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ALTERAÇÕES ULTRAESTRUTURAIS INDUZIDAS POR Calophyllum 
brasiliense EM Leishmania (Viannia) braziliensis. 

Cardoso, B. M.1; De Mello1, T. F. P.1; Brenzan, M. A.2; Cortez, D. A.G. 2; Donatti, L.3; 
Silveira, T. G. V.1; Lonardoni, M. V.C1. 
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1. INTRODUÇÃO 

As leishmanioses estão entre as mais importantes 
doenças negligenciáveis, afetando mais de 12 
milhões de pessoas em 88 países e cerca de 350 
milhões correm o risco de contrair a infecção [1].  

No Brasil a incidência da leishmaniose 
tegumentar americana (LTA) tem aumentado nas 
últimas décadas, acometendo pessoas de todas 
as faixas etárias e de ambos os sexos [2]. Além 
da alta incidência e ampla distribuição geográfica, 
a leishmaniose tegumentar é importante porque, 
dependendo da espécie infectante, pode causar 
lesões destrutivas, desfigurantes e também 
incapacitantes, com grande repercussão no 
campo psicossocial dos pacientes [3]. 

A LTA manifesta-se nas formas cutânea, mucosa 
e cutânea difusa. L. (V.) braziliensis é a espécie 
envolvida nas formas cutânea e mucosa da 
leishmaniose [4]. A forma cutânea caracteriza-se 
por úlceras crônicas na pele, que se desenvolvem 
no local da picada do inseto vetor e que podem 
levar meses para cicatrizar. Após a cicatrização 
espontânea ou então tratamento inadequado, 
atingem os tecidos cartilaginosos da região 
nasobucofaringea, o que pode levar a lesões 
destrutivas com sequelas irreversíveis [5]. A 
doença cutânea difusa é uma forma disseminada, 
que é causada por L. (L.) amazonensis, e se 
constitui numa forma rara, grave que ocorre em 
indivíduos anérgicos e com deficiência na 
resposta imune celular [6]. 

Existem inúmeros estudos mostrando que as 
drogas usadas para o tratamento induzem 
apoptose em Leishmania. Segundo Sereno et al. 
(2001) formas amastigotas axênicas de L. 
infantuam tratadas com antimônio trivalente Sb

III
 

apresentam características apoptóticas, como 

fragmentação do DNA [7]. Estudos realizados por 
Sudhandiran et al. (2003) com formas 
amastigotas intracelulares de L. donovani 
tratadas com tartarato antimonial de potássio 
mostraram, por meio da fragmentação do DNA 
nuclear e da externalização de fosfatidilserina, 
características de apoptose [8]. 

A apoptose é um tipo de morte celular 
programada pela própria célula, que está 
presente na manutenção da homeostase de 
células do sistema imunitário, na eliminação de 
células, remoção de tumores ou células 
danificadas, na eliminação de neurônios 
inadequados ou excessivos durante o 
desenvolvimento do sistema nervoso. Além disso, 
tem sido demonstrado que a apoptose serve 
como um mecanismo de defesa contra vírus e 
provavelmente outros agentes infecciosos, tais 
como bactérias e parasitas intracelulares [9]. Esta 
é caracterizada como uma morte limpa e 
silenciosa e apresenta várias características 
morfológicas marcantes como a perda da 
aderência da célula, condensação e 
fragmentação da cromatina, formação de corpos 
apoptóticos, remoção da célula apoptótica por 
fagócitos e ausência de uma resposta 
inflamatória. Estas características a distinguem da 
necrose, que é considerada uma morte passiva, 
rápida e severa, onde ocorre extravasamento do 
meio intracelular e consequente reação 
inflamatória [10]. A apoptose é caracterizada por 
uma série de alterações na estrutura celular, que 
contribuem não apenas para o processo de morte 
em si, mas também para que a célula seja 
removida por fagócitos, prevenindo uma resposta 
imunológica indesejada. As células apoptóticas 
são caracterizadas por alterações morfológicas 
como retração celular, condensação da cromatina 
nuclear, projeções da membrana plasmática e 
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empacotamento de conteúdo celular em corpos 
apoptóticos. Outras características envolvidas no 
processo apoptótico envolvem: externalização de 
fosfatidilserina, estresse oxidativo, perda do 
potencial de membrana mitocondrial, liberação de 
proteínas mitocondriais e atividade de proteases 
(caspases). 

Estudos realizados por Honda et al. (2010) 
mostraram que a fração hexano, obtida das folhas 
de C. brasiliense foi capaz de reduzir o tamanho 
das lesões nas patas de camundongos BALB/c 
infectados com L. (L.) amazonensis e de induzir a 
cicatrização das lesões em animais tratados 
topicamente [11]. Brenzan et al. (2008) 
mostraram que um extrato diclorometano e a 
cumarina (-) mammea A/BB obtidos a partir de 
folhas de C. brasiliense tem atividade contra 
promastigotas de L. (V.) braziliensis, com um IC50 
de 60 e 23,2 μg/mL, respectivamente [12]. 

A proposta deste trabalho foi avaliar a 
ultraestrutura das formas promastigotas de L.(V.) 
braziliensis tratadas com C. brasiliense e 
cumarina (-) mammea A/BB por meio de 
microscopia eletrônica de transmissão e de 
varredura. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Preparação do extrato hidro-alcóolico de 
Calophyllum brasiliense 

Do pó das folhas foi extraído a partir do processo 
de maceração fria em etanol: água (9:1), com 
sucessivas extrações, até recuperação de todos 
os componentes ativos. O extrato foi filtrado e 
evaporado à vácuo em rota-evaporador a 35°- 
40°C até a eliminação total do solvente orgânico. 
O resíduo verde escuro produzido, insolúvel em 
água, foi dissolvido em diclorometano e o 
solvente orgânico eliminado em rota-evaporador à 
vácuo a 45°C. O extrato diclorometano obtido foi 
armazenado a -10°C, protegido da luz, até o uso. 

2.2 Fracionamento do extrato diclorometano 
das folhas 

O extrato foi fracionado por cromatografia à vácuo 
em coluna de absorção de sílica-gel 60 por 
solventes orgânicos de polaridades crescentes, 
hexano/diclorometano (1:1), acetato etílico 
metanólico/água (9:1) e água. Então foram 
submetidas à rota-evaporação à vácuo e 
armazenadas protegidos da luz a -20°C, após a 
evaporação do solvente orgânico e a 

cromatografia de camada delgada revelou a 
fração hexano rica em cumarinas [11]. 

2.3 Cultura e manutenção de Leishmania 

L. (V.) braziliensis (MHOM/BR/1987/M11272) é 
mantida pela inoculação de 1x10

7
 parasitas nas 

patas posteriores de hamsters. Após 30 dias os 
animais foram sacrificados pela administração 
dos anestésicos ketamina (160 mg/Kg) e xilazina 
(50 mg/Kg), por via intraperitoneal e fragmentos 
de gânglios foram inoculados em meio de cultura 
199 (Gibco®), suplementado com soro bovino 
fetal (FCS) 10%, 1% de urina humana, 20 mM de 
L-glutamina e antibióticos (100 UI/mL de 
penicilina e 0,1 mg/mL de estreptomicina), 
incubados a 25ºC e os parasitos mantidos por 
repiques semanais. 

