é uma preocupação de saúde pública e da indústria alimentícia. Diante disso, a inativação 
fotodinâmica vem se mostrando uma promissora alternativa de controle do desenvolvimento microbiano.

ealizar uma revisão sistemática de artigos que utilizaram a inativação 
clorofilina em microrganismo de importância em alimento. Material e métodos: A pesquisa na literatura foi 

metodologia PRISMA nas bases de dados online PubMed e Scopus.
, em idioma inglês, espanhol ou português publicados 

que avaliaram o uso da inativação fotodinâmica com clorofilina em bactérias de importância 
analisadas as referências para recuperação de mais artigos

busca inicial nas bases de dados gerou 29 artigos. O título, resumo e referência
analisados e aplicados os critérios de inclusão e exclusão, resultando em um total de 10 artigos para 

 A análise dos artigos selecionados nesta revisão demonstrou que a 
inativação fotodinâmica com clorofilina possui melhor ação em bactérias Gram-positivas de interesse em 
alimento. A redução ocorreu em baixa concentração, pouco tempo de iluminação e incubação com 

microrganismo; inativação fotodinâmica; clorofilina.  

 

  
 

INATIVAÇÃO FOTODINÂMICA MEDIADA POR CLOROFILINA EM BACTÉRIAS DE 
SISTEMÁTICA 

Teixeira2, Maíra Dante 

, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 

de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 

O aumento de doenças transmitidas por alimentos e a presença de microrganismos 
saúde pública e da indústria alimentícia. Diante disso, a inativação 

fotodinâmica vem se mostrando uma promissora alternativa de controle do desenvolvimento microbiano. 
ealizar uma revisão sistemática de artigos que utilizaram a inativação fotodinâmica com 

A pesquisa na literatura foi 
PRISMA nas bases de dados online PubMed e Scopus. Foram 

 entre janeiro de 2008 e 
que avaliaram o uso da inativação fotodinâmica com clorofilina em bactérias de importância 

para recuperação de mais artigos. Resultados: A 
e referência de cada artigo foram 

resultando em um total de 10 artigos para 
ise dos artigos selecionados nesta revisão demonstrou que a 

positivas de interesse em 
alimento. A redução ocorreu em baixa concentração, pouco tempo de iluminação e incubação com a 
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Introdução: A candidíase vulvovaginal (CVV) é ocasionada pelo aumento da quantidade de fungos do              
gênero Candida que compõe a microbiota vaginal, levando a quadros de irritação, prurido genital e               
corrimentos. A busca de novos insumos farmacêuticos ativos para o tratamento de infecções microbianas é               
contínua e tem avançado com o uso de novas tecnologias, como o desenvolvimento de nanopartículas               
(NPs). Dentre as diferentes formas de obtenção de NPs, está a biossíntese, na qual é possível empregar                 
fontes de origem biológica para atuar como agente redutor e estabilizador de sais de metais nobres como a                  
prata. Objetivo: Sintetizar e investigar as propriedades combinadas da prata e própolis para             
desenvolvimento de NPs com potencial antifúngico contra espécies do gênero Candida. Material e             
métodos: As NPs foram obtidas por biossíntese utilizando extrato etanólico de própolis como agente              
redutor e estabilizador dos íons de prata (Ag+1). Após a obtenção das NPs, essas e o extrato etanólico de                   
própolis foram avaliados quanto a atividade antifúngica, seguindo o método de microdiluição em caldo para               
para determinar a concentração inibitória mínima (CIM) e plaqueamento para determinação da            
concentração fungicida mínima (CFM). Foram utilizados espécies de C. albicans ATCC 90028; C. tropicalis              
ATCC 750; complexo C. parapsilosis ATCC 22019; C. glabrata ATCC 90030; e C. krusei ATCC 6258.                
Resultados: A CIM e a CFM foram observadas para C. albicans em 350 µg/mL, C. glabrata e C.                  
parapsilosis em 1430 µg/mL, e C. krusei e C. tropicalis em 715 µg/mL. Em contraste, as NPs de prata com                    
própolis inibiram completamente o crescimento em concentração muito inferior, observadas para C.            
albicans, C. glabrata e C. tropicalis a 2 µg/mL, C. krusei a 0,5 µg/mL e C. parapsilosis a 0,2 µg/mL.                    
Conclusão: As NPs de prata, obtidas utilizando extrato de própolis possuem efeito fungicida potencializado,              
sendo de interesse no desenvolvimento de novos produtos nanotecnológicos para tratamento de            
candidíases. 
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Introdução: Vírus entéricos são considerados importantes contaminantes de águas superficiais e apesar de 
não estarem incluídos nos parâmetros de balneabilidade, são os principais causadores de gastroenterites 
viral aguda em humanos, destacando-se: Rotavírus A (RVA), vírus da Hepatite A (HAV), Adenovírus humanos 
(HAdV) e Norovírus (NoV). Três Lagoas – MS possui 3 corpos d’agua, de onde destaca-se a Lagoa Maior, na 
qual tem-se evidenciado a presença aceitável de Escherichia coli, um importante indicador de contaminação 
fecal. Objetivo: Detectar a presença dos principais causadores de gastroenterite aguda viral na Lagoa Maior. 
Material e métodos: Foram coletadas, mensalmente no período de julho de 2017 a julho de 2018, 1L de 
água superficial de 8 pontos da Lagoa Maior, que possuíam detecção de níveis aceitáveis de Escherichia coli, 
totalizando 96 amostras. As amostras foram concentradas 1000X pelo método de adsorção-eluição em 
membrana negativamente carregada e reconcentradas em volume final de 1mL em Centricon®P-70 RVA. 
RVA, NoV, HAdV e HAV foram detectados e quantificados pelas técnicas de reação em cadeia pela 
polimerase convencional e quantitativa (cPCR / qPCR) precedidas por transcrição reversa (RT). Resultados: 
O genoma de RVA, NoV, HAdV e HAV foram detectados em 21,9% (21/96), 18,8% (18/96), 11,5% (11/96) e 
19,8% (19/96), respectivamente, mostrando a presença de vírus em locais que possuíam níveis aceitáveis 
para Escherichia coli. Adicionalmente, a quantificação dos vírus, mostrou níveis de detecção variando de 
2,3x101 a 3,7x102 cópias do genoma viral (cgv)/L para RVA; 1,7x101 a 2,8x102 cgv/L para NoV; 2,2x101 a 
6,5x102 cgv/L para HadV e 7,3x101 a 4,5x103 cgv/L para HAV. Conclusão: Estes dados reforçam a 
necessidade do monitoramento constante da qualidade da água deste importante ponto turístico do município, 
estabelecimento de parâmetros virais para avaliação da qualidade da água e medidas de controle de 
contaminação ambiental. 
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Introduction: Staphylococcus aureus is a common pathogen related to illnesses associated with food and 
water consumption, which represent a public health problem. Several technologies are being proposed for 
bacterial control in the food field, such as photodynamic inactivation (PDI). In this technique, bacterial death is 
caused by reactive oxygen species that are generated when light, oxygen and a photosensitizer (PS) molecule 
are combined. Curcumin is a naturally PS isolated from Curcuma longa is well-recognized for its 
photoinactivation properties; however, it is unstable to changes in pH, to enzymatic actions and presents low 
water solubility. To overcome these problems, the association of curcumin with Pluronics® micelles (CUR-
P123) is an attractive alternative. Objective:  To evaluate the antimicrobial effect of CUR-P123 using blue 
LED as a light source against S. aureus ATCC 25923 in different pH. Material and methods: Bacterial 
suspensions (107 CFU/mL) were incubated in the dark for 15 min with CUR-P123 at concentrations ranging 
from 7.8 to 31.25 µmol/L at pH 9.0, 7.2 and 5.0. Then, the samples were irradiated with a blue LED source 
for 15 min. Afterward, serial dilutions of the samples were plated on Tryptic Soy Agar and incubated at 37 
ºC for 24 h. The effect of PDI against S. aureus was expressed as CFU/mL. Controls consisting of LED, 
Pluronic® and CUR-123 were included. Results: No reductions were observed in bacterial population of S. 
aureus in control groups. No viable cells were recovered at pH 5.0 at all concentrations evaluated. However, 
at pH 7.2 and 9.0 at 7.8, 15.62 and 31.25 µmol/L, the cell counts were decreased by approximately 1.5 to 
3.0 log CFU/mL. Conclusion: The results demonstrated the antimicrobial photodynamic inactivation mediated 
by CUR-P123 and blue LED and this effect was affected by pH. 
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Introduction: Biofilms are complex structures composed by cells enclosed in an extracellular matrix that 
difficult antifungal penetration and promote resistance to host defenses. In searching for new options to treat 
fungal infections, photodynamic inactivation (PDI) has been highlighted as effective antifungal. PDI relies in 
the interaction of a photosensitizer (PS) that reacts in presence of O2 and light, in a specific wave-length, by 
producing reactive oxygen species that are extremely damage to cells. Objective: To evaluate the PDI effect 
using Hypericin (HYP) as PS to eliminate Candida tropicalis biofilm formation. Material and methods: C. 
tropicalis ATCC 750 (1x10

5
 CFU/mL) was incubated for 2h in a 96-well plate (polystyrene surface) for 

adhesion phase. The wells were washed with PBS and HYP in a 0.25 and 0.5 μM concentrations were 
incubated for other 2 h. After that, the plate was illuminated by a LED device at a total fluence of 21.6 J/cm² 
and was incubated at 35°C until complete 24 h of biofilm formation. PDI effect was evaluated by viable cell 
count (CFU/mL) and visualization by scanning electron microscopy (SEM). Results: The concentrations of 
HYP tested were able to reduce 3 log and 4 log CFU/mL, respectively, compared with control (without HYP) 
(p<0.05). SEM images showed an expressive reduction in the fungal population and deformities in the cell 
wall beside short and segmented hyphae, whereas in the control, it is possible to visualize a dense range of 
blastoconidia and long and continuous hyphae. Conclusion: PDI with HYP was able to reduce the biofilm 
formation of C. tropicalis.  It was demonstrated to be a promising option to treat medical devices such as 
catheters or odonthological prosthesis, besides that, this combination seems also to be an useful therapy to 
treat local fungal infections.   
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Introdução: Anualmente são produzidas 700.000 toneladas de corantes, e estima-se que 50% dos corantes              
utilizados pela indústria têxtil são descartados nos efluentes. A presença destes compostos interfere na              
absorção de luz e oxigênio por plantas e animais aquáticos, mudando o ecossistema ao redor, e interferindo                 
na saúde da população. Diante desse cenário, se faz necessário novos métodos de tratamentos que sejam,                
preferencialmente, ecologicamente corretos. A biorremediação, que corresponde a utilização de          
microrganismos selecionados ou suas enzimas, vem se mostrando um método vantajoso para a conversão              
de compostos tóxicos a não tóxicos. Objetivo: Verificar a capacidade do fungo Pycnoporus sanguineus em               
degradar safrablau (azul de astra e safranina), utilizado nos laboratórios, e corantes de uso têxtil como o                 
vermelho CL7B. Material e métodos: Foi realizada uma fermentação sólida durante 10 dias, após esse               
período macerou-se o fungo, filtrou, reservando do filtrado (produto metabólico). Este produto metabólico foi              
acrescido de 100 ml de água com 50µL do corante, sob agitação a 28 °C. Por fim realizou-se uma leitura no                     
espectrofotômetro UV-vis no comprimento de onda respectivo de cada corante, utilizando como branco             
todos os componentes da amostra, exceto o corante e controle negativo o corante em água sem o produto                  
metabólico. Resultados: O produto metabólico obtido pela fermentação sólida foi capaz de degradar 62%              
do corante vermelho CL7B, contudo, o safrablau não possui valores significativos de degradação.             
Conclusão: o produto metabólico do P. sanguineus possui potencial degradatório frente ao corante têxtil se               
mostrando uma alternativa barata para biorremediação deste corante. Entretanto, mais estudos deverão ser             
feitos com outros corantes e outras metodologias a fim de melhorar a taxa de degradação.  
 
Palavras-chave: Pycnoporus sanguineus; produto metabólico; biorremediação.  
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Introduction: The invasive fungal infections caused by Candida spp. raise great concern in the hospital 
environment. In recent decades Candida  non-C. albicans (CNCA) species have emerged as important agents 
of nosocomial infection, specially Candida tropicalis stands out for being a problem among 
immunocompromised patients. Furthermore, this species has shown an increasing resistance profile to 
conventional antifungal agents. Recently in our laboratory, it was identified by drug repositioning, a compound 
(LMM6) chemically similar to two hits compounds (LMM5 and LMM11) selected by virtual screening, as 
thioredoxin reductase inhibitors (TrxR) from C. albicans. The promisor antifungal activity of these compounds 
had been already explored by our group. Objective: To evaluate the in vitro antifungal activity of LMM6 against 
C. tropicalis. Material and methods: The antifungal activity of the compound was evaluated by the broth 
microdilution method, as proposed by the Clinical and Laboratory Standards Institute (M27-A3) with some 
modifications.  The standard strain of C. tropicalis (ATCC 750) was used. The compound was evaluated at 
concentrations ranging from 0.5 to 256μg/mL. The RPMI 1640 medium with inoculum was used as positive 
control. After 24h of incubation at 35°C, aliquots of the different concentrations were collected, diluted in 
Phosphate Buffered Saline and plated on Sabouraud Dextrose Agar, for the determination of Colony Forming 
Units (CFUs). Results: The compound LMM6 demonstrated important antifungal activity against C. tropicalis. 
The reduction of CFUs was statistically significant (Student’s t-test p<0.05) in the concentrations of 256, 128, 
64 and 32μg/mL, and in the two highest concentrations tested the reduction was approximately 3.5 log, when 
compared to the control. Cell growth increased gradually in the other concentrations, demonstrating a dose-
dependent activity. Conclusion: The LMM6 demonstrated a promisor antifungal activity, contributing to the 
development of new therapeutic options for treatment of C. tropicalis infections. 

  
Keywords: Candida tropicalis; antifungal activity; colony forming units. 
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REVISÃO SISTEMÁTICA DE CULTIVO CELULAR DE QUERATINÓCITOS HUMANOS 
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Introdução: A utilização in vitro de culturas celulares na pesquisa, minimizam estudos in vivo, conferindo 
um modelo mais ético, eficiente e reprodutível. Desta maneira, a busca por métodos mais específicos, 
sensível que forneça resultados fidedignos é de extrema importância. Objetivo: Realizar uma revisão 
sistemática sobre metodologias de cultivo celular de queratinócitos humanos para futuramente serem 
implementadas no Laboratório de Cultura de Células e Tecidos (LCCT) da Universidade Estadual de 
Maringá. Materiais e métodos: Foram analisados artigos originais experimentais que continham métodos 
sobre cultivo celular de queratinócitos humanos publicados entre 2011 e 2018, em revistas online, 
divulgados na Web of Science, PubMed e Medline, utilizando termos MeSH: “Human Keratinocytes Culture; 
Human Keratinocytes Methodologies; Humans Keratinocytes”. Como critérios de inclusão e exclusão, foram 
selecionados apenas artigos em língua inglesa que tinham como um dos objetivos estabelecer a cultura de 
queratinócitos humanos. Foram analisados a origem tecidual, enzimas de separação dos tecidos, 
padronização e tempo de cultivo. Resultados: Um total de 59 artigos foram analisados, destes, 24% 
tiveram origem do prepúcio/gengiva, 12% de linhagens terceirizadas (HaCat, N/TERT 1, NHKs), 8% folículo 
piloso, 7% mama, 5% escalpo, 3% abdômen e 37% demais sítios.  Para a separação dos tecidos, 37% 
utilizaram enzima tripsina, 32% dispase I, 12% colagenase I, 7% dispase II e 12% não utilizaram enzimas. 
Entre as metodologias de cultivo 61% desenvolveram co-cultivo (27% biomateriais, 22% fibroblastos do 
próprio tecido e 12% fibroblasto de camundongo) e 39% monocultura. O tempo de cultura variou de 42 a 72 
horas para monocultura e de 7 a 9 dias para co-cultura. Conclusão: Observamos a possibilidade de 
desenvolver no LCCT, queratinócitos originários de diversos sítios anatômicos, utilizando a enzima tripsina 
para separar o tecido e a monocultura como método mais rápido de cultivo celular visando estudos sobre 
etiopatogenia de doenças fúngicas e alternativas de tratamentos.  

Palavras-chave: cultura de queratinócitos humanos; monocultura; co-cultura. 
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Introduction: The steady progress in resistance of Pseudomonas aeruginosa led to difficulties in treating 
infections due to multidrug (MDR) and extensively-drug resistant (XDR) isolates. Ceftolozane/tazobactam 
(C/T) is an antibiotic recently approved by ANVISA for the treatment of complicated infections caused by P. 
aeruginosa. Objective: To determine the resistance profile to antimicrobials in P. aeruginosa recovered from 
patients admitted at Hospital Universitário de Londrina (HUL) from June to July 2018. Material and 
Methods: The 27 isolates were recovered from clinical specimens at HUL. The isolates were phenotypically 
identified according conventional biochemical tests, morphological and growth characteristics and using 
Vitek-2 system. The identification of P. aeruginosa was confirmed by amplification of 16S rDNA. 
Antimicrobial susceptibility testing was performed by disk-diffusion according the Clinical Laboratory 
Standards Institute guideline. The isolates were classified as MDR and XDR according the criteria described 
by Magiorakos in 2012. For C/T susceptibility testing were used ETEST strips. The presence of class A, B 
and D carbapenemase-enconding genes were detected by PCR. Results: Of total, 26 and 11% of the 
isolates were XDR and MDR, respectively. The polymyxins and amikacin were the antimicrobials that 
showed lower resistance rates (<20%). It was observed that 37, 48 and 26% of the isolates were resistant to 
meropenem, imipenem and C/T, respectively. Four isolates harbored carbapenemase-encoding genes (two 
with blaSPM and two with blaKPC), and these isolates were resistant to C/T. Conclusion: Despite the success 
of C/T reported in literature, we found C/T resistant isolates, including in carbapenemase-producing isolates. 
The C/T susceptibility in metallo-beta-lactamase-producing isolates was expected. However, the blaKPC-
harboring isolates also presented resistance to C/T. The C/T may be a valuable option for infections due to 
P. aeruginosa. Thus, the early report of resistance highlight the need of a careful monitoring to avoid 
development and spread of resistance to this new agent. 
 
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, ceftolozane/tazobactam, antimicrobial resistance. 
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CRANIAL MORPHOMETRY OF CHOW CHOW DOGS 
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Introduction: the anatomy of domestic animals is well studied, since it is the basis of veterinary medicine, 
fundamental in medical clinic, surgical clinic, measurement of pathological alterations, semiological 
examination and to determine points of anesthetic blockade. However, not all races have their biometric 
parameters described, especially the cranial anatomy, where the races can be classified as brachiocephalic, 
mesaticephalic and dolichocephalic, depending on the morphometric measurements. The chow chow breed 
originates in China, but is very common in Brazil. Dogs of this breed are medium-sized, with different color 
patterns. Few morphological studies were conducted on this breed, so its biometric description is essential in 
racial standardization and anatomical studies. Objective: describe the cranial morphometry of male chow 
chow dogs. Material and methods: two adult male dog skulls were used, after natural death, without bone 
malformation. The skulls were disarticulated from the trunk, dissected and macerated. With the aid of a 
pachymeter, the following measures were described: face length (FC), skull length (SL), total skull length 
(TSL), face width (FW), width of the mandible (WM), total mandibular height (TMH), total jaw height (TJH) 
and mandibular body height (MBH). Results: the averages of the measures described were: FC: 8.9cm; SL: 
11.05cm; TSL: 20.55cm; FW: 9.45cm; WM: 11.1cm, TMH: 13.95cm; TJH: 8.1cm and MBH: 2.15cm. 
Conclusion: the cranial morphometric description of the different canine breeds allows to show the 
anatomical variations within this species. Studies should also be conducted in males and females, as well in 
animals in different age groups, determining the morphometric pattern of the breeds. 
 
Keywords: biometric description; dog; skull.  
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Efeitos da quercetina sobre a densidade dos ductos estriados da glândula sublingual de ratos 
diabéticos 
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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) pode gerar alterações em vários tecidos e órgãos, incluindo as 
glândulas salivares. Essas mudanças geralmente estão relacionadas com o aumento do estresse oxidativo 
e à redução nos níveis de antioxidante do organismo. Substâncias antioxidantes, como a quercetina, 
previnem a formação ou neutraliza as espécies radicalares, minimizando ou evitando as complicações 
típicas do DM. Objetivos: Avaliar efeitos da suplementação com quercetina sobre a densidade dos ductos 
estriados da glândula sublingual de ratos diabéticos. Material e métodos: Para tal, realizou-se um estudo 
experimental randomizando em que 20 ratos machos Wistar (CEUA nº 015/2016) foram distribuídos em 
quatro grupos (n=5): C (normoglicêmicos); CQ (normoglicêmicos suplementados com quercetina); D 
(diabéticos); DQ (diabéticos suplementados com quercetina). A indução do DM foi realizada através de 
injeção de estreptozootocina (35 mg.Kg-

1
 de peso corporal) nos grupos D e DQ. A partir do quarto dia do 

experimento, os grupos CQ e DQ receberam diariamente água suplementada com quercetina (200 mg.Kg-
1
 

de peso corporal). Após 120 dias de experimento, os ratos foram mortos, previamente pesados e 
anestesiados e as glândulas devidamente coletadas foram submetidas aos processos histológicos. Foram 
quantificados todos os ductos estriados de 20 imagens capturadas por animal, em aumento de 20X, com a 
finalidade de delinear a densidade de ductos estriados e depois foram submetidos ao teste de Turkey, com 
nível de significância 5%. Resultados: A análise quantitativa não revelou diferença significativa (p> 0,05) na 
densidade ductal das glândulas sublinguais entre todos os grupos analisados. Conclusão: A 
suplementação com quercetina não exibiu efeito significativo na densidade ductal média da glândula 
sublingual dos ratos dos grupos CQ e DQ. Além disso, o DM não promoveu alterações nas células ductais 
desta glândula. 
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EFFECTS OF SUPPLEMENTATION WITH PROBIOTICS IN THE TISSUE REPAIR IN COLONIC 
ANASTOMOSIS OF WISTAR LINEAGE RATS: TENSIOMETRIC STUDY AND COLLAGEN 

DENSITOMETRY. 
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Introduction: Probiotics are dietary substances that promote changes in the composition or activity of the 
gastrointestinal microbiota that end up conferring health benefits to the host. They showed efficacy in reducing 
rates of infectious surgical complications and its supplementation may positively influence fibroplasia during 
the healing of colonic anastomoses. Objective: Analyze the fibroplasia and maturation of collagen in the 
healing process through densitometry and tissue tensiometric analysis of colonic anastomoses of rats 
supplemented with Probiatop® probiotic. Materials and Methods: The animals were divided into two groups 
(n = 9): CONTROL, which received maltodextrin and TREATED, supplemented with probiotic, both treated for 
12 days (certificate of approval: CEUA nº 5684270616). After 7 days of treatment, a surgical procedure 
performed anastomoses in the colon. 5 days after surgery, the animals were killed and two anastomoses were 
collected. The first one was submitted to histological processing, whose slides were stained the Picrosirius 
Red technique, in order to show type I (mature) collagen by reddish / yellowish tones and type III (immature) 
by greenish tones. The images were analyzed by the Image Pro Plus® program. The other one on the right 
was attached to the Tensiometer, a device that measures the Maximum Traction Force (FTM) and the Breaking 
Force (FR) of the tissue. Both studies were statistically analyzed by GraphPad Prism 5®. Results: The 
statistical analysis of the collagen densitometry showed that there was an increase in the amount of both 
collagens in the TREATED group in relation to the CONTROL. There was no statistical difference between the 
CONTROL and TREATED groups in the tensiometric analysis. Conclusion: The use of probiotics was 
beneficial by increasing the deposition of mature collagen in the supplemented rats, which suggests a 
reduction of post-operative complications. 
 
Key words: probiotics; healing; collagen fibers. 
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Introduction: the enteric glia is important on the gastrointestinal homeostasis regulation. Glial fibrillary acidic 
protein (GFAP) is an enteric glia marker which expression can increase or decrease according to the 
microenvironment, as in inflammatory and neurodegenerative diseases. In cancer cachexia, oxidative stress 
and exacerbated inflammation occurs, implying that the use of antioxidants, such as L-glutathione, may be 
important in controlling these characteristics. Aim: to evaluate the occupied area by GFAP in myenteric 
plexus of the jejunum of Walker-256 tumor-bearing rats treated with 1% L-glutathione. Materials and 
Methods: the present study was approved by the Ethics Commission in Animals Use of the State University 
of Maringá (UEM), under protocol #7434160316. 24 male Wistar rats were used, divided in 4 groups: control 
(C), control treated with 1% L-glutathione (CGT), tumor of Walker-256 (TW) and tumor of Walker-256 treated 
with 1% L-glutathione (TWGT). The control animals received Nuvilab® balanced standard rodents ration, 
while treated animals received ration pellets with 1% L-glutathione. The animals suffered euthanasia at 69 
days of age and the jejunum were collected for GFAP immunohistochemistry. The occupancy area analysis 
was performed by binarization in the Image-J® software and the data comparison by block design (One-Way 
ANOVA) with Fischer post-test (Softwares Statistic® 7.1 and GraphPad Prism® 6.1). The level of 
significance was 5%. Results: comparing the C and TW groups, C and CGT groups and TW and TWGT 
groups, there was no significative differences (p>0,05) regarding the GFAP occupied area. Conclusion: 
more techniques are needed to better evaluate myenteric plexus GFAP behavior in the jejunum of walker-
256 tumor-bearing rats treated with 1% L-glutathione. 
 
Key words: enteric glia; cancer cachexia; L-glutathione. 
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Introdução: O tecido adiposo epicárdico situa-se entre o miocárdio e o pericárdio e tem como funções 
armazenamento lipídico, neuroproteção dos gânglios e nervos autônomos do coração e regulação 
vasomotora, sua alta concentração desencadea arritmias cardíacas e doença arterial coronariana. A 
hipertrigliceridemia pode ser causada por fatores genéticos e/ou metabólicos e está relacionada à 
obesidade, resistência à insulina e intolerância à glicose. Ela pode ser causada pela superexpressão da 
apoCIII (moduladora da produção hepática de triglicerídeos e da remoção periférica dos mesmos pela 
lipoproteína lipase). Camundongos que superexpressam esse gene tornam-se hipertrigliceridêmicos e 
com altas concentrações de ácido graxo livre circulante. Objetivo: Assim, o objetivo deste estudo foi 
verificar se a hipertrigliceridemia pode causar inflamação no tecido adiposo epicárdico em camundongos 
transgênicos para apoCIII humana. Metodologia: Foram utilizados 24 camundongos machos divididos 
em 4 grupos (n=6): Animais que superexpressavam apoCIII humana com 8 e 12 meses, e grupos não 
transgênicos de mesma idade usados como controle. Os animais foram submetidos à toracotomia para 
remoção do coração o qual foi fixado em paraformaldeido 4% por 48 horas e processado 
histologicamente. Cortes semi-seriados de 5µm foram feitos e colocados em 12 laminas as quais foram 
coradas com Hematoxilina/Eosina e analizadas em microscópio óptico (40X). Foram observados 40 
campos aleatórios e as células inflamatórias foram quantificadas conforme intensidade e distribuição. 
Dados foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste post-hoc de Dunn. 
Resultados: O grupo controle apresentou 20% de infiltrados inflamatórios discretos, animais ApoCIII de 
8 meses apresentaram infiltrados inflamatórios que variaram entre discreto (11,5%), moderados e 
difusos (56,4%) ou intensos (32,1%), animais ApoCIII de 12 meses apresentaram infiltrados inflamatórios 
que variaram entre difusos (54,5%) e intensos (45,5%). Conclusão: Conclui-se assim que a 
hipertrigliceridemia causa inflamação no tecido adiposo epicárdico em camundongos transgênicos para 
apoCIII humana de 8 e 12 meses de idade. 

 
Palavras-chave: coração; gordura; infiltrados inflamatórios. 
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Introdução: O Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório. Pode parasitar felídeos que são os 
hospedeiros definitivos e outros animais que são hospedeiros intermediários. O oocisto do protozoário 
ingerido eclode no trato digestório e origina formas infectantes capazes de transpor a barreira intestinal 
provocando uma resposta inflamatória no hospedeiro. Os mastócitos localizados na lâmina própria do 
intestino possuem função imunorreguladora provocando a liberação de serotonina (5HT), porém estes ainda 
não foram avaliadas em infecções pelo T gondii em camundongos. Objetivo: Investigar os efeitos da 
infecção aguda causada por oocistos de T. gondii sobre os mastócitos 5HT-IR do duodeno de 
camundongos C57BL/6. Material e métodos: O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de 
Conduta Ética no Uso de Animais da UEM (n°4092040517). Os camundongos fêmeas, foram distribuídos 
aleatoriamente (n= 7) em grupo controle (GC) e grupo infectado (GI). Os camundongos do GI receberam 
suspensão contendo 1.000 oocistos de T. gondii (ME-49), enquanto os camundongos do GC receberam 
solução estéril. Após 5 dias, foram submetidos a eutanásia, o duodeno foi retirado, mensurado, lavado e 
fixado. Cortes transversais semi-seriados (4 μm) foram submetidos a imunohistoquimica. Quantificou-se os 
mastócitos 5HT-IR presentes em 50 campos, em 4 cortes semi-seriados por camundongo utilizando 
microscópio óptico binocular (40x). Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste t (p<0.05) 
com o Software GraphPad Prism 5.01. Resultados: Os camundongos do GI apresentaram aumento 
significativo na quantidade de mastócitos 5HT-IR (266.0 ± 29.14 mastócitos mm2) em relação aos 
camundongos do GC (71.00 ± 6.17 mastócitos mm2) p<0,05. Conclusão: A infeção aguda induzida por T. 
gondii causa aumento da expressão de mastócitos 5HT-IR na lâmina própria do duodeno de camundongos 
C57BL/6. Esse aumento ocorre devido a capacidade destas células em secretar mediadores químicos com 
a função de recrutar polimorfonucleares para o local da infeção com a finalidade de combater o parasito. 
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Introdução: Uma das espécies causadoras da leishmaniose tegumentar é a Leishmania (Viannia) 
braziliensis, considerada uma das mais graves, porque pode se manifestar de forma cutânea, mucocutânea 
e cutânea disseminada. Estudos mostram que esta espécie pode migrar para linfonodo mesentérico e íleo 
de hamsters, mas não há relatos do comprometimento do sistema nervoso entérico (SNE). Objetivo: 
Compreender o efeito da infecção por L. (V.) brasiliensis sobre os gânglios do plexo mientérico do jejuno de 
hamsters (Mesocricetus auratus). Materiais e métodos: O protocolo experimental foi aprovado pela 
Comissão de Ética no uso de Animais da UEM (parecer 7587260416). Foram utilizados 8 hamsters, fêmeas, 
que foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos (n=4) sendo um grupo controle (GC) e 1 grupo infectado 
(2903) com (2x10