2.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão 
(MET) 

Promastigotas de L. (V.) braziliensis em fase log 
de crescimento, na concentração de 1x10

6
 

promastigotas/mL foram tratadas com o valor de 
IC50 do extrato diclorometano e do isolado 
mammea A/BB de Calophyllum brasiliense (60 

g/mL e 23,2 g/ mL, respectivamente) por um 
período de 24 h a 25

o
C. Após este período, os 

parasitos foram centrifugados (2000 rpm, 10 
minutos), lavados e as amostras fixados com 
Glutaraldeído 2,5 % em PBS (tampão fosfato 
salina) a 4

o
C e pós-fixados com uma solução de 

tetróxido de ósmio a 2%, contrastados com 
acetato de uranila 2%, desidratados em acetona e 
embebidos em Epon. Os cortes foram obtidos em 
ultramicrótomo e examinados em microscópio 
eletrônico de transmissão JEOL 1200EX II 
(Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR). 

2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para a microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), após fixação em Karnovisky 
(paraformaldeído2%, glutaraldeído 2,5% em 
tampão cacodilato) material foi desidratado em 
série alcoólica crescente e acetona, sendo o 
ponto crítico obtido em um Bal-Tec CPD – 030 
com gás cabônico. Em seguida a metalização em 
ouro foi obtida em um Balzers SCD – 030. As 
análises e a documentação do material foram 
feitas no microscópio eletrônico de varredura 
JEOL-JSM 6360. 

3. RESULTADOS 
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As formas promastigotas não tratadas 
apresentaram morfologia nuclear característica 
normal e com organelas citoplasmáticas 
preservadas (A, E). Já os parasitos tratados com 
C. brasiliense e cumarina mammea A/BB 
apresentaram significativas alterações 
ultraestruturais (B-D e F- H) como intenso inchaço 
mitocondrial com a redução da densidade da 
matriz mitocondrial (B-D) para o extrato de C. 
brasiliense (F-H) e para mammea (-) 
A/BB.Também foram observadas vacuolização 
citoplasmática intensa atípica e aparência de 
características autofágicas (D), condensação da 
cromatina anormal (B,D,G,H) e blebs na 
superfície das células (H). Para investigar os 
eventos celulares induzidos pelo C. brasiliense 

sobre a superfície de promastigotas de L. (V.) 
braziliensis, os parasitos foram incubados com a 
IC50 do extrato e do isolado mammea A/BB de C. 
brasiliense por 24 horas.  Alterações morfológicas 
foram analisadas por MEV. As células tratadas 
com C. brasiliense apresentaram-se alteradas (B-
F) quando comparadas com os controles (A). 
Estes se apresentaram tipicamente alongados e 
com flagelos bem caracterizados. O tratamento 
com C. brasiliense induziu arredondamento, 
células multiflageladas (D), diminuição do 
comprimento do corpo celular de número 
significativo de promastigotas (B-F). Além disso, 
projeções da membrana plasmática também 
foram observadas nos parasitos tratados (E). 
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Figura 1 e 2. Efeito ultraestrutural do extrato de C. brasiliense e cumarina (-) mammea A/BB obtidos a partir 
de folhas de C. brasiliense em formas promastigotas de L.(V) braziliensis, observados por microscopia 

eletrônica de transmissão, após o tratamento com IC50 (60 g/mL e 23,2 g/mL) durante 24 horas à 25
o
C. 

Parasitos apresentam morfologia nuclear característica normal e com organelas citoplasmáticas 
preservadas (A, E). Já os parasitos tratados com o extrato de C. brasiliense e cumarina (-) mammea A/BB 
apresentaram algumas alterações (B-D; F-H). Intenso inchaço mitocondrial com a redução da densidade da 
matriz mitocondrial (B-D; G-H); presença de perfis membranosos dentro da mitocôndria (C), vacuolização 
intensa atípica citoplasmática e aparência características autofágicas (D), condensação da cromatina 
anormal (B,D,G,H). Presença de blebs na superfície das células (H). N, núcleos; F, flagelo; FP, bolsa 
flagelar; k, cinetoplasto; V, vacúolos, LV, vacúolos lipídicos. 

Figura 3: Microscopia eletrônica de varredura. Formas promastigotas de L.(V) braziliensis tratadas com IC50 

do extrato de C. brasiliense (60 g/mL) e cumarina (-) mammea A/BB (23,2 g/mL) durante 24 h a 25
 ◦
C. 

Controle (A); (B-D) parasitos após tratamento com IC50 do extrato de C. brasiliense; e parasitos tratados 
com a mammea A/BB (E,F).

4. DISCUSSÃO 

Brenzan et al. (2012) descreveu as alterações 
ultraestruturais e morfológicas em L. amazonenis 
tratadas com os derivados cumarinicos de (-) 
mammea A / BB, usando a microscopia eletrônica 
de transmissão e de varredura. As alterações 
morfológicas observadas, incluíam redução 

celular e aparência arredondada as células [13]. 
As modificações ultraestruturais observadas no 
nosso estudo em formas promastigotas tratadas 
com C. brasiliensis englobam várias das 
características morfológicas apoptóticas como 
fragmentação nuclear, cromatina condensada e 
marginalizada, organelas citoplasmáticas 
desorganizadas, formação de vacúolos grandes, 
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manutenção da integridade da membrana celular 
e formação de blebs na superfície das células 
[14]. Nossos resultados demonstram uma intensa 
alteração mitocondrial nas formas promastigotas 
de L.(V.) braziliensis. Diversos estudos relatam 
que as alterações mitocondriais podem ser 
causadas por uma diminuição de esteróis 
endógenos, que são essenciais para a 
manutenção celular, e normal organização 
estrutural da membrana mitocondrial em 
tripanosomatideos [15], demonstrando assim um 
importante alvo na terapia da leishmaniose. 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo sugerem que o 
extrato do C. brasiliense e a cumarina mammea 
A/BB pode ser considerado um candidato 
promissor para o desenvolvimento de novos 
agentes antiprotozoários devido sua significativa 
atividade leishmanicida. 
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1. INTRODUÇÃO 

A leishmaniose é adquirida por meio da picada de 
insetos flebotomíneos fêmeas infectados e pode 
ser causada por mais de 20 espécies de 
Leishmania [1]. Leishmaniose tem incidência 
estimada de 2 milhões de novos casos por ano 
sendo 1,5 milhões leishmaniose cutânea [1]. 
Existem 3 formas: cutânea, mucocutânea e 
visceral [1]. Nos últimos cinco anos no mundo, a 
maioria dos casos novos de leishmaniose 
cutânea foi notificada no Afeganistão, Argélia, 
Brasil, Colômbia, a República Islâmica do Irã, 
Paquistão, Peru, Arábia Saudita e Síria [1]. A 
espécie Leishmania (Viannia) braziliensis é 
distribuída em quase toda a América Latina e leva 
tanto a forma cutânea da doença como a forma 
mucosa [1]. 
A leishmaniose é considerada uma doença 
negligenciada com poucos investimentos em 
tratamento. Atualmente, as opções para o 
tratamento da leishmaniose cutânea são 
antimoniais pentavalentes, anfotericina B, 
pentamidina, paromomicina e miltefosina [2]. 
Estas drogas são tóxicas e têm sido usadas há 
muito tempo permitindo desenvolvimento de 
resistência no parasito [3]. Além disso, são 
necessários longos períodos de tratamento com 
administração exclusivamente parenteral que 
podem exigir hospitalização do paciente [1]. 
Novas opções para o tratamento da leishmaniose 
têm sido estudadas. No entanto, ainda não existe 
um fármaco eficaz e ao mesmo tempo de fácil 
administração (por exemplo, formulações tópicas) 
e com baixos efeitos colaterais [3]. 
As chalconas vêm sendo estudadas contra várias 
espécies de Leishmania [4, 5, 6]. A estrutura 
consiste em dois anéis aromáticos ligados por 
uma cadeia insaturada e grupo carbonila de três 
carbonos. Alterações nos substituintes nos anéis 
aromáticos resultam em alterações da atividade 
destes compostos. As três chalconas sintéticas 
avaliadas neste estudo mostraram anteriormente 

bons resultados contra promastigotas e 
amastigotas de L. (V.) braziliensis [7]. O objetivo 
do presente estudo foi investigar a indução de 
alterações ultraestruturais e morfológicas em L. 
(V.) braziliensis após o tratamento com estas três 
chalconas sintéticas (1-3). 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Chalconas 