7
) formas promastigotas dos isolados de Leishmania (Viannia) braziliensis da cepa 

MHOM/BR/1975/M2903, no dorso da pata posterior esquerda. Após 120 dias de infecção esses animais 
foram submetidos a eutanásia por aprofundamento anestésico com vapor de halotano. Foi realizada 
laparotomia vertical o jejuno foi coletado, fixado em paraformoldeido tamponado 4%, posteriormente, 
emblocados em parafina e cortados em cortes transversais semi-seriados de 4µm, desparafinizados e 
corados pela técnica de Azan. Com auxílio de microscópio óptico foram contados os gânglios presentes em 
16 campos na objetiva de 40x por animal. A análise estatística foi realizada no programa GraphPad 
Prisma® 5.0, aplicando teste t, considerando um nível de significância de 5% (p<0,05) e os resultados foram 
apresentados por média±desvio padrão. Resultados: Observamos que a quantidade de gânglios presente 
no jejuno do grupo 2903 não apresentou diferença significativa (8.25±2.062), se comparados ao GC 
(10.75±1.258). Conclusão: A infecção por Leshmania (Viannia) braziliensis com a cepa 
MHOM/BR/1975/M2903 não causou alterações na quantidade de gânglios do plexo mientérico presente no 
jejuno de hamsters no período de 120 dias.   
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Introdução:A leishmaniose é uma doença incidente em 98 países, e devido a sua alta incidência é 
considerada uma das mais importantes doenças infecciosas do mundo. No ser humano infectado, pode 
acometer órgãos secundários ao local da picada do flebotomíneo, inclusive o intestino. A motilidade 
intestinal é dependente da integridade dos neurônios entéricos sendo que os do plexo mientérico 
coordenam as funções motoras do órgão. Objetivo: Analisar os efeitos da infecção por diferentes cepas de 
L. (V.) braziliensis causa sobre os neurônios do plexo mientérico do jejuno de hamsters (Mesocricetus 
auratus). Material e métodos: O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais da UEM 
(protocolo 7587260416). Foram utilizados 24 hamsters fêmeas (n=4) distribuídas aleatoriamente em seis 
grupos: um grupo controle (GC) e cinco infectados, que receberam 2x107 formas de promastigotas, no dorso 
da pata posterior esquerda, das cepas MHOM/BR/2003/2314, MHOM/BR/2003/2311, 
MHOM/BR/2000/1655, MHOM/BR/2009/3476 e MHOM/BR/1975/M2903. Após 120 dias foram submetidos à 
eutanásia por aprofundamento anestésico, o jejuno foi coletado, fixado, dissecado para a obtenção do plexo 
mientérico, e submetidos a técnica de imunohistoquimica com marcação pan-neuronal (HuC/HuD). Foi 
realizada a contagem de todos os neurônios presentes em 32 imagens, capturadas na objetiva de 20x, em 
microscópio de imunofluorescência. A análise estatística foi realizada aplicando ANOVA, seguido de pós-
teste de Tukey (p<0,05) e os resultados foram apresentados por média±desvio padrão. Resultados: 
Nenhum dos grupos infectados apresentou perda de neurônios mientéricos quando comparados ao grupo 
controle, p>0,05. Conclusão:  A infecção via subcutânea por Leishmania (Viannia) braziliensis não promove 
alterações na quantidade de neurônios do plexo mientérico do jejuno de hamsters independente da cepa 
utilizada num período de 120 dias de infecção. Mesmo que ocorra a visceralização da infecção esta não 
comprometeu a integridade do plexo mientérico e a motilidade intestinal. 
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Introdução: A toxoplasmose é uma doença parasitária causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, 
apresenta capacidade de penetrar o epitélio intestinal e se disseminar por via sanguínea ou linfática, 
invadindo principalmente o tecido muscular e nervoso. Objetivo: Analisar os efeitos da infecção crônica 
pelo Toxoplasma gondii sobre o epitélio intestinal a fim de quantificar as células caliciformes e linfócitos 
intraepiteliais. Material e métodos: O protocolo experimental foi previamente aprovado pelo Comitê de 
Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentação Animal (CEAE) da Universidade Estadual de Maringá 
(Parecer de Aprovação n°081/2012). Foram utilizados 21 Rattus norvegicus Wistar, distribuídos em grupo 
controle (GC), que receberam solução salina via oral e grupos infectados que receberam respectivamente 
suspensão de 1 mL contendo 50 (G50) e 1000 (G1000) oocistos esporulados (cepa ME-49 genótipo II). 
Após 30 dias de infecção, os animais foram submetidos à eutanásia e o cólon proximal foi retirado, o qual 
foi submetido a rotina de processamento histológico. Cortes transversais de 4 µm foram corados pela 
técnica de hematoxilina e eosina (HE) para quantificação de linfócitos intraepiteliais, PAS (periodic acid 
shiff), para detecção de mucinas neutras, Alcian-Blue (AB) pH 2,5 para detecção de sialomucinas e Alcian-
Blue (AB) 1,0 para detecção de sulfomucinas. Resultados: As células caliciformes marcadas pela técnica 
de PAS e AB pH 2,5 não apresentaram aumento significativo (p>0,05). Já as células caliciformes marcadas 
pela técnica de AB pH 1,0 no G50 teve um aumento significativo de 25,72% (18,48±1,08) e no G1000 
38,92% (20,42±0,95) quando comparados com GC (14,70±0,87) (p<0,05). Na quantificação de linfócitos 
intraepiteliais marcados pela técnica de HE foi observado um aumento significativo no G1000 de 31,82% 
(10,20±0,45) quando comparados com o GC (4,40±0,89). Conclusão: A infecção crônica por diferentes 
inóculos de oocisto de T. gondii (cepa ME-49) causou importantes alterações no cólon proximal.  
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Introdução: Animais transgênicos que super expressam a apolipoproteína humana (apoCIII) apresentam 
maior ganho de massa adiposa alterando sua composição corporal, altos níveis de triglicerídeos e processos 
inflamatórios ocasionando acúmulo de lipídeos no sangue causando a dislipidemia. Camundongos que super 
expressam a apoCIIl humana apresentam absorção e transporte das lipoproteínas comprometidos sendo 
portanto dislipidêmicos podendo desenvolver alterações morfológicas e patológicas relacionadas a processos 
inflamatórios no intestino. Dentre as células do epitélio intestinal, as de Paneth são altamente especializadas 
no processo de regeneração, absorção, produção e secreção de peptídeos antimicrobianos interferindo na 
composição da microbiota intestinal. Objetivo: Este estudo objetiva quantificar o número de células de Paneth 
presentes no duodeno de camundongos que super expressam a apoCIII humana e seus respectivos controle 
verificando se essas alterações estão relacionadas a processos inflamatórios. Material e métodos: Este 
estudo foi previamente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais em Pesquisa da Universidade 
Estadual de Maringá. Utilizamos 12 camundongos machos da linhagem C57BL/6 com 180 dias, sendo 6 
animais transgênicos (TG) e seus controles, 6 animais não transgênicos (NTG). Após a eutanásia o duodeno 
dos animais foram coletados e processados histologicamente. Foram obtidas lâminas com cortes histológicos 
de 4µm e coradas com hematoxilina e eosina. Posteriormente, foram quantificadas as células de Paneth 
presentes em 64 criptas por animal. Os resultados foram expressos em n° de células de Paneth/cripta. Os 
dados obtidos foram submetidos ao teste-T com auxílio do software GraphPad Prism® Version 5.01 e valores 
de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Resultados: Após análise quantitativa, não 
foram identificadas alterações significativas em relação ao número de células de Paneth/cripta no duodeno 
dos camundongos que super expressam a apoCIII humana (9,083±1,800 Paneth/cripta) em relação aos 
mesmos segmentos em animas não transgênicos (8,887±1,611 n° de células de Paneth/cripta). Conclusão: 
Verificou-se que a super expressão da apoCIII humana não altera o número de células de Paneth no duodeno 
de camundongos.  
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Introdução: A leishmaniose acomete aproximadamente 100 países, com incidência em cinco continentes.  
Mundialmente são registrados 1 a 1,5 milhões de casos por ano, tornando-a uma das mais importantes 
doenças infecciosas do mundo. Há relatos na literatura que a leishmaniose visceral causa distúrbios 
intestinais. Porém, existe uma carência de estudos com espécies de Leishmania causadoras da forma 
tegumentar, correlacionando a infecção a alterações intestinais. Objetivo: Analisar os efeitos da infecção 
causada por diferentes cepas de Leishmania (Viannia) braziliensis sobre número de linfócitos intra-epiteliais 
(LIE) no jejuno de hamsters (Mesocricetus auratus). Material e métodos: O estudo foi aprovado pela 
Comissão de Ética no uso de Animais da Universidade Estadual de Maringá sob o protocolo 7587260416. 
Foram utilizados 24 hamsters fêmeas distribuídas aleatoriamente em seis grupos, sendo um grupo controle e 
cinco infectados. Os grupos infectados receberam 2x107  formas de promastigotas, isoladas de pacientes, no 
dorso da pata posterior esquerda, sendo elas MHOM/BR/2003/2314 (2314), MHOM/BR/2003/2311, 
MHOM/BR/2000/1655 (1655), MHOM/BR/2009/3476 e MHOM/BR/1975/M2903, respectivamente. Após 120 
dias de infecção os animais foram submetidos à eutanásia por aprofundamento anestésico, o jejuno foi 
preparado histologicamente e corado em HE, para evidenciação dos LIE na objetiva de 100x. Foi realizada a 
contagem de LIE em 2560 células epiteliais em 16 quadrantes (4 quadrantes/corte), totalizando 4 cortes por 
animal. A análise estatística foi realizada no programa GraphPad Prisma® 5.0, aplicando ANOVA, seguido 
de pós-teste de Tukey, considerando um nível de significância de 5% (p<0,05). Os resultados foram 
apresentados como média±desvio padrão do número de LIE por 100 células epiteliais. Resultados: 
Observamos aumento significativo no número de LIE nos grupos infectados 1655 e 2314 (14,00±4,4 e 
14,90±1,30 LIE/100 células epiteliais), respectivamente, se comparado ao GC (7,50 ± 0,91 LIE/100 células 
epiteliais). Conclusão: A infecção por diferentes cepas de Leishmania (Viannia) braziliensis aumentou a 
proporção de LIE no jejuno de hamsters. 
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Introdução: A Doença de Crohn e a Colite Ulcerativa são Doenças Inflamatórias Intestinais com causas 
idiopáticas e acometem crescente parcela da população jovem. Frequentemente, os tratamentos são 
inespecíficos e possibilitam apenas a remissão das crises. Alternativas terapêuticas com produtos naturais 
têm sido investigadas, como a curcumina (Curcuma longa), que apresenta ação anti-inflamatória, mas 
pouca absorção. Diante disso, o encapsulamento em nanopartículas visa aumentar a biodisponibilidade e 
reduzir a toxicidade. Objetivo: Avaliar o tratamento da inflamação intestinal com nanopartículas de 
curcumina (CurNano) através da quantificação dos marcadores inflamatórios mieloperoxidase (MPO) e N-
acetil-β-D-glicosaminidase (NAG) em modelo animal. Material e métodos: Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Experimentação Animal (nº 22342171116). Utilizou-se 35 ratos Wistar machos com 90 
dias, distribuídos em 7 grupos (n=5): C: Controle; SA: enema salina, gavagem água; SN: enema salina, 
gavagem nanopartículas vazias; SCN: enema salina, gavagem CurNano (25 mg/kg); TA: enema TNBS, 
gavagem água; TN: enema TNBS, gavagem nanopartículas vazias e TCN: enema TNBS, gavagem 
CurNano (25 mg/kg). A colite foi induzida pela aplicação retal de solução alcoólica de ácido 
trinitrobenzenosulfônico (TNBS, 15 mg). Após 7 dias de tratamento os animais foram eutanasiados e 
amostras do colo distal coletadas para dosagem de MPO e NAG, através de ensaio enzimático em placa de 
microtitulação, com leitura em espectrofotômetro. Os dados apresentaram distribuição normal e foram 
submetidos à Análise de Variância (One-way ANOVA) e pós-teste de Tukey, com significância de 5% (p 
<0,05). Resultados: Houve aumento significativo na atividade da MPO e NAG no grupo TA (p<0,05) 
comprovando o modelo de colite, sendo que nos grupos TN e TCN a atividade de ambas foram 
semelhantes aos controles (p>0,05). Conclusão: O potencial terapêutico anti-inflamatório da nanopartícula 
de curcumina foi constatado pela redução na atividade das enzimas inflamatórias de neutrófilos e 
macrófagos, MPO e NAG, respectivamente, no colo distal. 
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Introdução: Distúrbios do sono evoluem frequentemente para o desenvolvimento de doenças inflamatórias 
intestinais e desequilíbrio no sistema imune. A restrição de sono pode levar a mudança na quantidade e 
função das células de defesa locais. Dentre estas células, os mastócitos possuem um importante papel 
imunorregulador no trato gastrintestinal. Objetivo: Verificar os efeitos da restrição do sono sobre a 
quantidade de mastócitos do cólon de ratos Wistar. Material e Métodos: O protocolo experimental foi 
aprovado pelo Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual de Londrina - UEL 
(n°046/2014). Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar com 30 dias de idade provenientes do 
Biotério Central da UEL. Os animais foram distribuídos randomicamente em 2 grupos (n=6). O grupo 
restrição de sono foi submetido a plataforma múltipla modificada durante 18 horas diárias e o grupo controle 
foi mantido em gaiolas-moradias. Após o experimento, os animais foram submetidos a eutanásia e o cólon 
foi retirado, mensurado, lavado e fixado. Cortes transversais semi-seriados de 4 μm de espessura foram 
corados pela técnica de Fucsina G e Azul de Toluidina para a coloração de mastócitos totais presente no 
cólon desses animais. Quantificou-se os mastócitos presentes em 100 campos microscópicos aleatórios em 
4 cortes semi-seriados por camundongo com microscópio óptico binocular com lente objetiva de 100x. Os 
dados obtidos foram analisados por meio do Teste T-student. Resultados: O grupo restrição de sono 
[758.40 ± 178,82 mastócitos (mm

2
)] apresentou um aumento significativo no número de mastócitos em 

relação ao grupo controle [468.83 ± 78.73 mastócitos (mm
2
)]. Conclusão: A restrição de sono aumentou a 

quantidade de mastócitos no cólon de ratos Wistar, caracterizando uma mastocitose. 
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Introduction: available treatments for cutaneous leishmaniasis have severe limitations and one strategy to 
improve drug efficacy is the use of nanocarrier release systems, such as Pluronics® P-123 and F-127. The 
mitochondria are organelles essential in parasites, and a mitochondrial dysfunction in Leishmania 
amazonensis causes irreversible damage leading to cell death. Therefore, it is important that the nanocarrier 
does not interfere with the mitochondrial activity of L. amazonensis. Previous results with XXT assay showed 
that both Pluronics® did not affect the mitochondrial viability of L. amazonensis promastigotes. Objective: 
determine the mitochondria membrane potential (ΔΨ𝑚) of L. amazonensis promastigotes incubated with 
Pluronics® P-123 and F-127. Materials and methods: promastigotes of L. amazonensis were incubated with 
Pluronics® P-123 and F-127 (20, 10, 5, 2.5 and 1.25 mg/mL) for 1 h, 4 h and 24 h. Afterward, the parasites 
were incubated with Rhodamine 123 and the ΔΨ𝑚 was determined using on BD FACSCaliburTM Flow 
Cytometer and CellQuest Pro software. Hydrogen peroxide was used as a positive control. Results: the 
fluorescence percentages for promastigotes treated with Pluronics® P-123 variated from 9.73 to 19.45% at 1 
h, 16.70 to 23.50% at 4 h and 18.11 to 19.99% at 24 h, and for the ones treated with Pluronics® F-127 the 
variations were from 21.68 to 43.32% at 1 h, from 20.91 to 72.99% at 4 h and 20.17 to 22.27% at 24 h. Thus, 
the promastigotes incubated with both Pluronics® P-123 and F-127 had mitochondria membrane 
depolarizations in comparison to untreated cells. The association of results from XTT assay and flow 
cytometer shows that the compounds affect the mitochondria membrane potential, but this change was not 
enough to interpose its viability. Conclusion: the Pluronics® P-123 and F-127 do not cause acute toxicity to 
L. amazonensis mitochondria. 
 
Keywords: cutaneous leishmaniasis; Leishmania amazonensis; nanocarrier. 
Thematic Area: parasitology
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ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS E ULTRAESTRUTURAIS EM FORMAS PROMASTIGOTAS DE 
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Introdução: a terapêutica é um dos maiores desafios para o enfrentamento das leishmanioses, devido ao 
elevado custo, efeitos adversos e eficácia variável dos medicamentos disponíveis, motivando assim estudos 
de terapias alternativas. Neste contexto, os compostos naturais vêm ganhando destaque no tratamento das 
leishmanioses, como o óleo essencial (OE) de Campomanesia xanthocarpa Berg. Objetivo: investigar 
alterações morfológicas e ultraestruturais de formas promastigotas de Leishmania (Leishmania) 
amazonensis após tratamento com o OE das folhas de Campomanesia xanthocarpa Berg. Material e 
métodos: o OE de Campomanesia xanthocarpa foi extraído submetendo-se as folhas ao processo de 
hidrodestilação em aparelho Clevenger. Formas promastigotas de L. (L.) amazonensis (1x10

7
 mL

-1
) foram 

incubadas, a 25 
o
C, com o OE (0,12 mg mL

-1
). Após 0, 4, 8, 24, 48, 72 e 96 h de incubação as culturas 

foram avaliadas por microscopia óptica comum para detecção de alterações morfológicas. Nestes mesmos 
tempos, alíquotas das culturas foram tratadas com iodeto de propídio (10 mg mL

-1
) para avaliação de 

possíveis alterações na permeabilidade de membrana utilizando microscopia de fluorescência.  Após 24 h 
de incubação, algumas alíquotas também foram fixadas com paraformaldeído 4%, permeabilizadas com 
0,2% de Triton X-100 e tratadas com iodeto de propídio, para avaliação de alterações nucleares utilizando 
microscopia de fluorescência. Resultados: alterações indicativas de apoptose foram encontradas, tais 
como: encolhimento celular, granulações intracelulares, forma arredondada, perda de flagelo, diminuição da 
motilidade, alteração na permeabilidade de membrana e diminuição do núcleo. Conclusão: o OE de 
Campomanesia xanthocarpa promoveu alterações morfológicas e ultraestruturais importantes nas formas 
promastigotas de L. (L.) amazonensis. Novos estudos devem ser realizados para elucidar o provável 
mecanismo de ação anti-Leishmania deste composto. 
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Introdução: A espécie Leishmania (Viannia) braziliensis apresenta afinidade por pele e mucosas, causando 
graves lesões. Ademais, há relatos da migração do parasito e de alterações causadas pela infecção em 
outros órgãos, como o intestino. Objetivo: Avaliar quantitativamente as células caliciformes (CC) no íleo de 
hamsters foram infectadas por L. (V.) braziliensis. Material e métodos: Este trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de Ética no Uso de Animais para Experimentação da UEM (094/2013). Doze hamsters 
(Mesocricetus auratus) separadas em 3 grupos: Grupo controle (GC), grupo infectado com a cepa 
MHOM/BR/1987/M2903 (2903) e grupo infectado com a cepa MHOM/BR/2009/3476 (3476). O GC recebeu 
50µL de PBS no dorso da pata traseira esquerda, enquanto os animais infectados receberam uma 
suspensão contendo 2x107 promastigotas do parasito. Após 60 dias, os animais foram submetidos à 
eutanásia e coletado 1 cm do íleo, que foi processado histologicamente para a obtenção de lâminas que 
foram coradas por ácido periódico de Schiff (PAS), Alcian-Blue pH 1,0 (AB 1,0) e pH 2,5 (AB 2,5). Foram 
contadas as CC presentes entre 2560 células epiteliais de cada animal e foi calculada a proporção de 
CC/100 células epiteliais. Os dados tiveram distribuição normal segundo o teste de Shapiro-Wilk (BioEstat® 
versão 5.3). Em seguida, utilizando o software GraphPad Prism® versão 6, foi realizada a comparação entre 
os grupos com o teste de ANOVA seguido do teste de Tukey. p<0,05 foi considerado significativo e os 
dados foram representados como média ± desvio padrão. Resultados: Não foram observadas diferenças 
significativas no número de CC em nenhum dos grupos avaliados. Contudo, houve um aumento de 20,08% 
nas células produtoras de mucinas ácidas na coloração de AB 1,0 e de 12,04% na coloração de AB 2,5 no 
grupo 3476 quando comparado ao controle. Conclusão: L. (V.) braziliensis não altera significativamente o 
número de CC no íleo de hamsters. 
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Introdução: O Toxoplasma gondii é o agente etiológico da toxoplasmose. Para alcançar a circulação 

sistêmica do hospedeiro, este parasito atravessa o epitélio intestinal. Estudos demonstraram que sua 

presença no intestino provoca alterações morfofuncionais, porém pouco se sabe como estas acontecem ao 

longo do curso da infecção. Objetivo: Investigar as alterações histológicas da mucosa e submucosa do 

cólon distal de ratos durante o curso da infecção toxoplásmica. Material e Métodos: Trinta ratos Wistar 

foram distribuídos em grupos controle e infectados durante 6, 12, 24, 72 horas e 30 dias. Os infectados 

foram inoculados oralmente com 5000 oocistos da cepa ME-49 de T. gondii e foram submetidos à 

eutanásia. Amostras do colón distal passaram por processamento histológico e obteve-se cortes corados 

com Hematoxilina e Eosina (HE). Analisou-se a espessura da mucosa, muscular da mucosa, largura e 

comprimento de criptas, altura dos enterócitos e espessura da submucosa. Os grupos foram comparados 

utilizando ANOVA e teste de Tukey, considerando-se o nível de significância de 5%. Resultados: 

Observou-se redução significativa na espessura da camada mucosa após 6 e 12 horas de infecção e, em 

seguida, aumento em 24 horas e 30 dias. Na muscular da mucosa, verificou-se redução da sua espessura 

nos grupos de 6 horas e 30 dias. Em relação à largura e comprimento das criptas, observa-se redução após 

6 e 12 horas de infecção e, em seguida, aumento em 30 dias. Ocorreu redução na altura dos enterócitos 

nos grupos 24 horas e 30 dias. Já na submucosa, observou-se aumento de sua espessura somente após 6 

horas de infecção. Conclusão: Esses resultados demonstram que a infecção causada pela cepa ME-49 de 

T. gondii desencadeia importantes alterações histológicas no cólon distal de ratos, as quais podem auxiliar 
na compreensão da infecção para que sejam encontrados tratamentos adequados para o quadro da 

toxoplasmose. 
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Introdução: As hortaliças minimamente processadas (HMP) se tornam uma escolha cada vez maior da 
população por serem semelhantes ao natural, mas passam por processos mínimos que facilitam seu 
consumo. O processo de preparo destes alimentos, quando não realizados de forma correta, pode transmitir 
patógenos ao homem, entre eles parasitos. Objetivo: Avaliar a qualidade parasitológica de HMP 
comercializadas nos supermercados e feiras-livres do município de Maringá – PR. Material e métodos: 
Foram analisadas, entre maio e julho de 2018, 6 amostras de HMP (abobrinha, alface, mix de salada, abóbora 
kabotya, mandioca e mix de cenoura e vagem), de 5 fornecedores diferentes, comercializadas em 1 
supermercado, 1 hortifrúti, e 2 feiras livres de Maringá, Paraná. As amostras foram escolhidas aleatoriamente, 
acondicionadas e levadas até o laboratório de Análises Clínicas da UNINGÁ-Centro Universitário Ingá. Foram 
realizados os testes de Hoffman, para pesquisa de ovos e larvas de helmintos e de cistos de protozoários, e 
Faust para cistos e oocistos de protozoários e ovos leves. Os testes foram avaliados em triplicata. 
Resultados: As amostras foram positivas para cistos de protozoários em 5 hortaliças, sendo negativo apenas 
no alface. Foram encontrados cistos de : Giardia lamblia nas 5 amostras; Entamoeba coli para mix de salada, 
abóbora Kabotya e mix de cenoura e vagem; Iodamoeba butschilli para mix de salada, abóbora Kabotya e 
mix de coura e vagem; Endolimax nana para abóbara kabotya e mix de cenoura e vagem. Conclusão: Diante 
dos achados obtidos é possível evidenciar a importância da análise parasitológica em HMP, reforçando os 
bons hábitos de higiene no manuseio, transporte e acondicionamento desses processos, pois eles podem 
servir de vetor para transmissão de doenças à população. 
 
Palavras-chave: parasitoses; hortaliças; protozoários. 
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Introdução: A toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii. Sua principal via de transmissão é a 
ingestão de alimentos contendo oocistos. Após infecção oral, o parasito atravessa a barreira intestinal, 
localização do sistema nervoso entérico (SNE). O plexo submucoso é a parte do SNE localizada na tela 
submucosa e comanda a secreção e a vasomotricidade intestinal. Objetivo: Quantificar os gânglios 
submucosos no duodeno de ratos submetidos à infecção aguda por T. gondii. Material e métodos: O 
protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UEM (n° 
079/2013). Utilizamos 40 ratos Wistar machos com 60 dias de idade (n=5), distribuídos em grupo controle 
(GC) que recebeu solução salina e grupos infectados por 6 horas (G6), 12 horas (G12), 24 horas (G24), 48 
horas (G48), 72 horas (G72), 7 dias (G7d) e 10 dias (G10d) que receberam suspensão contendo 5000 
oocistos esporulados do parasito por via oral. Os animais foram mortos, os duodenos fixados e embebidos 
em parafina. Cortes semi-seriados de 10 µm foram corados pela técnica de Azan. A quantificação de 
gânglios submucosos foi realizada em 16 campos microscópicos por animal (aumento 400x). A análise 
estatística foi feita no programa Bioestat 5.3 e os resultados expressos como média ± desvio padrão. 
Resultados: Não observamos diferença significativa na contagem de gânglios submucosos dos grupos 
infectados (G6: 1,81 ± 0,84 gânglios/mm²; G12: 2,36 ± 0,35 gânglios/mm²; G24: 1,71 ± 0,55 gânglios/mm²; 
G48: 1,26 ± 0,75 gânglios/mm²; G72: 2,71 ± 0,66 gânglios/mm²; G7d: 1,66 ± 0,7 gânglios/mm²; G10d: 1,31 ± 
0,32 gânglios/mm²), em relação ao GC (1,15 ± 0,88 gânglios/mm²). Conclusão: Não houve alteração no 
número de gânglios submucosos no duodeno de ratos submetidos à diferentes tempos de infecção aguda 
por T. gondii, demonstrando que a regeneração de epitélio e secreção podem estar preservadas diante da 
manutenção destas estruturas. 
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Introdução: Apesar da Leishmania (Viannia) braziliensis ser o principal agente causador das formas 
cutânea e mucosa da leishmaniose, essa espécie pode migrar para órgãos como o intestino. O intestino 
apresenta grandes quantidades de mastócitos, que são células importantes na imunidade frente a 
leishmaniose. Objetivo: Avaliar se a infecção por L. (V.) braziliensis leva a alterações no número de 
mastócitos totais do íleo. Material e métodos: Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Experimentação Animal da Universidade Estadual de Maringá (7587260416). Foram utilizadas 24 hamsters 
fêmeas distribuídas 4 grupos (n=6). Os animais dos grupos infectados (GI90 e GI120) receberam 
intradermicamente na pata posterior esquerda um inóculo de 2x107/100µl de uma suspensão contendo 
formas promastigotas de L. (V.) braziliensis (MHOM/BR/2003/2311). Os Grupos Controle (GC90 e GC120) 
receberam o mesmo volume de tampão fosfato salino (PBS) de forma semelhante ao GI. Após 90 ou 120 
dias de infecção, os animais foram submetidos à eutanásia por aprofundamento anestésico e tiveram 1 cm 
do íleo coletado para rotina histológica. As lâminas obtidas foram coradas pela técnica de Azul de Toluidina 
e Fucsina G. Utilizando um microscópio ótico, foram contados o número de mastócitos em 100 campos 
microscópicos de cada animal (9,96 mm²). Para a análise estatística, foi realizada a proporção de 
mastócitos para 1 mm². Utilizando o teste de Shapiro-Wilk verificou-se que os dados apresentaram 
distribuição normal, então foi realizado o teste de ANOVA seguido de Tukey para comparação dos dados 
(p<0,05). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão do número de mastócitos/mm². 
Resultados: Não houveram alterações significativas quando comparamos o GI (90: 150,3±45,6; 120: 
172,7±59,7) com o GC (90: 148,6±72,9; 120: 192,1±58,3) em nenhum dos tempos de infecção. Conclusão: 
A infecção por L. (V.) braziliensis não causou alterações significativas no número de mastócitos totais no 
íleo de hamsters. 
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Introdução: A leishmaniose tegumentar é uma das seis mais importantes doenças infecciosas, sendo que a 
alta toxicidade e falha terapêutica torna o tratamento um dos seus principais desafios. O óleo essencial de 
Tetradenia riparia é candidato para o tratamento da doença, porém mais pesquisas in vivo precisam ser 
realizadas para confirmar sua ação anti-Leishmania. Objetivo: determinar a melhor dose do óleo essencial 
de Tetradenia riparia (TrEO) para o tratamento da leishmaniose tegumentar em camundongos. Material e 
métodos: A autorização para o uso de animais foi adquirida pelo Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais 
em Experimentações (CEAE)-UEM n°2096250517. Camundongos Balb/c fêmeas foram infectadas na pata 
posterior direita com 2 x 107parasitos/ mL de Leishmania (Leishmania.) amazonensis. Após o aparecimento 
das lesões, os animais foram separados em 4 grupos (6 animais/ grupo): 1) não tratados (controle positivo); 
2) Tratados com TrEO tópico 15 mg/mL; 3) TrEO tópico 30 mg/ mL; 4) TrEO tópico 60 mg/mL; sendo tratados 
uma vez ao dia por 15 dias. A espessura e volume das patas infectadas e saudáveis foram medidas 
semanalmente. O tamanho da lesão foi determinado pela diferença e entre as duas patas. Após 15 dias, os 
animais foram eutanasiados, e a carga parasitária do baço, linfonodo e lesão foi determinada por diluição 
limitante. Uma análise descritiva dos dados foi realizada, seguida pela verificação de normalidade e aplicação 
de teste de análise de variância, avaliando a significância estatística. Resultados: Não houve diferença de 
volume e espessura das lesões entre os grupos avaliados, assim como a carga parasitária do linfonodo e 
lesão. Entretanto, o grupo tratado com TrEO (60 mg/mL) apresentou menor aumento das patas ao longo do 
tempo, com carga parasitaria negativa no baço. Conclusão: A melhor concentração de TrEO para o 
tratamento da leishmaniose tegumentar em modelo animal foi de 60 mg/ mL. 
 