A estrutura química das chalconas sintéticas 
testadas é mostrada na Fig. 1. As três chalconas 
sintéticas (1-3) foram sintetizadas em laboratório 
na Faculdade de Química da Universidade 
Federal do Pará, Belém, Brasil. A síntese das 
chalconas 1, 2 e 3 foi descrita anteriormente [8, 
9]. Em todos os experimentos, as chalconas 
foram solubilizadas em dimetilsulfóxido (DMSO; 
Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA) para se obter 
uma solução estoque de 1 mg/mL. Em seguida, 
as chalconas foram diluídas em meio de cultura 
na concentração inibitória para 50% de 
promastigotas (IC50) que foram previamente 
determinadas [7]. A concentração de DMSO não 
excedeu 0,2% nos experimentos. 

 

Fig. 1 Estrutura química das chalconas sintéticas (1-3) 

2.2 Cultura de parasitos 

L. (V.) braziliensis (MHOM/BR/1987/M11272) foi 
mantida em hamsters por inoculação de 10

7
 

parasitas na pata direita. Os animais foram 
sacrificados sob anestesia profunda [combinação 
de xilazina (Rompum) e cloridrato de ketamina 
(Ketamina)] e os fragmentos do linfonodo poplíteo 
foram assepticamente inoculados em meio de 
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cultura 199 (Gibco, New York, NY, EUA), 
suplementado com 10% (v/v) de soro bovino fetal 
inativado pelo calor (Gibco, New York, NY, EUA), 
1% de urina humana, 2 mM de L-glutamina 
(Sigma Aldrich Chemie, Steinheim, Alemanha), 
100 UI/ml de penicilina G (Sigma Aldrich Chemie, 
Steinheim, Alemanha), e 100 ug/ml de sulfato de 
estreptomicina (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, 
EUA) a 25ºC e pH 7,2. Os parasitos foram 
mantidos por subcultivos periódicos. 

2.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão 
(MET) e Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV) 

L. (V.) braziliensis (1 x 10
6
 promastigotas/mL) 

foram tratadas com as chalconas 1 (1,38 µM), 2 
(5,88 µM) e 3 (5,69 µM) por 24 horas e fixadas 
com glutaraldeído 2.5% para ambas as técnicas. 
Na MET, os parasitas foram pós-fixados com 2% 
de tetróxido de ósmio, desidratados em acetona e 
embebidos em Epon. Cortes ultrafinos foram 
contrastados em acetato de uranila 2% e acetato 
de chumbo. A observação do material foi 
realizada em microscópio eletrônico de 
transmissão JEOL 1200EX II do Centro de 
Microscopia Eletrônica da Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, Brasil. Na MEV, os parasitos 
tratados com as chalconas e fixados em 
glutaraldeído 2,5%, foram desidratados em série 
alcoólica crescente e acetona, sendo o ponto 
crítico obtido com CO2, seguida da metalização 
em ouro. As observações foram feitas no 
microscópio eletrônico de varredura JEOL-JSM 
6360 LV do Centro de Microscopia Eletrônica da 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. 

2.4 Morfologia celular e nuclear 

L. (V.) braziliensis (1 x 10
7
 promastigotas/mL) 

foram tratadas com as chalconas 1 (1,38 µM), 2 
(5,88 µM) e 3 (5,69 µM) e incubadas por 0, 4, 6, 
8, 24, 48, 72 e 96 horas. Observações da 
morfologia celular foram realizadas no 
microscópio Floid Cell Imaging Station e no 
mínimo 200 células foram avaliadas em cada 
condição. 

A avaliação das alterações morfológicas 
nucleares foi conduzida de acordo com o descrito 
anteriormente [10]. L. (V.) braziliensis (1 x 10

7
 

promastigotas/mL) foram tratadas com as 
chalconas 1 (1,38 µM), 2 (5,88 µM) e 3 (5,69 µM). 
Após 24 horas de incubação, as promastigotas 
foram fixadas com paraformaldeído 4% por 10 
minutos, permeabilizadas com Triton X-100 0,2% 
por 1 minuto e marcadas com iodeto de propídeo 
(10 µg/mL) por 2 minutos. As leituras foram 
realizadas em microscópio de fluorescência Floid 

Cell Imaging Station e no mínimo 100 células 
foram observadas em cada condição. 

2.5 Fragmentação de DNA em gel de agarose 

A presença de fragmentação de DNA foi avaliada 
de acordo com método descrito anteriormente 
[11]. L. (V.) braziliensis (1 x 10

6
 

promastigotas/mL) foram tratadas com 1,38 µM, 
5,88 µM e 5,69 µM das chalconas sintéticas 1, 2 e 
3 por 24 horas. Os parasitos foram ressuspensos 
com tampão de digestão [10 mM ácido tetra-
acético de etileno diamina (EDTA), 50 mM Tris-
HCl (pH 8,0) e 0,5% de lauril sulfato de sódio] 
onde foi adicionado 0,5 mg/mL de proteinase K e 
incubado por 3 horas em banho de gelo. RNase A 
(0,1 mg/mL) foi adicionada a mistura e incubada 
por 1 hora a 55°C. A extração foi com 
fenol:clorofórmio (1:1) e o DNA foi precipitado 
com 3M de acetato de sódio e etanol gelado 
(100%). Após incubação “overnight” a -20°C, o 
material foi centrifugado (14000×g, 30 minutos) e 
adicionado 2,5 volumes de etanol (70%) ao 
sedimento. O material foi centrifugado novamente 
(14000xg, 15 minutos), o pellet foi seco e 
ressuspenso em tampão Tris–EDTA (50 μl, pH 
8,0). As alíquotas de DNA (10 μg) foram corridas 
por eletroforese em gel de agarose 2% com 
brometo de etídio (0,5 μg/ml), usando tampão 
Tris–acetato–EDTA (pH 8,0), por 45 minutos a 
100 V e fotografado sob luz UV. 