Palavras-chave: leishmaniose; Tetradeina riparia, animal 
Área temática: Parasitologia 
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DISTINCT CHARACTERISTICS OF THE INFECTION CAUSED BY Leishmania Viannia EVALUATED IN 

HAMSTERS Mesocricetus auratus 
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3 Docente – Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina, Universidade Estadual de Maringá.  
 
Introduction: Leishmania (Viannia) braziliensis (Lvb) causes cutaneous (CL) and mucocutaneous 
leishmaniasis, being the most prevalent in humans. Other species, such as L. (V.) lainsoni (Lvl) and L. (V.) 
naiffi (Lvn), may also cause CL in lower incidence and clinical relevance. Therefore, the understanding of these 
species infection courses could provide supporting facts for these different leishmaniasis outcomes.  
Objective: To evaluate the infections caused by Lvb, LvL, and Lvn using golden hamsters as the experimental 
model. Material e methods: This study was approved by the Ethics Committee on Animal Use of the State 
University of Maringa (CEUA nº 3062060916). Promastigote forms of the three mentioned species were 
inoculated into the posterior right paw of male hamsters. Weekly, the animals were weighed and their paws 
were measured by plethysmometer. The skin material of the paws, popliteal lymph nodes, spleen, and liver 
were collected at times 0, 2, 8, and 15 weeks post infection. The statistical tests ANOVA followed by Kruskal-
Wallis were performed. Results: It was observed that at 15 weeks post-infection, Lvb and Lvl infected 
hamsters had significantly higher paw volume measurements. The relative weights of the livers obtained from 
the Lvb-infected animals at 8th week were significantly higher than the control and those infected by Lvn. The 
spleens relative weights from Lvb-infected animals at 15th week were the highest. In Lvb and Lvl infected 
animals, lymph node increased significantly after two weeks of infection. The paw parasite loads showed 
significant differences among all infected groups at 8th and 15th week. The number of parasites found in the 
lymph nodes of Lvb infected hamsters was the highest at 8th week in comparison to the 2nd and 15th week. 
Conclusion: The different leishmaniasis outcomes of these three species may be a result of their virulence 
since Lvb seems to be the most virulent. 
 
Keywords: Leishmania; leishmaniasis, cutaneous; model, animal. 
Financier (s): CNPq and Capes. 
Thematic area: Parasitology. 
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Introdução: Novas descobertas acerca da infecção por Leishmania (Viannia) braziliensis mostraram que 
essa espécie pode migrar a partir da pele e causar alterações em outros órgãos como o intestino. Objetivo: 
Avaliar a morfometria dos enterócitos e de seus núcleos no íleo de hamsters infectadas por L. (V.) 
braziliensis. Material e métodos: O Comitê de Ética no Uso de Animais para Experimentação da UEM 
aprovou este trabalho (094/2013). Para a sua realização, foram utilizadas 24 hamsters (Mesocricetus 
auratus) fêmeas. Esses animais foram divididos em 2 grupos: Grupo Controle, que recebeu 50µL de PBS no 
dorso da pata traseira esquerda; Grupo Infectado que foi inoculado com uma suspensão contendo 2x107 
promastigotas (MHOM/BR/1987/M2903) de L. (V.) braziliensis. Após 60, 90 e 120 dias, 4 animais de cada 
grupo foram submetidos à eutanásia, totalizando 6 grupos. Um segmento de 1 cm do íleo de cada animal, 
foi coletado e submetido à rotina histológica para a obtenção de lâminas que, após coradas pela técnica de 
Hematoxilina e Eosina, foram capturadas na objetiva de 100X para a realização da morfometria da altura e 
largura de 80 enterócitos e seus respectivos núcleos (Motic Images Plus 2.0). A distribuição dos dados foi 
considerada normal pelo teste de D'Agostino-Pearson e a comparação entre os grupos foi realizada por 
ANOVA seguido de Tukey, considerando significativo p<0,05. Resultados: Os enterócitos sofreram uma 
redução de 42,4% na sua altura e de 33,4% na largura dos animais infectados por 60 dias. Após 120 dias, a 
largura da célula dos animais infectados reduziu 10,9%. O núcleo dessas células reduziu a sua altura 
11,8%, 14,6% e 7,2% após 60, 90 e 120 dias de infecção, respectivamente. A largura do núcleo teve uma 
diminuição de 21,8% após 60 e 7,2% após 120 dias. Conclusão: L. (V.) braziliensis altera 
morfometricamente as células absortivas no íleo de hamsters. 
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Introduction: cutaneous leishmaniasis is a neglected disease and drugs approved for its treatment often lead 
to abandonment, failure of therapy and even death. In this sense, there is a need for the improvement of 
treatments and the use of nanoparticles (NP) can be an alternative, as they can reduce adverse effects the 
chemotherapics, improving its solubility and increase selective for a target region without requiring high-cost 
technology. Pluronics® P-123 and F-127 are very interesting candidates, since these aqueous NP can promote 
efficient and selective delivery. However, we realized that NP itself showed some activity. Objective: evaluate 
the cytotoxicity of these NP against amastigote forms of L. amazonensis. Materials and methods: the activity 
of P-123 and F-127 on amastigotes was made on macrophages J774A.1 (5x105 per well), cells were seeded 
on round glass coverslips within 24-well plates and incubated. After that, promastigotes of L. amazonensis 
were added and cultures were incubated for 4 h. Free parasites were removed with RPMI 1640 medium, while 
infected macrophages were incubated with P-123 and F-127 (1.25, 5 and 20 mg/mL) for 24 h. After that, the 
coverslips were stained with Fast Panoptic and fixed on glass slides with Entellan®. The number of intracellular 
amastigotes was determined by counting 200 macrophages, the infection index was calculated by multiplying 
the percentage of infected macrophages by the number of parasites per macrophages. Non-treated cells were 
used to control infection. Results: the Pluronics® P-123 and F-127 at concentrations of 1.25, 5 and 20 mg/mL 
significantly inhibited the survival rate of L. amazonensis amastigotes at 81.39%, 93.08% and 90.52% for P-
123, and 1.34%, 38.36% and 63.09% for F-127, respectively. Conclusion: the results showed that Pluronics® 
P-123 and F-127 have activity against amastigote forms of L. amazonensis, which could be exploited as a 
synergistic effect with other potential chemotherapeutics. 
 
Keywords: Leishmaniasis, Cutaneous; Leishmaniasis; nanoparticles. 
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DE CAMUNDONGOS C57BL/6 
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Introdução: O Toxoplasma gondii é o causador da toxoplasmose. A principal via de infecção é a oral, após 
a ingestão o parasito atravessa o epitélio intestinal e dissemina-se no hospedeiro. As células caliciformes 
fazem parte do epitélio intestinal e sintetizam e secretam mucinas, que atuam na lubrificação e proteção 
gastrointestinal. Objetivo: Quantificar as células caliciformes do duodeno de camundongos C57BL/6 
infectados por T. gondii. Material e métodos: O estudo foi aprovado pelo CEUA/UEM nº4092040517. Os 
animais foram divididos em dois grupos (n=7): grupo controle (GC) que recebeu solução salina estéril 0,9%, 
e grupo infectado (GI) que recebeu uma suspensão contendo 1000 oocistos de T. gondii (cepa ME49), 
ambos por gavagem. Após 5 dias a eutanásia foi realizada e o duodeno coletado. submetido à rotina 
histológica. Secções semi-seriadas de 4µm foram coradas pelas técnicas: PAS (Ácido periódico-Schiff) – 
para detecção de mucinas neutras e sialomucinas lábeis; Alcian-Blue (AB 2,5) – para sialomucinas e 
sulfomucinas;  Alcian-Blue (AB 1,0) – para sulfomucinas. Foram quantificada as células caliciformes em 
2560 células epiteliais e calculada a proporção em células caliciformes/100 células epiteliais. Para a análise 
estatística foi utilizado o teste T-student com o software GraphPad Prism®. Resultados: As células 
caliciformes coradas em PAS diminuíram significativamente (p<0,05) no duodeno do GI (10,82 ± 0,46) em 
relação ao GC (13,83 ± 0,77). As coradas em AB 2,5, não apresentaram alteração significativa (p<0,05) no 
GI (21,03 ± 1,75) quando comparadas ao GC (21,59 ± 1,12), o mesmo ocorreu com a coloração de AB 1,0, 
onde não houve diferença significativa (p<0,05) no GI (8,92 ± 1,0) frente ao GC (9,37 ± 0,76). Conclusão: A 
infecção aguda por T. gondii levou a diminuição do número de células produtoras de mucinas neutras e 
sialomucinas no duodeno de camundongos C57BL/6.  
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Introdução: Para entender melhor a relação hospedeiro-Leishmania alguns estudos utilizando Leishmania 
(Viannia) braziliensis (LVB) estão avaliando órgãos além dos já conhecidos na literatura clássica. Esta 
espécie, já demonstrou migrar e provocar alterações em órgãos como baço, fígado e intestino. Objetivo: 
Avaliar os efeitos da infecção por LVB sobre os linfócitos intraepiteliais (LIEs) do íleo de hamsters. Material 
e métodos: Dezesseis hamsters fêmeas foram distribuídas aleatoriamente em 4 grupos (n=4). Os animais 
dos Grupos Controle (GC90 e GC120) receberam intradermicamente 100µl de tampão fosfato salino na 
pata posterior esquerda, enquanto os grupos infectados (GI90 e GI120) receberam um inóculo de 
2x107/100µl de uma suspensão contendo formas promastigotas da cepa MHOM/BR/2000/1655 de L. (V.) 
braziliensis. As hamsters foram submetidas à eutanásia por aprofundamento anestésico após 90 ou 120 
dias de infecção. Aproximadamente 1 cm do íleo desses animais foi coletado para rotina histológica, sendo 
confeccionadas lâminas com cortes de 5µm, que foram coradas pela técnica de Hematoxilina e Eosina. 
Utilizando um microscópio ótico, foram contados os LIEs presentes entre 2560 células epiteliais de cada 
animal. Para a análise estatística, foi calculada a proporção de LIEs/100 células epiteliais, em seguida, foi 
aplicado o teste de Shapiro-Wilk onde verificou-se que a distribuição dos dados é normal. Para a 
comparação entre grupos foi utilizado Teste T, considerando significância estatística com p<0,05 e os 
resultados foram expressos como média ± desvio padrão. O Comitê de Ética em Experimentação Animal da 
Universidade Estadual de Maringá aprovou este trabalho (7587260416). Resultados: Houve um aumento 
significativo de aproximadamente 34% no número de LIEs quando comparamos ambos os grupos 
infectados (GI90: 23,29±0,57; GI120: 19,92±3,16) aos seus respectivos controles (GC90: 15,37±0,51; 
GC120: 13,01±3,33). Conclusão: Hamsters infectadas por L. (V.) braziliensis por 90 ou 120 dias 
apresentam maior atração de linfócitos para o epitélio ileal. 
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Introduction: The genus Philornis is composed of flies of veterinary interest that parasitize domestic and 
wild birds. The great kiskadee Pitangus sulphuratus is a bird distributed in Brazil, mainly in the cities. In this 
sense, factors that affect its sanity are clinical and epidemiological interest, since this species can be a 
disseminator of zoonosis. Objective: Report a case of parasitism of Philornis sp in Pitangus sulphuratus. 
Material and methods: An adult Pintangus sulphuratus, popularly known as bem-te-vi, was taken to the 
UniCesumar veterinary hospital by a collaborator. The bird was found on the institution's campus. The 
animal was weak and on the ground, unable to fly. Anamnesis was performed to investigate the clinical 
condition. Results: Being a free-living animal, the clinical history couldn’t be analyzed. In the anamnesis, no 
clinical changes were observed, and the animal was quite agitated. It was observed that the specimen had a 
prominence in the right pelvic limb, at the medial height of the femur. With the help of a scalpel, a small 
opening was made at one of its extremities, noticing there was a live larvae of Philornis sp. After removed, 
the larvae was fixed in formalin solution, composing the collection of ectoparasites of the veterinary hospital. 
The limb was cleaned and the animal was kept under observation. After 2 hours of care, the animal died. 
Conclusion: It was not possible to determine if parasitism was the cause or consequence of the clinical 
evolution of the patient, if the immunological decline was promoted or if this suppression facilitated 
parasitism. 
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Introdução: A OMS estima que aproximadamente um quarto da população mundial esteja acometida por 
helmintíases. No Brasil, a maioria dos estudos de prevalência foram realizados em populações específicas, 
dificultando uma investigação epidemiológica mais abrangente. Assim, estudos com grande quantidade de 
registros e períodos extensos são escassos. Objetivo: Determinar a prevalência e associações entre 
variáveis em adultos atendidos pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC) da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) no período de 20 anos. Material e métodos: Aprovado pelo 
Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos/UEM-PR sob parecer de número 
57513716.7.0000.0104. Foi realizado um estudo transversal com 25.454 registros entre pacientes maiores 
de 18 anos atendidos durante o período de 1997 e 2016. Estes registros contidos nos livros de Controle de 
Qualidade interno do Laboratório foram transcritos para um banco de dados no software EpiData® versão 
3.1, cujo formulário incluiu as variáveis: idade, procedência, sexo, resultado, espécie(s) de parasito(s), e o 
grupo do(s) parasito(s). As análises estatísticas foram realizadas no software Stata® versão 9.1 com 
significância para p<0,05. Resultados: A prevalência geral de enteroparasitoses foi de 14,4%. A taxa de 
poliparasitismo foi de 21,6% das amostras positivas. Foram encontradas associações significativas entre a 
positividade para enteroparasitoses e o sexo masculino (OR 1,49, IC95% 1,39-1,60). Também no sexo 
masculino foi encontrada associação entre 7 espécies de enteroparasitos, sendo o maior risco relacionado à 
espécie Strongyloides stercoralis (OR 3,29, IC 95% 2,71-3,98). Conclusão: Foi possível observar que a 
prevalência e as associações entre variáveis correspondem a patamares nacionais, e estes resultados 
permitiram compreender melhor a realidade das parasitoses intestinais no município de Maringá. 
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Introdução: As células de Paneth, presentes no epitélio intestinal, produzem e secretam peptídeos 

antimicrobianos que atuam na proteção contra infecções, incluindo as parasitárias. Objetivo: Quantificar as 

células de Paneth presentes no duodeno de camundongos C57BL/6 submetidos à infecção por T. gondii. 