3. RESULTADOS 

Intensas alterações foram observadas por MET 
nos parasitas após tratamento com chalconas 
sintéticas (1-3) em comparação com os parasitas 
não tratados (Fig. 2 A-D). As três chalconas 
induziram alterações no padrão de condensação 
da cromatina com presença de perfis 
membranosos concêntricos no citoplasma, 
vacúolos e região do kinetoplasto. Chalconas 1 e 
2 apresentaram alterações mais drásticas nos 
parasitas com presença de vacuolização intensa 
e desorganização citoplasmática, dilatação 
mitocondrial com perda de cristas mitocondriais e 
presença de muitos vacúolos lipídicos. Parasitos 
tratados com chalcona 3 mostraram presença de 
vacúolos e redução da densidade da matriz 
mitocondrial em comparação com células do 
controle. A binucleação foi observada em 
parasitos tratados com três chalconas. Outras 
organelas celulares parecem não serem afetadas 
por qualquer uma das chalconas. 
Após o tratamento de promastigotas de L. (V.) 
braziliensis com chalconas sintéticas (1-3) por 24 
horas foram observadas por MEV mudanças 
dramáticas no tamanho, forma e superfície celular 
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do parasito quando comparado com os não 
tratados (Fig. 2 E-H). No grupo não tratado, as 
promastigotas tiveram formato alongado típico. 
Nos parasitos tratados com chalconas sintéticas 
(1-3) foram observadas retração celular com 
células mostrando formatos arredondados. 
Alterações na superfície dos parasitos foram 
identificados após o tratamento com chalconas 1 
e 2, com retração da membrana e geração de 
promastigotas com formatos bizarros do corpo 
celular. O tratamento com a chalcona 3 provocou 
encolhimento celular mais pronunciado com 
presença de células com mais de um flagelo. 
A morfologia celular de promastigotas de L. (V.) 
braziliensis foi avaliada após 0, 4, 6, 8, 24, 48, 72 
e 96 horas de incubação com chalconas 
sintéticas (1-3). Os parasitos tratados 
apresentaram retração celular resultando em 
formato arredondado após 24 horas de 
incubação. Esta condensação citoplasmática dos 
parasitas aumenta gradualmente até 96 horas. 
Nos parasitos do grupo controle nenhuma 

alteração na morfologia celular foi observada com 
parasitos exibindo corpo celular com formatos 
alongados típicos. 
Chalconas foram avaliadas quanto à sua 
capacidade para alterar a morfologia nuclear e 
conduzir à condensação do DNA. Os núcleos dos 
promastigotas tratados com chalconas sintéticas 
(1-3) tinham tamanho, evidentemente, inferior à 
dos núcleos dos não tratados. Nos parasitos 
tratados com as chalconas foram observados 
núcleos com aspecto mais compacto, com uma 
distribuição uniforme do corante ao longo do 
núcleo mostrando DNA condensado. 
Ensaio de fragmentação de DNA em gel de 
agarose foi realizado com promastigotas de L. 
(V.) braziliensis tratados com chalconas sintéticas 
(1-3). Após 24 horas de tratamento com três 
chalconas foi possível observar fragmentos de 
DNA com padrão do tipo escada com diferentes 
graus de arraste. No grupo controle nenhuma 
fragmentação foi observada. 

Fig.2 Alterações ultraestruturais em promastigotas de L. (V.) braziliensis após o tratamento com chalconas sintéticas (1-3) por 
microscopia eletrônica de transmissão (A-D) e varredura (E-H). Controle (A, E), chalconas 1 (B, F), 2 (C, G) e 3 (D, H). N, núcleo, M, 
mitocôndrias, FP, bolsa flagelar, V, vacúolos, K, kinetoplasto, F, flagelo, LV, vacúolos lipídicos 
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4. DISCUSSÃO 

Dois milhões de novos casos de leishmaniose 
acontecem por ano e é considerada uma doença 
negligenciada e esquecida pelas empresas 
farmacêuticas e pelos governos [1]. Os 
medicamentos disponíveis para o tratamento da 
leishmaniose são antigos, caros e tóxicos levando 
a fraca adesão ao tratamento e indução de 
resistência [1]. As chalconas vêm mostrando 
amplas propriedades biológicas e são bem 
toleradas em ensaios clínicos [6]. As chalconas 
sintéticas (1-3) foram avaliadas anteriormente “in 
vitro” quanto à atividade contra L. (V.) braziliensis 
mostrando atividade para ambas as formas do 
parasito [7]. A observação de alterações 
ultraestruturais e morfológicas é utilizada para 
definir caminhos para o estudo do mecanismo de 
ação de novos compostos, bem como a identificar 
o tipo de morte celular induzida. As chalconas (1-
3) investigadas neste estudo induziram alterações 
ultraestruturais em promastigotas de L. (V.) 
braziliensis, sugerindo que as mitocôndrias estão 
envolvidas na ação desses compostos. Neste 
estudo, também foi possível identificar 
características morfológicas de morte celular por 
apoptose nos parasitos tratados com as 
chalconas (1-3). Esta informação é importante 
para o estudo da ação desta classe de compostos 
e para o desenvolvimento de novas opções 
terapêuticas para leishmaniose já que as drogas 
disponíveis são insatisfatórias. 
Promastigotas tratadas com as chalconas 
sintéticas (1-3) apresentaram diferentes níveis de 
alterações mitocondriais: redução da densidade 
eletrônica da matriz mitocondrial, perda de cristas 
e dilatação mitocondrial. Outras chalconas em 
contato com Leishmania spp. tem mostrado 
também as mesmas alterações na mitocôndria, 
quando avaliadas por MET [4, 5]. Isto sugere que 
chalconas (1-3) têm a mitocôndria como alvo de 
ação, levando à morte dos parasitos [5]. Dilatação 
mitocondrial e condensação da cromatina são 
características encontradas em morte celular do 
parasito por apoptose [12, 13]. Vacúolos lipídicos 
encontrados em parasitos tratados com 
chalconas 1 e 2 também foram encontrados em L. 
infantum tratada com outros flavonóides [14].  
Várias alterações ultra-estruturais na superfície 
celular dos parasitos foram detectadas por 
microscopia eletrônica de varredura após o 
tratamento com chalconas sintéticas (1-3). 
Encolhimento celular e formato arredondado de 
promastigotas de L. (V.) braziliensis, também 
foram obtidos em outros estudos que avaliaram a 
atividade anti-Leishmania de novos compostos e 

são considerados sugestivos de morte celular por 
apoptose [12]. As formas aberrantes dos 
parasitos, com a retração da membrana 
plasmática, devido ao tratamento com chalconas 
sintéticas podem ser indicativos de formação de 
corpos apoptóticos característicos dos processos 
de morte celular por apoptose [13]. 
As chalconas sintéticas (1-3) também induziram 
alterações na morfologia celular com parasitos 
exibindo formatos arredondados. Alterações na 
morfologia nuclear também ocorreram após 
tratamento com estas chalconas com diminuição 
evidente do tamanho dos núcleos, compactação e 
condensação da cromatina após 24 horas de 
exposição. Estes eventos são descritos como 
indicativos de morte celular por apoptose em 
organismos multicelulares e unicelulares [12]. 
Identificação de compostos que induzem a morte 
celular apoptose é muito importante porque 
proporciona a remoção de microorganismos sem 
causar inflamação e danos ao hospedeiro [15]. 
Análise de fragmentação de DNA por eletroforese 
em gel de agarose também foi realizada, para 
avaliar as alterações morfológicas induzidas pelas 
chalconas (1-3). Foi verificada presença de 
fragmentos de DNA de promastigotas de L. (V.) 
braziliensis após tratamento com chalconas 
sintéticos (1-3) durante 24 horas, enquanto que 
nos controles não se observou qualquer 
fragmentação. A análise de fragmentação de 
DNA é considerada um marcador de apoptose e 
tem sido descrito para vários compostos testados 
contra protozoários do gênero Leishmania [10]. A 
fragmentação de DNA é uma das etapas finais do 
processo de apoptose e ocorre como resultado da 
liberação de endonucleases [13, 15]. 
5. CONCLUSÃO 