Material e métodos: Este trabalho foi aprovado pela CEUA/UEM sob n° 4092040517. Foram utilizados 14 

camundongos fêmeas da linhagem C57BL/6 distribuídas aleatoriamente em dois grupos (n=7). O grupo 

controle recebeu solução salina estéril 0,9% (GC) e no grupo infectado (GI) foi administrado 1000 oocistos 

esporulados de T. gondii (cepa ME49), ambos por gavagem. Após 5 dias de infecção a eutanásia foi 

realizada, o duodeno foi coletado e submetido a rotina histológica. Foram confeccionadas lâminas com 

secções semi-seriadas de 4 µm coradas em hematoxilina e eosina (HE). Foi contado o número de células 

de Paneth presentes em 64 criptas de cada animal utilizando objetiva de 100X. Para a análise estatística foi 

utilizado o teste T-student com o software GraphPad Prism®. Resultados: Não houve diferença significativa 

na contagem de células de Paneth do GI (157,4 ± 9,96) em relação ao GC (156,2 ± 6,77). Conclusão: A 

infecção pelo T. gondii (cepa ME49) não causou alteração quantitativa das células de Paneth no duodeno 

de camundongos C57BL/6. 
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Introdução: A maioria dos animais advindos de biotérios encontra-se naturalmente infectados por diversos 
patógenos. Dentre os protozoários, Giardia muris é o mais frequente. Alterações nos sinais clínicos já foram 
relatados podendo interferir diretamente nos resultados da pesquisa. Objetivo: Quantificar e comparar 
cistos de G. muris eliminados nas fezes de camundongos suíços naturalmente infectados após o tratamento 
etiológico. Material e métodos: Parecer nº9375170816 da Comissão de Ética no Uso de Animais - UEM. 
Foram utilizados 21 camundongos suíços machos, divididos em três grupos experimentais. Inicialmente 
coletou-se um pool de amostras de fezes e analisou-se pelo método de Ritchie para confirmar a infecção 
natural pelo protozoário G. muris. Após adaptação, os animais receberam medicação intragástrica através 
de cânula de gavagem. As drogas de escolha, Metronidazol (CAS 443-48-1) e Fembendazol (CAS 43210-
67-9), foram administradas conforme esquema terapêutico previamente estabelecido - Grupo 1 (G1): 
Fembendazol 50 mg/kg - 1× somente no primeiro dia, Metronidazol 500 mg/kg - 1×/dia/7 dias; Grupo 2 (G2): 
Metronidazol 500 mg/kg - 1×/dia/7 dias e Grupo 3 (C+): Água filtrada. Parâmetros clínicos quantitativos 
(peso, ingestão de água e ração e eliminação de excretas) e qualitativos (aspecto do pelo e das fezes) 
foram observados. Após o tratamento, quantificou-se os cistos nas amostras de fezes em triplicata em 
câmara de Neubauer. Resultados: Para o G1 obteve-se uma média de 4,4 x 103 cistos/g de fezes, para G2 
2,0 x 104 cistos/g de fezes e para o C+ 1,0 x 106 cistos/g de fezes. Conclusão: Houve uma redução 
considerável na quantidade de cistos eliminados nas fezes dos grupos de animais tratados em relação aos 
não-tratados (controle positivo). Não houve eliminação completa de G. muris dificultando o uso desses 
animais como modelo de experimentação, principalmente, quando o patógeno em estudo acomete o trato 
gastrointestinal. 
 
Palavras-chave: giardíase murina; quantidade de cistos; tratamento etiológico.  
Financiador: Programa de Apoio a Pós-Graduação – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (PROAP- CAPES)  
Área temática: Parasitologia 
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DIFERENTES TEMPOS DE INFECÇÃO AGUDA POR Toxoplasma gondii  

 
Mariana Buranelo1; Aline Rosa Trevizan²; Débora de Mello Gonçales Sant’Ana3 
1 Acadêmica de Graduação em Biomedicina, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná..   
2 Acadêmico de Pós-Graduação (Doutorado) em Biociências e Fisiopatologia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná. 
3 Docente do Departamento de Ciências Morfológicas, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná.  
 
Introdução: A transmissão do Toxoplasma gondii (T. gondii) ocorre principalmente pela ingestão de 
alimentos com oocistos. O parasito transpõe o intestino, podendo provocar alterações teciduais. Os 
neurônios do sistema nervoso entérico localizam-se em dois plexos ganglionados. Entre os extratos da 
túnica muscular encontra-se o plexo mientérico, que controla a motilidade intestinal. Objetivo: Quantificar 
os gânglios mientéricos no duodeno de ratos submetidos à infecção aguda por T. gondii. Material e 
Métodos: O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UEM 
(n° 079/2013). Utilizamos 40 ratos Wistar machos com 60 dias de idade (n=5), distribuídos em grupo 
controle (GC) que recebeu solução salina, e grupos infectados por 6 horas (G6), 12 horas (G12), 24 horas 
(G24), 48 horas (G48), 72 horas (G72), 7 dias (G7d) e 10 dias (G10d), que receberam suspensão contendo 
5000 oocistos esporulados do parasito por via oral. Os animais foram submetidos a eutanásia, os duodenos 
coletados, fixados, embebidos em parafina, e levados ao micrótomo para obtenção de cortes semi-seriados 
de 10 µm. Foi realizada a coloração de Azan e a quantificação de gânglios mientéricos presentes em 16 
campos microscópicos por animal (objetiva 40x). A análise estatística foi feita no programa Bioestat 5.3 e os 
resultados expressos como média ± desvio padrão. Resultados: Não houve diferença significativa na 
contagem de gânglios mientéricos nos grupos infectados (G6: 7,43 ± 1,48 gânglios/mm²; G12: 6,63 ± 0,92 
gânglios/mm²; G24: 7,38 ± 0,92 gânglios/mm²; G48: 7,18 ± 2,01 gânglios/mm²; G72: 7,43 ± 1,1 
gânglios/mm²; G7d: 7,13 ± 1,17 gânglios/mm²; G10d: 7,48 ± 1,55 gânglios/mm²), quando comparados com o 
GC (8,38 ± 1,71 gânglios/mm²). Conclusão: A infecção aguda por T. gondii não altera o número de gânglios 
mientéricos do duodeno de ratos. Portanto, a motilidade do intestino delgado parece estar preservada já 
que a inervação da musculatura lisa se manteve. 
  
Palavras-chave: duodeno; plexo mientérico; toxoplasmose. 
Financiador: CNPq e Fundação Araucária. 
Área temática: Parasitologia.  
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Introdução: As células caliciformes (CC) são células produtoras de muco no intestino delgado. Este 

muco representa, juntamente com as células epiteliais, a primeira barreira de defesa do intestino. A 

espécie Leishmania (Viannia) braziliensis (LVB) apresenta afinidade por pele e mucosas, no entanto 

estudos relatam que o parasito pode também apresentar o processo de visceralização para outros 

órgãos, como o intestino. Objetivo: Analisar quantitativamente as células caliciformes do íleo hamsters 

após a infecção por LVB. Material e métodos: Foram utilizados 9 hamsters machos (Mesocricetus 

auratus) divididos em dois grupos: Grupo controle (GC) e grupo infectado com a cepa 

MHOM/2003/2314 (GI).  Os hamsters do GI foram infectados com formas promastigotas de LVB (5.106 

parasitos) e submetidos a eutanásia com 5 semanas de infecção. Foram produzidos cortes histológicos 

de espessura de 4μm em parafina, corados na técnica de Alcian-Blue 2,5. Foram contadas CC 

presentes entre 2560 células epiteliais e calculada a proporção CC/100 células epiteliais.  A distribuição 

dos dados foi considerada normal pelo teste de Shapiro-Wilk e foi realizado teste t, considerando 

p<0,05 (média ± desvio padrão). Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 

para Experimentação da UEM sob o nº 306206916. Resultados: Foi observada redução significativa 

de CC no íleo do GI (10,8±1,6) quando comparado ao GC (4,2±1,4), sendo portanto, uma redução de 

60% de CC no GI em comparação ao GC. Conclusão: A cepa 2314 da espécie LVB reduz 

significativamente o número de CC no íleo de hamsters em 5 semanas de infecção. 

 

Palavras chave: Íleo; Mucosa intestinal; Leishmaniose. 

Área temática: Parasitologia. 
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Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma zoonose causada pela espécie de             
protozoário Leishmania (Viannia) braziliensis (LVB). Estudos têm demonstrado a visceralização dessa           
doença, causando danos semelhantes aos observados em casos de Leishmaniose Visceral (LV).            
Sabendo-se que o intestino é um órgão amplamente afetado pela LV, é importante investigar o impacto que                 
a visceralização da LTA pode causar ao tecido intestinal, o que pode ser avaliado pela análise quantitativa                 
dos linfócitos intraepiteliais (LIE), células com importante função imunológica no intestino. Objetivo:            
Analisar quantitativamente os linfócitos intraepiteliais do íleo de hamsters infectados por LVB. Material e              
métodos: Foram utilizados nove hamsters machos (Mesocricetus auratus) divididos em dois grupos: grupo             
controle (GC) e grupo infectado com a cepa MHOM/2003/2314 (GI). Foram injetados 100µL de tampão               
fosfato-salino (PBS) no dorso da pata traseira dos hamsters do GC, enquanto os animais infectados               
receberam formas promastigotas de LVB (5×106 parasitos) e foram eutanasiados com cinco semanas de              
infecção. Foram produzidos cortes histológicos de espessura de 4μm em parafina, corados na técnica de               
Hematoxilina-Eosina. Foi realizada a contagem de LIEs presentes entre 2560 células epiteliais e calculada a               
proporção LIE/100 células epiteliais. A distribuição dos dados foi considerada normal pelo teste de              
Shapiro-Wilk e foi realizado teste t, considerando p<0,05 (média ± desvio padrão). Este trabalho foi               
aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais para Experimentação da UEM sob o nº 306206916.                 
Resultados: Foi observada redução significativa de LIE no íleo do GI (5,7±1,1) quando comparado ao GC                
(9,8±0,3). Houve, portanto, uma redução de 40% de LIE no grupo infectado em relação ao grupo controle.                 
Conclusão: A infecção por LVB reduziu significativamente o número de LIE no íleo de hamsters em cinco                 
semanas de infecção. 
 
Palavras chave: íleo; imunidade nas mucosas; leishmaniose. 
Área temática: Parasitologia 
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Introdução: O tratamento da toxoplasmose apresenta efeitos tóxicos ao hospedeiro, sendo, portanto, 
necessária a busca por novos fármacos. Dentre estes estão as estatinas que além de inibirem a síntese de 
colesterol interferem na biossíntese de isoprenóides no parasito apresentando ação anti-toxoplasma. 
Objetivo: Avaliar se a terapia com rosuvastatina (40mg) promove aumento de sialomucinas no duodeno de 
camundongos infectados por Toxoplasma gondii. Material e métodos: Este trabalho foi aprovado pela 
Comissão de Ética no uso de Animais (CEUA) sob registro 4804/2017. Foram utilizados 20 camundongos 
Swiss, fêmeas, com 21 dias de idade, que foram infectadas por via oral com a cepa de ME-49 de T. gondii, 
estes foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos (n=5): controle não infectado (GNI), infectado (GI); 
não infectado tratado (rosuvastatina 40mg) (GTR 40); e infectado tratado (GITR 40). A infecção foi realizada 
por via oral com cistos cerebrais. Aos 50 dias de idade foram tratados por 15 dias consecutivos com 
rosuvastatina na dose de 40 mg/Kg/dia por via oral. O procedimento de eutanásia foi realizado 24 horas após 
término do tratamento e o duodeno coletado. Cortes histológicos semi-seriados foram corados pela técnica: 
Alcian blue pH 2,5 para detecção de sialomucinas. Foram contadas 2500 células epiteliais na túnica mucosa 
e as caliciformes presentes entre estas células, calculou-se a proporção de caliciformes/100 células epiteliais. 
Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste post-hoc de Dunn, os dados 
foram representados (média ± desvio). Resultados: O número de células caliciformes que secretam 
sialomucinas foi significativamente maior no grupo GTR-40 (16,2±1,56) e GITR-40 (16,7±1,3) quando 
comparados ao GNI (13,5±1,2) e GI (11,74±1,8) (p <0,05). Conclusão: A rosuvastatina na concentração de 
40mg/kg/dia promove aumento de sialomucinas no duodeno de camundongos não infectados e infectados 
por T. gondii 

 
Palavras-chaves: células caliciformes; infecção crônica; intestino 
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Área temática: Parasitologia 

262



	 	 	 	
 

	

ROSUVASTATINA PROMOVE AUMENTO DO NÚMERO DE CÉLULAS DE PANETH EM DUODENO DE 
CAMUNDONGOS NÃO INFECTADOS POR Toxoplasma gondii 

 
Nelson Raimundo de Miranda Júnior 3; Isabela Alessandra Mariano1; Andréia Vieira Pereira2; Fernanda 
Ferreira Evangelista4; Ana Lucia Falavigna Guilherme4; Priscilla de Laet Sant’Ana4; Gessilda de Alcântara 
Nogueira de Melo5; Débora de Mello Gonçales Sant´Ana6 
1Acadêmico de Graduação em Biomedicina, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 
2Acadêmico de Pós-Graduação (Pós-doutorado) em Biociências e Fisiopatologia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 
3Acadêmico de Pós-Graduação (Mestrado) em Biociências e Fisiopatologia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 
4Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PCS) da Universidade Estatual de Maringá (UEM), Maringá, PR, Brasil. 
5Docente – Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR.  
6Docente – Departamento de Ciências Morfológicas, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR.  
 
Introdução: O tratamento da toxoplasmose apresenta efeitos tóxicos ao hospedeiro, sendo, portanto, 
necessária a busca por novos fármacos. Dentre estes estão as estatinas que além de inibirem a síntese de 
colesterol interferem na biossíntese de isoprenóides no parasito apresentando ação anti-toxoplasma. As 
células de Paneth auxiliam na homeostase do epitélio intestinal e possui efetividade como barreira mucosa, 
imunológica e física altamente organizada. Objetivo: Avaliar se a terapia com Rosuvastatina (40mg) promove 
alterações quantitativas nas células de Paneth no duodeno de camundongos infectados por Toxoplasma 
gondii. Material e métodos: Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
sob registro 4804/2017. Foram utilizados 20 camundongos Swiss, fêmeas, com 21 dias de idade, distribuídas 
aleatoriamente em quatro grupos (n=5): controle não infectado (GC), infectado (GI); não infectado tratado 
(rosuvastatina 40mg) (GTR 40); e infectado tratado (GITR 40). A infecção foi realizada por via oral com cistos 
cerebrais. Aos 50 dias de idade foram tratados por 15 dias consecutivos com rosuvastatina na dose de 40 
mg/Kg/dia por via oral. O procedimento de eutanásia foi realizado 24 horas após o término do tratamento e o 
duodeno coletado. Cortes histológicos semi-seriados foram corados com a técnica de Hematoxilina & Eosina 
para detecção das células de Paneth. Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo 
teste post-hoc de Dunn. Resultados: O número de células de Paneth foi significativamente maior no grupo 
GTR-40 (3,50±0,36), diferindo do GITR-40 (2,65±0,34), bem como o GITR-40 apresentou maior num de 
células que o observado no GI (2,69±0,28) com significância de (p <0,05). Não foi observado diferenças 
significaticas quanto ao número de células entre GC e GI. Conclusão: A rosuvastatina na concentração de 
40 mg/kg/dia promove aumento do número de células de Paneth em duodeno de camundongos não 
infectados por T gondii. 
 
 
Palavras-chaves: estatinas; intestino delgado; infecção crônica. 

Área temática: parasitologia
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Introduction: steatosis is a pathological condition, inflammatory or not, with fat deposition in the liver, 
usually associated with a diet rich in lipids or in animals with hereditary liver diseases. In veterinary medicine, 
several studies show cases of steatosis in domestic and production animals, but little is known about its 
pathophysiology in wild animals; clinical cases, when reported, present necroscopic findings, without 
monitoring the diet or the health of the animal. Tortoises are terrestrial, herbivorous chelonians, present all 
over Brazil. Studies on metabolic diseases in Brazilian turtles are scarce; in this sense, the 
pathophysiological description of these diseases is fundamental for food management, promoting clinical 
and epidemiological studies. Objective: report a case of hepatic steatosis in a red-footed tortoise 
Chelonoidis carbonaria. Material and methods: a specimen of C. carbonaria, adult and unknown sex, was 
donated to the laboratory of animal pathology of the Veterinary Hospital of the Centro Universitário de 
Maringá by the Green Force of the Military Police, for pathological study. At necropsy, the liver was swollen, 
and, on palpation, contained greasy contents. A portion of the liver was removed for light microscopy, 
processed by standard techniques and stained with hematoxylin-eosin; another portion was processed for 
scanning electron microscopy (SEM), analyzed in the electron microscope ME Leo 435 VP. Results: 
histologically, the liver presented a large accumulation of lipids within the hepatocytes, being micro and 
macrovesic and with nuclei displaced to the periphery, with morphology similar to adipocytes. The regions 
analyzed by MEV evidenced tissue swelling and cell expansion provoked by the accumulation of lipid in 
hepatocytes. Few vessels were seen. Conclusion: through microscopic study it was possible to verify that 
the steatosis compromised the hepatic architecture and consequently the organ function, probably leading 
the animal to death. 
 
Keywords: liver; veterinary medicine; pathology; turtle. 
Thematic area: Pathology 
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Introdução: A doença de Chagas não possui cura e as manifestações clínicas são acompanhadas por um 
intenso processo inflamatório com lesões secundárias em diversos tecidos do hospedeiro. Objetivo: avaliar 
se o uso de baixas doses de aspirina durante a fase aguda ou crônica da infecção murina experimental por 
Trypanosoma cruzi seria capaz de reduzir o processo inflamatório em tecidos musculares esquelético, 
cardíaco e liso. Material e Métodos: Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no 
Uso de Animais da Universidade Estadual de Londrina (UEL, protocolo número: 156/2012). Camundongos 
Swiss machos foram distribuídos em grupos que foram infectados pela cepa Y de t. cruzi e receberam PBS 
ou foram tratados com baixas doses de aspirina durante a fase aguda (20 mg/kg) ou crônica (50 mg/kg) da 
infecção. Após 75 dias de infecção, coletou-se o tecido muscular e foram obtidos 4 cortes semi-seriados de 
5 micrômetros os quais foram corados com HE. Foram avaliados 10 campos microscópicos em aumento de 
400x (área de 2mm2) por tecido/animal. Resultados: Os grupos foram comparados utilizando ANOVA, 
seguido pelo pós-teste de Tukey, considerando significante p<0,05. Após 75 dias de infecção por T. cruzi os 
camundongos não tratados demonstraram um intenso infiltrado inflamatório (p<0,01) em todos os tecidos 
musculares avaliados. Verificamos que ambos tratamentos foram eficientes para reduzir o número de focos 
inflamatórios nos três tipos de tecido muscular (p<0,05), sendo que o tratamento na fase aguda foi capaz de 
reduzir o processo inflamatório no músculo esquelético em 85% (p<0,01), no coração em 80% (p<0,01) e no 
cólon em 60% (p<0,05). Já o tratamento na fase crônica da infecção resultou em uma redução do processo 
inflamatório em 55% (p<0,05). Conclusão: A administração de baixas doses de ASA foi capaz de reduzir a 
resposta inflamatória nos três tipos tecidos musculares em camundongos infectados por T. cruzi. 

 
Palavras-chave: doença de Chagas; infecção experimental; aspirina. 
Financiador (es): Fundação Araucária e UFMS. 
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Introdução: Diabetes mellitus (DM) caracteriza-se pela irregularidade absoluta ou relativa da secreção e/ou 
ação da insulina, desencadeando disfunções metabólicas, que culminam em hiperglicemia crônica. A 
abrangência no comprometimento da função orgânica desencadeia danos à diversos órgãos, com destaque 
ao sistema gastrintestinal (SGI). Dentre eles, a motilidade e contratilidade encontram-se diminuídas nesses 
pacientes. Apesar do conhecimento sobre disfunções do SGI em pacientes diabéticos, são poucos os 
estudos acerca do assunto. Objetivo: Analisar a frequência de alterações endoscópicas em pacientes 
diabéticos atendidos em uma clínica particular especializada no aparelho digestório. Material e métodos: 
Foram investigados 223 prontuários de pacientes atendidos no período de abril a agosto de 2016. Os 
exames avaliados foram: endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Pacientes com DM foram identificados 
pela autorreferência no uso de hipoglicemiantes via oral ou injetável. Resultados: Do total de prontuários 
analisados, foram detectados 81,6% (n=182) de pacientes normoglicêmicos e 18,38% (n= 41) 
hiperglicêmicos. Em relação a idade a maioria dos pacientes diabéticos estavam entre 21 a 85 anos, sendo 
o sexo feminino mais frequente neste grupo (56,9 %). Para os pacientes normoglicêmicos, a faixa etária 
esteve entre 17 a 80 anos, com maior frequência do sexo feminino 58,2%. As alterações endoscópicas 
relacionadas aos pacientes diabéticos foram gastrite 63,4%, esofagite 34,1% e divertículos 17%. Enquanto, 
que para a população normoglicêmica as principais alterações foram: gastrite 72,5%, esofagite 21,9% e 
pólipos 13,7%. Conclusão: Apesar das alterações digestivas em pacientes diabéticos não sobrepor à 
população normoglicêmica, os achados endoscópicos mostram que essa população deve ser avaliada com 
cautela, visto que a literatura aponta as alterações na motilidade gastrointestinal como eventos decorrentes 
da neuropatia autonômica. As alterações do SGI são relatadas como complicações crônicas do DM sendo 

causa de diminuição da qualidade de vida desses pacientes. 
 
Palavras-chave: diabetes mellitus; exame endoscópico; sistema gastrintestinal.  
Área temática: Pesquisa Clínica 
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ADESÃO À FARMACOTERAPIA EM PACIENTES IDOSOS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, 
ACOMPANHADOS EM UMA UBS – BANDEIRANTES/PR. 

 
Cristiano Massao Tashima1; Angela Maria de Carvalho2; Brun´Aline Vieira Martins3 
1 Docente – Setor de Enfermagem, Universidade Estadual do Norte do Paraná 
2Enfermeira – Hospital Municipal de Santana do Itararé 
3Fisioterapeuta – Prefeitura Municipal de Bandeirantes 

 
Introdução: Dentre os principais riscos mundiais para a mortalidade, se encontram a hipertensão arterial e 
o diabetes mellitus, reconhecidos como fatores de risco para as doenças cardiovasculares e causas de 
óbito na população idosa. Objetivo: Investigar a adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes 
idosos diabéticos e hipertensos, usuários do sistema único de saúde. Material e métodos: Trata-se de um 
estudo transversal exploratório, realizado em uma UBS, tendo como população alvo pacientes diabéticos e 
hipertensos diagnosticados e sob tratamento medicamentoso. A amostra parcial foi composta por 10 
pacientes. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário constituído pelas variáveis 
sociodemográfico, clínica e o instrumento de avaliação da adesão à terapia farmacológica de Morisky-
Green-Levine com confirmação por contagem de medicamentos. Os dados coletados foram digitados em 
uma planilha do Microsoft Excel e transferidos para o programa Prism 5.0® para as análises descritivas em 
termos de média e porcentagem. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Seres Humanos sob o 
registro 02312. Resultados: Embora a maioria dos pacientes relatasse fazer uso correto da medicação 
(80%), pôde-se observar, através da contagem dos comprimidos, uma dificuldade de todos os pacientes em 
aderir a terapêutica, pois verificou-se que a não utilização dos fármacos foi de 23,20% ±1,72 medicamento. 
As médias das pressões sistólica e diastólica em pacientes com hipertensão foi de 157,20 ±7,40mmHg para 
sistólica e 97,22 ±4,41mmHg para diastólica. A glicemia média dos pacientes com diabetes  foi de 142 
±7,73mg/dL. O teste de Morisky-Green-Levine apontou como não aderentes 90% dos pacientes; destes 
60% eram involuntária e 40% voluntária. Conclusão: Conclui-se que grande parte dos pacientes não 
aderem de forma adequada ao tratamento medicamentoso e que tais ações parecem interferir na eficácia 
das drogas e, possivelmente, colaborar com a manutenção da hipertensão e hiperglicemia. 
 
Palavras-chave: farmacoterapia; hipertensão; diabetes. 
Área temática: Saúde Coletiva 
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ALTERAÇÕES POSTURAIS E SUA RELAÇÃO COM AS POSTURAS ADOTADAS PELOS ALUNOS DE 
ENSINO MÉDIO DURANTE A AULA 

 
Carla Betania Huf Ferraz Campos1; Dirce Huf Ferraz1;  
1 Docente – Curso de Pedagogia Faculdade Adventista Paranaense 
 
Introdução: As alterações posturais estáticas são consideradas um problema de saúde pública, 
principalmente as que atingem a coluna vertebral, pois acometem 90,6% das crianças, sendo 70% entre 14 
e 17 anos, podendo ser um fator predisponente às condicões degenerativas da coluna vertebral. Objetivo: 
Verificar as posturas comumente adotadas por adolescentes em sala de aula e a relação com alterações 
posturais. Material e métodos: Trata-se de um estudo descritivo exploratório realizado em um colégio 
particular da região de Maringá, no Paraná. A população estudada foi de 42 alunos, que assinaram o Termo 
de Consentimento, com idade entre 14 a 17 anos que estudavam no primeiro ano do Ensino Médio. Os 
alunos foram submetidos a uma anamnese e avaliação postural padronizada com simetógrafo realizada por 
um fisioterapeuta. Foram depois realizadas observações sistemáticas das posturas adotadas por esses 
alunos durante as aulas em períodos por 4 semanas. Posteriormente, foram cruzados os dados 
encontrados nas avaliações posturais, com as posturas comumente adotadas pelos alunos. Resultados: 
Dos 42 alunos avaliados, a maioria era do sexo feminino (62%) e apenas 5% dos alunos eram obesos. 
Durante a observação foi constatado que a postura comumente adotada pelos alunos era, recostado sobre 
a cadeira provocando uma hiperlordose, com anteroversão de quadril e reclinados para o lado direito, 
devido o braço da cadeira. Também observou-se que a maioria dos alunos (91%) apresentava alterações 
posturais, dentre elas as duas mais frequentes foram anteroversão de quadril (51%), seguido de 
hiperlordose (47%). Conclusão: Conclui-se que as alterações posturais são muito 
frequentes entre adolescentes  e que ela pode sim, estar relacionada às posturas adotadas por eles durante 
o período de aula. 
 
Palavras-chave: postura; estudantes. 
Área temática: Saúde Coletiva 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CUIDADOR E PORTADOR DA DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA 

  
Brenda Melissa Barros Mota¹; Tamirez Alves de Oliveira ¹; Laís Gabrielly Rodrigues Pereira¹; Mayane Ávila 
Rocha ¹; Reginéia de Souza Machado¹  
 ¹Acadêmica de Graduação em Enfermagem – Monitora do laboratório de Microscopia, Departamento de Enfermagem da Faculdade        
Adventista Paranaense, Ivatuba/PR.  
¹Acadêmica de Graduação em Enfermagem da Faculdade Adventista Paranaense, Ivatuba/PR. 
¹Acadêmica de Graduação em Enfermagem da Faculdade Adventista Paranaense, Ivatuba/PR. 
¹Acadêmica de Graduação em Enfermagem da Faculdade Adventista Paranaense, Ivatuba/PR 
¹Docente do curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Adventista Paranaense, Ivatuba/PR.  

 
Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é comum entre idosos e uma das mais complexas em se tratando 
de cuidados. As manifestações da DA levam a múltiplas demandas para o cuidador, e o enfermeiro, como 
parte da equipe de saúde, pode oferecer aos cuidadores meios para a viabilização do cuidado e orientar a 
adaptação dos mesmos no contexto domiciliar. Objetivos: Realizar uma revisão sistemática acerca da 
assistência de enfermagem e as principais intervenções ao cuidador e ao portador de Alzheimer. Material e 
métodos:  Estudo sistemático, exploratório, qualitativo, por meio do levantamento de artigos publicados nas 
bibliotecas virtuais Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), com os descritores: Doença de Alzheimer, Cuidado, Enfermagem. Critérios de 
inclusão: artigos em português, de 2013 a 2017, que atendiam à temática. Resultados: Foram encontrados 
22 artigos na busca, 7 artigos atenderam aos critérios, todos produzidos no Brasil. Após a análise, a discussão 
foi dividida em duas categorias: 1. Assistência de enfermagem ao portador de Alzheimer, 2. Assistência de 
enfermagem ao cuidador. Conclusão: Em relação a assistência de enfermagem, há uma carência de 
conhecimento acerca da doença. Contudo, alguns artigos apresentaram o enfermeiro como uma figura 
relevante para auxiliar as famílias no enfrentamento da DA. 
 

Palavras-chave: doença de alzheimer; cuidado; enfermagem. 
Área temática: Saúde Coletiva 

 

 
 

272



	   	   	   	  
 

	  

ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDÍACO EM PACIENTES DE TRÊS CIDADES DO NORTE DO 
PARANÁ, 2018  

 
Natália Maria Maciel Guerra Silva1; Laio Preslis Brando Matos de Almeida2; Thaís Fernanda dos Santos 
Campos2;  
1 Docente do departamento de enfermagem da Universidade Estadual do Norte do Paraná. 
2 Graduando(a) de enfermagem pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. 
 