As chalconas sintéticas 1 (1,38 µM), 2 (5,88 µM) 
e 3 (5.69 µM) induziram alterações ultrastruturais 
mitocondriais, vacuolização citoplasmática, 
retração celular, condensação citoplasmática e 
nuclear, formato celular arredondado e 
fragmentação do DNA genômico nos 
promastigotas de L. (V.) braziliensis. Essas 
alterações sugerem que as chalconas (1-3) agem 
a nível mitocondrial induzindo morte celular nos 
parasitos que compartilham características 
fenotípicas com morte celular programada de 
metazoários. Estudos adicionais são necessários 
para desvendar o mecanismo de ação das 
chalconas e auxiliar na pesquisa por novos 
compostos para o tratamento da leishmaniose 
cutânea. 
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1. INTRODUÇÃO 

A leishmaniose é uma doença infecciosa 
zoonótica, amplamente distribuída em todo 
mundo, que afeta o homem e os animais. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é uma doença endêmica em 98 países, 
com cerca de 350 milhões de pessoas em risco 
de contrair a infecção, mais de 12 milhões de 
pessoas infectadas e 2 milhões de pessoas 
doentes [1]. 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é 
doença polimorfa da pele e/ou mucosas, que 
provoca lesões ulceradas, nodulares, únicas ou 
múltiplas. A doença é causada por protozoários 
do gênero Leishmania e de transmissão vetorial 
[2]. Várias espécies de Leishmania, do subgênero 
Leishmania e Viannia, estão envolvidas, sendo as 
mais comuns a L. (V.) braziliensis, L. (V.) 
guyanensis, L. (V.) panamensis e L. (L.) 
amazonensis [3]. 

Para o tratamento são usados antimoniais 
pentavalentes (N-metil-glucamina) como primeira 
escolha, porém este tratamento pode provocar 
efeitos colaterais graves, abandono do tratamento 
pelo paciente, e casos em que não há cura. Com 
o crescente número de novos casos de 
leishmaniose, não só no Brasil como no mundo, 
terapias alternativas têm sido pesquisadas, tais 
como a utilização de imunoterapia e o uso da 
terapia fotodinâmica (TFD) que tem se mostrado 
efetivas no tratamento da leishmaniose 
tegumentar [4-6]. 

A TFD é um processo de citólise mediada por luz, 
de formas amastigotas e promastigotas de 
Leishmania e é uma nova técnica para o 
tratamento da leishmaniose cutânea [4,7]. Além 
disso, os efeitos colaterais da TFD são restritos 
ao desconforto gerado pelo calor durante a 
terapia, hiperpigmentação e eritema local [6, 8]. 

Como fotossensibilizadores de segunda geração, 
as ftalocianinas (Pcs) são fortes candidatas à 
utilização em TFD, porque possuem propriedades 
fotofísicas vantajosas e diversos estudos 
demonstram seu potencial para a TFD [9-11]. 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar a 
eficácia da TFD sobre formas promastigotas de 
Leishmania (L.) amazonensis usando-se como 
substâncias fotossensibilizantes compostos do 
grupo das ftalocianinas e um diodo emissor de luz 
(LED) como fonte luminosa. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Conduta Ética no Uso 
de Animais em Experimentações da Universidade 
Estadual de Maringá (protocolo 6441/2013). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Ftalocianinas 

Foram avaliadas três Pcs (Figura 1): ftalocianina 
de alumínio-cloro (AlPcCl), ftalocianina de 
alumínio-hidróxido (AlPcOH) e ftalocianina de 
zinco (PcZn). As soluções estoques foram 
dissolvidas em dimetilsulfóxido (DMSO) e 
armazenadas no escuro a temperatura ambiente. 
No momento do uso, as soluções estoques foram 
diluídas 8 vezes em meio de cultura RPMI, a fim 
de reduzir a concentração de DMSO a 6,25%, 
quando não apresenta toxicidade para as células.  

 

Figura 1: Estruturas das ftalocianinas de zinco (ZnPc), 
Alumínio-cloro (AlPcCl) e Alumínio-hidróxido (AlPcOH). 
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2.2 Ensaios com a forma promastigota de 
Leishmania (L) amazonensis 

Formas promastigotas de L. (L.) amazonensis, 
foram cultivadas até a fase log de crescimento em 
meio RPMI com 10% de soro bovino fetal e 20 
mM de L- glutamina, a 25ºC. As culturas foram 
centrifugadas a 2500 rpm por 10 minutos e 
ressuspensas em meio de cultura, na 
concentração de 4x10

6
 células/100µL e 100µL por 

poço foram distribuídos em placas de 96 poços. 
Os compostos fotossensíveis foram adicionados 
em 12 diferentes concentrações e as placas 
foram incubadas com o fotossensibilizador por 30 
minutos. Logo após, uma placa permaneceu na 
ausência de luz e a outra foi iluminada com LED 
vermelho fosco (potência de 2,5 -2,3µW e 
comprimento de onda 630nm) por 30 minutos. Em 
seguida, ambas as placas foram incubadas a 
25°C por mais 24, 48 e 72h. A seguir a viabilidade 
dos parasitos foi determinada pelo método 
colorimétrico do XTT (2,3-bis (2-metoxi-4-nitro-5-
sulfofenil)–2H –tetrazolium-5-carboxanilida) e a 
porcentagem de inibição foi estimada por 
comparação com as culturas controles não 
tratadas. A IC50/ 24h, 48h e 72h foram calculadas 
por regressão linear da porcentagem de inibição. 

Todos os testes foram realizados ao menos três 
vezes e em triplicata, usando a anfotericina B 
(Meizler, importado de Verna, Índia) como 
controle positivo. 

2.3 Citotoxicidade para macrófagos J774. A1 

Macrófagos cultivados em meio RPMI1640 pH 7,6 
suplementado com 20% de soro bovino fetal, 100 
UI/mL de penicilina G e 0,1 mg/mL de 
estreptomicina, foram centrifugados (2500 rpm, 
10 minutos), e a seguir distribuídos em placas de 
cultura de 96 poços (5x10

4
 macrófagos por poço) 

e incubados por 48 h em estufa de CO2 a 37°C. 
Posteriormente as ftalocianinas foram 
adicionadas em diferentes concentrações e as 
placas foram então incubadas por 30 minutos. Em 
seguida, as placas foram incubadas por mais 30 
minutos na presença ou ausência de luz. A 
seguir, as placas foram incubadas por 24 h em 
estufa de CO2 a 37°C e após o sobrenadante foi 
retirado e em cada poço foi adicionado uma 
solução contendo salina 0,85%, metossulfato de 
fenazina (PMS) (10 μg/mL) e XTT (100 μg/mL). 
Após incubação por 3h em estufa de CO2 a 37°C, 
protegido da luz, foi realizada a leitura em leitora 
de microplacas a 450nm e filtro de 620nm. Os 
valores de concentração citotóxica de 50% (CC50) 
foram calculados por equação de regressão 

linear. O índice de seletividade (IS) foi calculado 
por meio da razão CC50/ IC50. 