 
Introdução: No Brasil e no mundo as doenças cardiovasculares são a segunda principal causa de morte na 
população, sendo que a primeira são mortes por causa externa. As doenças cardiovasculares acontecem 
diante da associação de fatores de risco cardíaco e, principalmente fatores de risco modificáveis, portanto, é 
de extrema importância a realização do rastreamento e estratificação do risco cardíaco. Em um estudo de 
2017, realizado com 637 homens no norte do Paraná, comparando os escores ASCVD Risk e Framingham, 
Guerra-Silva e colaboradores [comprovaram que o instrumento mais eficaz para realizar a estratificação do 
risco cardíaco é o escore de Framingham. Objetivo: Estratificar o risco cardíaco de pacientes em três 
cidades do norte do Paraná. Metodologia: Aprovado pelo comitê de ética da USP/RP, sob o número 
523.158. Trata-se de um estudo quantitativo exploratório. Os dados foram coletados por demanda 
espontânea em Maio de 2018, em três cidades do norte do Paraná, através de questionário 
semiestruturado, exame clínico e coleta de sangue. Resultados: Participaram da pesquisa 189 pacientes, 
sendo 34 mulheres e 155 homens, com idade média de 45 anos (Desvio padrão 9,85), 61,95% (114) 
estavam acima do peso, 35,36% (64) possuíam obesidade central, 41,62% (77) estavam hipertensos e 
40,32% (74) eram fumantes. Verificou-se pelo escore de Framingham que 67,72% (128) dos pacientes 
apresentaram risco muito baixo; 24,347% (46) risco baixo e 7,45% (14) risco moderado. Nesta amostra não 
foi constatado risco cardíaco elevado, porém foi constatado que a maioria dos pacientes possui algum fator 
de risco considerável para desenvolvimento de doença cardiovascular, como a obesidade central, 
hipertensão arterial e/ou tabagismo. Conclusão: Diante de tal perspectiva, deve-se através medidas de 
prevenção e acompanhamento, estimular os pacientes no cuidado com sua própria saúde, para diminuir a 
incidência de doença cardiovascular nos próximos 10 anos. 

 
Palavras-chave: saúde do homem; risco cardiovascular; doenças cardiovasculares. 
Financiador (es): CNPq, Fundação Araucária, UENP-CLM, Secretaria Municipal de Saúde de 
Bandeirantes-PR 
Área temática: Saúde Coletiva  
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO USO DE TABACO NA GESTAÇÃO 

 
Flávia Teixeira Ribeiro da Silva1; Maria Luana Barretto Tamais2; Aline Balandis Costa3; Natália Maria Maciel 
Gerra Silva3; Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo3; Carlos Alexandre Molena Fernandes4 
1Academica de Pós – graduação (doutorado) em Enfermagem, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR 
2Academica de graduação em Enfermagem, Universidade Estadual do norte do Paraná, Bandeirantes – PR 
3Docente do curso de Enfermagem, Universidade Estadual do norte do Paraná, Bandeirantes – PR 
4Docente da Pós – graduação em Enfermagem, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR 
  

Introdução: Gestantes que fumam apresentam maior risco de complicações, como placenta prévia, ruptura 
prematura das membranas, descolamento prematuro da placenta, hemorragia no pré-parto, parto prematuro, 
aborto espontâneo, gestação ectópica, crescimento intrauterino restrito e baixo peso ao nascer. Objetivo: 
Analisar a prevalência e fatores associados do uso de tabaco na gestação. Material e métodos: Estudo 
descritivo, transversal e quantitativa. A pesquisa foi realizada no Centro de Saúde da Mulher e da Criança de 
Bandeirantes - PR com informações colhidas por meio de um questionário. Utilizou-se para análise estatístico 
o software SPSS® versão 18.0. Foi aprovado pelo comitê de ética da UEM com o parecer Nº 1.606.067. 
Resultados: Um total de 114 gestantes foram entrevistadas e destas 11 (9,7%) afirmar utilizar tabaco. Destas 
mulheres 45,5% (5/11) apresentaram entre 19 a 29 anos, com a média de 24 anos. Em relação a escolaridade, 
63,7% (7/11) estudaram entre 5 a 8 anos. Quanto a renda familiar 54,6% (6/11) gestantes relataram menos 
de 1 salário mínimo, em questão a raça, houve um predomínio de não branca com 72,8% (8/11) gestantes e, 
quanto ao número de filhos 63,7% (7/11) eram multigestas. Quando associada o uso de tabaco com a 
escolaridade, observou uma tendência de gestantes com menos de 8 anos de estudo (p=0,06). Já quando 
associado ao uso de tabaco concomitante ao álcool e as drogas ilícitas foi detectado um resultado significativo 
(p<0,001 e p=0,03, respectivamente).  Conclusão: Considerando estes fatores associados, pode-se 
classificar gestantes com maiores riscos de morbimortalidade. Ressalta–se a importância do rastreamento, 
detecção e acompanhamento das gestantes por profissionais sendo corresponsáveis pela prevenção por 
meio da oferta de uma assistência de qualidade a gestante, enfatizando os riscos do uso de tabaco durante 
a gestação, minimizando danos ao binômio.  
 

Palavras-chaves: gravidez; tabaco; saúde da mulher.  

Área temática: Saúde Coletiva 
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RELAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS TIPO 2 E DEPRESSÃO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE 
MARINGÁ - PR 

 
Edicléia Martins Rampani1, Ana Caroline Soares2, Luana Cristina BelliniI2, Fernanda Evangelista3 Vilma 
Aparecida Ferreira de Godoi4 
1 Acadêmica de Pós-Graduação (Especialização) em Fisiologia Humana, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 2Acadêmica 
de Pós-Graduação (Mestrado) em Enfermagem, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 
3 Acadêmica de Pós-Graduação (Mestrado) em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 
4 Docente – Departamento de Fisiologia Humana, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR.  

 
Introdução: No Brasil o Diabetes mellitus Tipo 2 (DM2) está entre as moléstias crônicas com maior índice de 
óbitos. Decorre da inadequada resposta tecidual à insulina, hiperglicemia crônica e comorbidades associadas. 
Hipoglicemiantes orais, dieta e exercício formam o tripé do tratamento se associado às regras disciplinares 
continuadas. Por outro lado, a depressão, que pode existir como causa e/ou efeito de doenças crônicas, 
dificulta o tratamento associado. Objetivo: Avaliar se existe relação entre dm2 e depressão em pacientes 
DM2 DE uma unidade de saúde de Maringá. Material e métodos: Estudo transversal descritivo com 84 
pessoas DM2 em uma Unidade Básica de Saúde de Maringá – Paraná. A coleta dos dados foi entre 
novembro/2017 a janeiro/2018 (COPEP/UEM nº 2.393.115), e consistiu de caracterização 
sociodemográfica/clínica e identificação de sintomas depressivos (Inventário de Depressão de Beck – BDI). 

Os dados (médiadesvio padrão) foram submetidos aos testes Spearman e Mann-Whitney (p≤0,05). 
Resultados: o grupo amostral foi composto por pessoas com tempo médio de diagnóstico do DM2 de 7 anos; 
idade média de 66,94 anos; 59,5% do sexo feminino; 61,9% realizavam exercícios, e o peso médio foi de 
77,38 Kg. o BDI mostrou que 22,6% das pessoas apresentavam sintomas depressivos, que houve uma 
correlação positiva com idade (r=0,44), e que o sexo feminino e os idosos apresentaram escores médios 
maiores (p<0,05) em relação aos sintomas. Conclusão: Há uma relação positiva entre DM2 e depressão. 
Mais proeminente em mulheres (diferença genética, resposta ao estresse e/ou dupla jornada de trabalho) e 
idosos (pela redução da mobilidade causada pelo DM2). Esses dados oferecem subsídios aos profissionais 
de saúde e podem ser úteis para seus planos terapêuticos e intervencionais. 

 
Palavras-chave: estudos transversais; depressão; diabetes mellitus 
Área temática: Saúde Coletiva. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE PACIENTES INTERNADOS EM CLÍNICA 
DE RECUPERAÇÃO NO NOROESTE DO PARANÁ 

 
Deborah Thais Palma Scanferla1; Mariana Aparecida Oliveira Madia1; Bruna Codea Miranda2; Izabella 
Martins de Mattos2; Érika Bando3; Simone Aparecida Galerani Mossini4 

1Acadêmica de Pós-Graduação (Mestrado) em Biociência e Fisiopatologia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 
2Bolsista PIBIS-FA/UEM, Acadêmica de Graduação em Farmácia, Universidade Estadual de Maringá. 
3Bioquímica. Mestre em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Maringá. 
4Docente – Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia, Universidade Estadual de Maringá. 
 
Introdução: A maioria das mortes por uso de drogas ocorre entre pessoas que não estão em tratamento, 
evidenciando que a intervenção terapêutica é protetora contra o risco de mortalidade. Perfis 
epidemiológicos que evidenciem a realidade do fenômeno investigado subsidiam estratégias para mudança 
dessa realidade, caso se faça necessário. Objetivo: Caracterizar perfil sociodemográfico de dependentes 
químicos internados em clínica de recuperação no Noroeste do Paraná. Material e métodos: Estudo 
descritivo transversal de abordagem quali/quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá, parecer nº 458.185. Amostra 
compreendeu 26 pacientes em tratamento na comunidade terapêutica localizada em Maringá-Pr. A unidade 
com 50 leitos, atende pacientes do sexo masculino com idade superior ou igual à 18 anos, admitidos de 
maneira voluntária. Tratamento é realizado por equipe multiprofissional, com duração de 9 meses. Dados 
coletados por meio de roteiro estruturado e analisados pelo software Excel. Resultados: População 
apresentou idade média de 33 anos, variando de 19 a 58 anos. Em relação a escolaridade, metade possuía 
ensino médio completo e 26,92% o fundamental incompleto. A principal droga informada foi a cocaína 
(69,28%), seguida do álcool (61,54%), crack (42,30%) e maconha (38,46%). A principal via de 
administração foi a nasal (57,69%), seguida da oral e pulmonar, ambas relatadas em 30,77% dos casos. Os 
pacientes mencionaram o início do consumo dessas substâncias aos 15,5 (± 6,4) anos. O tempo médio de 
internação foi de 125 dias, variando de 5 dias a 6 meses. O tempo de abstinência médio correspondeu a 
153 (± 131,7) dias. Conclusão: O estudo demonstrou que as drogas de abuso mais relatadas foram a 
cocaína e o álcool e evidencia que a dependência química atinge diversas idades, iniciando precocemente 
na adolescência. É necessária maior atenção na prevenção primária, com estímulo às ações de Políticas 
Públicas mais eficazes para prevenção e assistência ao dependente de substâncias psicoativas. 
 
Palavras-chave: drogas de abuso; estudos transversais; internação voluntária. 
Área temática: TOXICOLOGIA  
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HIGH-FAT DIET DO NOT CHANGE GOBLET CELLS PAS-STAINED IN THE JEJUNUM OF OFFSPRING 
AFTER MATERNAL EXPOSURE TO GLYPHOSATE  
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4Docente - Departamento de Morfologia, Universidade Estadual de Maringá/PR 
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Introduction: Glyphosate is the most used herbicide in Brazil. Although it is considered safe, researches had 
demonstrated several gastrointestinal disorders after the exposition to this substance during the perinatal 
period, such as the greater susceptibility to obesity. Studies already demonstrated the hyperlipidic diet is widely 
diffused in society. However, few of these researches aimed to understand the alterations caused by the 
association of Glyphosate exposure in gastrointestinal tract. Objective: Evaluate the influence of the hyperlipid 
diet associated with maternal exposure to Glyphosate during pregnancy on the goblet cells in the offspring 
intestine. Materials and methods: The protocol was approved by The Ethics Committee on the Use of Animals 
(CEUA 3730/2016) of the Universidade Estadual do Oeste Paraná. For this study, nineteen C57BL/6 mice 
were separated into control group (CG) (n=10) and glyphosate group (GF) (n=9). GF females received water 
with 0.5% Glyphosate shortly after mating. One-hundred and fifty days after their birth, half of the offspring 
males received standard diet (SD) and were divided into CG-SD and GF-SD (n=5); the remaining animals 
received a high-fat diet (HD) (CG-HD and GF-HD). After 12 weeks of induction to obesity, the animals were 
euthanized, the jejunum were collected and submitted to histological routine for periodic acid-Schiff technique 
(PAS). The proportion of goblet cells in 100 epithelial cells was evaluated. Statistical analysis was performed 
by BioEstat 5.0 and GraphPad Prism program, using Shapiro-Wilk test followed by ANOVA and Tukey 
considering p<0.05 significant. Results: There was no significant difference in the proportion of goblet cells 
among the groups CG-HD (6,76±1,14/100 epithelial cells), GF-SD (5,94±1,82/100 epithelial cells) and GF-HD 
(5,52±1,03/100 epithelial cells) when compared to CG-SD (4,66±0,76/100 epithelial cells). Conclusion: The 
diet rich in fat associated with maternal exposure to glyphosate did not cause significant alterations in the 
amount of goblet cells in the jejunum of offspring. 
 
Keywords: glyphosate, high-fat; goblet cells. 
Financial support: CAPES, CNPq 
Thematic area: Toxicology 
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ESTUDO RETROSPECTIVO SOBRE MORTALIDADE INFANTIL POR CÂNCER NO BRASIL 
 
Ricardo Alexandre Spironello1; Roberto Kenji Nakamura Cuman²  
¹ Acadêmico de Pós-Graduação (Doutorado) em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 
²Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR.  

 
Introdução: O câncer em crianças e adolescentes é considerado raro quando comparado ao câncer em 
adultos. Entretanto, no ano 2017, aproximadamente 12.600 novos casos foram registrados no Brasil. Os 
tumores mais frequentes na infância e adolescência são: leucemias, tumores no Sistema Nervoso Central 
(SNC), linfomas, neuroblastoma, Tumor de Wilms, retinoblastoma, osteos, entre outros. Objetivo: Realizar 
um estudo observacional e descritivo , sobre a distribuição das mortes de crianças por câncer, no Brasil e 
suas cinco regiões geográficas. Material e métodos: Foram avaliados 3.282 casos de câncer infantil, pelo 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS). No estudo duas classificações do CID foram 
usadas para codificar as causas de morte (CID-9 para o período de 1990-1997 e CID-10 para 1998-2016) 
para neoplasias malignas (C00 a C97) e outras neoplasias (D00 a D48). O trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de ética (COPEP/UEM- Parecer nº: 919203). Resultados: Do total de 3.282 casos de óbitos 
registrados, 38,33% foram na região Sudeste, 30,35% no Nordeste, 12,22% na região Sul e Centro-oeste e, 
10,18% no Norte. Em relação, a distribuição do tipo de óbitos por câncer, 47,78% (818/1712) foram de 
leucemias, 38,02% (651/1712) de tumor do SNC, 11,04% (189/1712) neuroblastoma, 1,69% (29/1712) 
linfomas e 1,46% (25/1712) sarcomas de partes moles. Outros cânceres representaram 1.570 (47,84%) de 
todas as mortes em crianças. Em relação, aos diagnósticos classificado pelo CID-10: 26,39% era referente 
a neoplasias malignas, declaradas ou presumidas como primárias, de tecido hematopoiético linfóide e 
tecido relacionado; 19,83% de neoplasias malignas do olho, cérebro e outras partes do SNC; 10,15% de 
neoplasias in situ; 8,47% neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido; e 7,74% de neoplasias 
malignas de locais mal definidos, secundários e não especificados. Conclusão: Os dados epidemiológicos, 
como incidência, prevalência, mortalidade e sobrevida para oncologia pediátrica, são importantes 
indicadores da qualidade do sistema de saúde. 
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