 

2.4 Determinação da Atividade Hemolítica 

Para a avaliação da atividade hemolítica foi 
preparada uma suspensão de hemácias humanas 
tipo O a 6% em solução salina glicosada (1% 
glicose e 0,9% de NaCl). O teste foi realizado em 
placas de 96 poços onde cada composto e a 
anfotericina B foram diluídos. A seguir, foram 
adicionados 100 μL da suspensão de hemácias 
(6%). Depois de 30 minutos de incubação com o 
fotossensibilizador uma das placas foi iluminada 
por 30 minutos, em seguida ambas as placas 
foram mantidas em estufa a 37°C, por 2 h e 
centrifugadas a 1100 rpm por 3 minutos. O 
sobrenadante foi transferido para nova placa e a 
leitura realizada a 550 nm em leitora de 
microplaca (AsysHitech GMBH, Eugendorf, 
Áustria). Os resultados foram expressos como 
porcentagem de hemólise. A anfotericina B foi 
utilizada como droga de referência, Triton X-100 a 
4% (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) como controle 
positivo de hemólise e a suspensão de hemácias 
sem adição de nenhum dos compostos foi usada 
como controle negativo. 

3. RESULTADOS 

Todas as Pcs (Figura 1) foram avaliadas em 12 
concentrações diferentes, AlPcCl (0,015- 31,6 
µM), AlPcOH (0,005- 10,8 µM) e PcZn (0,005-
11,5). Promastigotas de L. (L.) amazonensis 
foram altamente fotossensíveis para o tratamento 
com a AlPcCl e AlPcOH, sendo que a 
concentração capaz de inibir 50% dos 
protozoários  (IC50) 24 h após a exposição à luz 
foi de 0,215 µM e 0,247 µM, respectivamente. A 
PcZn não mostrou atividade leishmanicida após a 
exposição à luz nas concentrações analisadas. O 
valor da concentração citotóxica para 50% dos 
macrófagos J774.A1 foi superior a 31,4 µM para 
AlPcCl e superior a 10 µM para a AlPcOH em 24 
h (Tabela 1). 

Em 48 h após o tratamento a IC50 para a AlPcCl 
foi 0,123 µM e para AlPcOH 0,135 µM. Já em 72 
h foi de 0,144 µM e 0,137 µM, respectivamente. 

A citotoxicidade para macrófagos J774. A1 e para 
os parasitos foi comparada utilizando o índice de 
seletividade (IS), que consiste na razão entre a 
concentração citotóxica 50% (CC50) para células 
J774.A1 e IC50 para parasitos. Os resultados de 
IS apresentados na tabela 1 mostram que a 
AlPcCl e a AlPcOH foram menos fototóxicas para 
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as células J774.A1 do que para as formas 
promastigotas de Leishmania. Portanto, os 
resultados do presente estudo demonstram que 
as ftalocianinas referidas apresentam atividade 
leishmanicida expressiva. 

Tabela 1. Valores de CC50 para macrófagos J774.A1 
e IC50 para formas promastigotas de Leishmania 
(Leishmania) amazonensis e seus respectivos 
índices de seletividade (IS) 

 IC50 CC50 IS 

 µM  

ALPCCL 0,2 > 31, 4 > 146,4 

ALPCOH  0,2 >10, 0 > 40,6 

CC50= Concentração citotóxica para 50% para macrófagos 
J774.A1; IC50= Concentração capaz de inibir 50% dos 
protozoários em cultura.IS= Índice de Seletividade dado pela 
razão CC50/IC50. 

 

Em contraste, em culturas nas mesmas 
condições, porém na ausência da luz de luz não 
observamos atividade para nenhuma das 
ftalocianinas analisadas nas referidas 
concentrações. 

A porcentagem de hemólise com e sem 
iluminação para as três Pcs em todas as 
concentrações avaliadas foi inferior a 4%, sendo 
que a maior taxa de hemólise foi observada para 
a AlPcCl na presença de luz (3,8%). 

 

4. DISCUSSÃO 

O tratamento da LTA ainda é um desafio a ser 
superado. Neste contexto vários estudos mostram 
que a terapia fotodinâmica é uma alternativa para 
o tratamento, pois apresenta resultados 
satisfatórios quando utilizada para a atividade 
anti-leishmania [12-14]. 

Nosso estudo demonstrou que o 
fotossensibilizador AlPcCl na presença de luz foi 
altamente efetivo para matar formas 
promastigotas de L. (L.) amazonensis. Contudo, 
não apresentou citotoxicidade para as células nas 
concentrações capazes de inibir 50% do número 
de parasitas viáveis. Resultados semelhantes 
foram encontrados por Dutta e cols [12], quando 
avaliaram esta mesma ftalocianina. 

Até o momento este é primeiro relato da atividade 
leishmanicida da AlPcOH, que apresentou-se 
como um potente inibidor de Leishmania, mesmo 

em baixas concentrações, sem causar 
citotoxicidade aos macrófagos. É notável no 
presente estudo o fato de a atividade 
leishmanicida ocorrer em baixas concentrações 
de AlPcCl e de AlPcOH em relação às condições 
necessárias para lisar macrófagos J774.A1, como 
demonstrado através do IS. 

Não observamos atividade da ftalocianina de 
zinco, em nenhum dos tempos. No entanto, num 
estudo com 17 diferentes ftalocianinas (13 
ftalocianinas de zinco e 4 de silício), uma delas, 

nas concentrações de 10 e 100 µM, foi 20-50 

vezes mais ativa contra L. amazonensis do que 
para macrófagos [13]. Esta diferença pode ser 
explicada pelo fato da estrutura molecular da 
ftalocianina de zinco que apresentou atividade, 
diferir daquela avaliada em nosso estudo, já que 
a partir da estrutura base é possível adicionar 
diferentes radicais. Outros dois pontos 
importantes a serem destacados são as 
divergências entre os tempos de exposição à luz, 
e também em relação às fontes e intensidades da 
luz utilizadas. 

Vale ressaltar que em nosso estudo utilizamos 
como fonte de iluminação as lâmpadas de LED. 
Este é um ponto importante, pois estas lâmpadas 
mostram-se eficientes para fotoativar as Pcs e 
apresentam baixo custo, o que viabiliza o seu uso 
em larga escala [15]. 

 

CONCLUSÃO 

A terapia fotodinâmica pode ser uma estratégia 
promissora para o tratamento da leishmaniose. 
Os resultados apresentados neste estudo 
reforçam a possibilidade de utilização de TFD no 
tratamento da LTA, os quais mostraram que a 
TFD associada à fotossensibilizadores do grupo 
das ftalocianinas na presença de luz LED tem 
potente atividade sobre as formas promastigotas 
de L. (L.) amazonensis. 
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1. INTRODUÇÃO 

A hanseníase é uma doença crônica, 
granulomatosa, causada pelo Mycobacterium 
leprae (bacilo de Hansen), que afeta 
primeiramente, os macrófagos da pele e as 
células de Schwann do nervo periférico e, 
ocasionalmente, outros órgãos e sistemas [1, 2].  
Esse bacilo é capaz de infectar grande número de 
pessoas (alta infectividade), mas poucos 
desenvolvem a doença, (baixa patogenicidade). 
Estudos sobre os mecanismos imunológicos 
envolvidos na hanseníase revelam uma dicotomia 
na reposta que dirige padrões T helper (Th1) e T 
helper 2 (Th2), os quais refletem nas diferentes 
formas clínicas da doença, adicionalmente, a 
observada em pacientes é específica. Nesse 
contexto, pode-se sugerir que, além dos fatores 
ambientais que determinam a doença, fatores 
genéticos – humanos e micobacterianos – são 
importantes na interação patógeno-hospedeiro 
[3]. Acredita-se que a transmissão do bacilo 
ocorra de pessoa para pessoa através das vias 
respiratórias, por contato íntimo e prolongado, 
especialmente com doentes que possuam alta 
carga bacilar [4]. A hanseníase é um sério 
problema de saúde pública no Brasil e, de acordo 
com relatórios oficiais da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a incidência global de hanseníase 
registrados no final do primeiro trimestre de 2013 
foi de 189.018 mil casos (prevalência de 0,33 por 
100 mil habitantes), enquanto o número de casos 
novos detectados durante 2012 foi de 232.857 mil 
casos (4,0/100 mil hab.) em relação a 2011 
observou-se um aumento global de incidência de 
casos novos [5]. O Brasil é o segundo país do 
mundo com maior número de casos de 
hanseníase, segundo a OMS. Em 2012, o país 
registrou 33 mil novos casos da doença, número 
inferior apenas aos 134 mil casos na Índia, que 
tem uma população cinco vezes maior [5]. Em 
2012, o estado do Paraná teve 996 casos novos 
da doença, um coeficiente de detecção de 9,4 por 
100 mil habitantes. 

De acordo, com a classificação de Madri (1953) e 
Ridley e Jopling (1966), que adotam critérios de 
polaridade, baseado nas características clínicas 
da doença, que foram acrescidos pelos aspectos 
bacteriológicos, imunológicos e histológicos da 
hanseníase, definindo os grupos polares: 
Hanseníase Tuberculoide (HT) ou Tuberculóide-
Tuberculóide (TT) e a Virchowiana (HV) ou 
Lepromatoso- Lepromatoso (LL). O grupo 
transitório e inicial da doença, a forma 
inderteminada (I), e uma forma intermediária 
destes dois polos já foram caracterizadas, na qual 
os indivíduos apresentam respostas imunes que 
variam entre os extremos, a hanseníase Dimorfa 
(HD) ou três subgrupos: Borderline-Tuberculóide 
(BT), Borderline-Borderline (BB) e Borderline- 
Lepromatoso (BL).  

A OMS recomenda, para fins terapêuticos, a 
classificação operacional baseada no número de 
lesões cutâneas. Os casos com até cinco lesões 
são considerados Paucibacilares (PB) e aqueles 
com mais de cinco lesões são Multibacilares (MB) 
[6]. A hanseníase Multibacilar inclui as formas LL, 
BL, BB e, a hanseníase Paucibacilar compreende 
as formas TT e BT. 

Muitos estudos de marcadores genéticos para a 
hanseníase foram realizados. Um dos primeiros 
foi o sistema HLA (Human Leukocyte Human 
Antigen), encontrado na região 6p21 do 
cromossomo 6, que foi associado com a 
susceptibilidade à hanseníase e suas formas 
clínicas [7]. Posteriormente, os genes MICA 
(Major Histocompatibility Complex Class I chain-
related A), localizados no mesmo cromossomo, 
próximo ao HLA-B [8], também foram associados 
à hanseníase. As proteínas MICA são expressas 
na superfície das células em resposta ao 
estresse, onde elas são reconhecidas por células 
Tγδ, TCD8+αβ e células Natural Killer (NK) por 
meio do receptor NKG2D, e elas também 
funcionam como coestimuladoras para a ativação, 
os quais participam na resposta imunológica 
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contra a micobactéria [9]. Entre os chineses HLA-
B*46 e MICA-A5 estiveram relacionadas com a 
proteção contra a forma multibacilar da 
hanseníase [10]. E na Índia, Tosh et al., relataram 
associação de HLA-DRB1 e MICA*5A5.1 com a 
doença per se[11]. As proteínas codificadas pelos 
genes MICA parecem ter papel na resposta 
imune inata à infecção, resta agora esclarecer 
melhor a relevância dos polimorfismos dos genes 
MICA na patogênese da hanseníase [12].  

A proposta de trabalho foi verificar a participação 
de variantes de genes de resposta imune, como 
os genes MICA, na imunopatogênese da 
hanseníase, sendo uns dos primeiros trabalhos a 
avaliar variantes genéticas de MICA em pacientes 
e seus contatos saudáveis (parentes não 
consanguíneos ou pessoas que convivem com os 
pacientes) que tiverem contato prolongado com 
os pacientes.  

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da SESA/HT 
(CEP-SESA/HT nº200/2011) e COPEP- UEM 
PARECER nº272/2004. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Grupos de Estudo 

Foram coletadas amostras de sangue de 125 
pacientes com hanseníase de cidades das 
regiões norte e noroeste do Estado do Paraná no 
período de 2013 à 2014 da 15

a.
 Regional de 

Saúde do Paraná. Todos os pacientes foram 
diagnosticados e confirmados pelo exame clínico, 
baciloscopia e biópsia. Estes pacientes foram 
classificados por um dermatologista do 
CISAMUSEP de acordo com critérios de Ridley e 
Jopling e Madri. Possuindo como prevalência de 
classificação, a apresentada a seguir: 59 (47,2%) 
Virchorwiana, 31(24,8%) Dimorfa, 19 (15,2%) 
Tuberculóide, 3 (2,4%) Indeterminada e 13 
(10,4%)  per se. A idade dos pacientes variou 
entre 10 a 93 anos (média: 53,6 e desvio padrão: 
14,94). Sessenta e seis pacientes (52,8%) são 
homens e cinquenta e nove (47,2%) mulheres. 

O grupo controle foi composto por 136 indivíduos 
saudáveis sem histórico de doenças associadas o 
HLA, sendo contatos diretos com os pacientes 
como esposa, sogro/a, cunhado/a, parentes não 
consanguíneos e outros que mantém um contato 
prolongado com o paciente. A idade dos controles 
variou entre 21 a 98 anos (média: 56,88 e desvio 
padrão: 17,75). Setenta e um (52,2%) são 
homens e sessenta e cinco (47,8%) mulheres.  

A origem étnica dos pacientes com hanseníase e 
dos indivíduos do grupo controle constitui-se de: 
brancos, mulatos e negros, mas devido à 
miscigenação que existe no Brasil foram 
considerados em um grupo étnico misto. 

2.2 Extração do DNA Genômico 

O DNA genômico foi extraído a partir do sangue 
periférico, coletado em tubo a vácuo de 5 mL 
contendo EDTA, pelo método Salting out [13] e 
Kit de extração BIOPUR®. Em seguida, a 
concentração e a pureza das amostras de DNA 
foram determinadas por NanoDrop® 2000 UV-Vis 
espectrofotômetro e depois foram ajustadas para 
uma concentração de 10 ng/µL a 50 ng/µL. 

2.3 Técnicas de genotipagem  

Os genótipos do pacientes e do grupo controle 
foram analisados pela metodologia da reação em 
cadeia da polimerase utilizando oligonucleotídeos 
(sondas) sequência específicas (PCR-SSOP), 
empregando-se a tecnologia Luminex® (One 
Lambda®, Canoga Park, CA, USA). Esta 
tecnologia consiste em um sistema de 
multianálise que trabalha com um conjunto de 
microesferas codificadas por cores que 
representam diferentes comprimentos de onda, 
os quais são analisados num avançado citômetro 
de fluxo (Luminex®). Para genotipagem do gene 
MICA foi utilizado um Kit LABType® SSO e para 
HLA-B foi utilizado um Kit LABType®  higher 
resolution(HD) alta resolução. Nos casos de 
ambiguidades do HLA-B serão realizadas por kit 
SeCore® B Sequencing Kit Locus (Invitrogen

TM
) e 

o sequenciador utilizado foi Applied Biosystems® 
3500. 

2.4 Análise Estatística  

As frequências alélicas e genotípicas foram 
obtidas por contagem direta através do programa 
Arlequin 3.11 – Population Genetics CMPG lab 
[14]. A contagem direta e o teste exato de Fisher 
foram utilizados para verificação da existência de 
diferenças estatisticamente significativas entre as 
frequências alélicas de cada grupo das amostras 
de pacientes e controles. As diferenças foram 
consideradas estatisticamente significativas nos 
casos em que o p≤ 0,05. Nos casos em que a 
diferença entre as frequências alélicas de 
pacientes e controles apresentaram significância 
estatística, foi calculado Odds Ratio (OR ou razão 
de probabilidade) e intervalo de confiança (IC 
95%). 

3. RESULTADOS 
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A amostra de pacientes e controles está em 
equilíbrio segundo o Teorema de Hardy-Weinberg 
para os dois locos analisados, MICA e HLA-B 
sendo que os valores de p encontrados não são 
significantes estatisticamente (p>0,05). 

Atualmente, existem mais de 3,500 alelos HLA-B 
descritos. Na amostra estudada, foram 
detectados 81 alelos pertencentes a 28 grupos 
alélicos ou especificidades de HLA-B. No gene 
MICA, existem mais de 80 alelos descritos. Foram 
encontrados 25 alelos MICA nos dois grupos 
estudados.  

A tabela 1 apresenta a frequência de alelos MICA 
em pacientes com hanseníase e o grupo controle 
(contatos domiciliares). Dentre os alelos 
encontrados nos pacientes analisados, o mais 
frequente é MICA*002 (24,4%), seguindo por 
MICA*009:01 (14,4%) e MICA*008 (14%). Nos 
controles o alelo mais frequente é MICA*008:01 
(18,8%), seguido MICA*002 (18,7%) e 
MICA*009:01 (11,4%).  

Só houve uma diferença significativa no gene 
MICA, a frequência do MICA*008:01 foi maior no 
grupo controle em relação ao pacientes com 
hanseníase per se (18,8% vs. 5,6%, p<0,001; 
OR=0,25; IC 95% = 0,13 – 0,47, 
respectivamente), sugerindo proteção. 

Nas frequências de alelos HLA-B em pacientes 
com hanseníase e o grupo controle observou-se 
que o alelo mais frequente em pacientes é 
B*51:01 (8,8%), seguido B*07:02 (7,2%) e 
B*35:01 (6,4%). Nos controles o mais frequente é 
B*08:01 (8,4%), B*51:01 (8,08%) e B*44:02 
(6,9%). Houve dois alelos HLA-B com diferenças 
significativas comparando pacientes com 
hanseníase e o grupo controle, no HLA-B*08:01 
com uma frequência maior no controles em 
relação aos pacientes hansenianos( 8,4% vs 
1,6%; p<0,001; OR=0,17; IC 95% = 0,06 – 0,51) e 
B*49:01 (4,04% vs. 0,4; p<0,01; OR = 0,09; IC 
95% = 0,01 – 0,74, respectivamente). 

Tabela 1 Frequência de alelos MICA em pacientes com hanseníase vs controles 
 
 
Alelos MICA 

Pacientes 
N=125 
n 

 
 
Fa 

 
 
% 

Controles 
(contatos) 

N=136 
n 

 
 
Fa 

 
 
% 

 
 
p-valor 

 
 
OR 

 
 
IC (95%) 

MICA*001 3 0,012 1,2 4 0,015 1,5 0,999   
MICA*002 61 0,244 24,4 51 0,187 18,7 0,143   
MICA*004 24 0,096 9,6 26 0,096 9,6 0,999   
MICA*006 0 0 0 3 0,011 1,1 0,281   
MICA*007 1 0,004 0,4 1 0,004 0,4 0,999   
MICA*007:01 2 0,008 0,8 4 0,015 1,5 0,766   
MICA*008 35 0,14 14 25 0,092 9,2 0,113   
MICA*008:01 14 0,056 5,6 51 0,188 18,8 <0,001 0,257 0,13 – 0,47 
MICA*008:02 3 0,012 1,2 0 0 0 0,218   
MICA*009 0 0 0 1 0,004 0,4 0,999   
MICA*009:01 36 0,144 14,4 31 0,114 11,4 0,371   
MICA*010 14 0,056 5,6 13 0,048 4,8 0,820   
MICA*010:01 1 0,004 0,4 2 0,007 0,7 0,99   
MICA*011 7 0,028 2,8 5 0,018 1,8 0,659   
MICA*012 4 0,016 1,6 2 0,007 0,7 0,805   
MICA*012:01 2 0,008 0,8 0 0 0 0,457   
MICA*015 4 0,016 1,6 1 0,004 0,4 0,322   
MICA*016 9 0,036 3,6 12 0,044 4,4 0,806   
MICA*017 3 0,012 1,2 6 0,022 2,2 0,590   
MICA*018:01 6 0,024 2,4 11 0,040 4 0,419   
MICA*019 2 0,008 0,8 3 0,011 1,1 0,999   
MICA*027 16 0,064 6,4 19 0,070 7 0,928   
MICA*030 2 0,008 0,8 0 0 0 0,457   
MICA*041 1 0,004 0,4 0 0 0 0,957   
MICA*067 0 0 0 1 0,004 0,4 0,999   

N: número de indivíduos; n: número de alelos; Fa: frequência alélica; p valor: teste exato de Fisher; OR: odds ratio; IC: intervalo de 
confiança;  

4. DISCUSSÃO 

Este estudo de caso-controle investigou a 
frequência de alelos MICA e HLA-B e sua relação 
com hanseníase e seus contatos diretos, como 
esses genes podem influenciar na 
susceptibilidade ou resistência à doença e tipo de 

resposta imunitária desenvolvida pelo hospedeiro 
contra as infecções provocadas M. leprae [12]. 

Um estudo recente do mesmo grupo de pesquisa, 
com outros pacientes hansenianos e grupo 
controle de não contatos diretos, mostrou que os 
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alelos MICA*027 e MICA*010 poderiam estar 
ligados à proteção contra a doença [15], no 
presente estudo não encontramos essa 
associação, mas no alelo MICA*008:01 sugere-se 
que seja um efeito protetor a doença. Poucos 
estudos de associação envolvendo hanseníase e 
os alelos MICA foram realizados até o momento 
[10, 15] e um estudo envolvendo irmãos afetados 
por PB no sul da Índia identificou evidência 
positiva para associação entre a doença e uma 
variante (MICA-A5.1) funcional do gene 
MICA(11). O primeiro estudo de genes MICA e 
HLA-B foi realizado na população chinesa, onde 
os alelos HLA-B*46 e MICA-A5 estavam 
associados com a proteção contra o subtipo 
multibacilar da doença [10]. O alelo denominado 
A5.1 define uma inserção (GCT → GGCT) que 
resulta num códon prematuro para dentro do 
domínio transmembranar e assim, codifica uma 
molécula sem a porção intracitoplasmática, 
enquanto A5 refere-se ao domínio normal, isto é, 
sem mutação, que permite a interação entre 
MICA e NKG2D, ativando células NK [15].  

A contribuição de moléculas do MHC (Major 
Histocompatibility Complex) para o 
desenvolvimento da hanseníase também tem sido 
avaliada em muitos trabalhos, como na população 
japonesa onde foi encontrada uma associação de 
HLA-B8 com a doença per se, diferente que foi 
encontrado em nosso trabalho, que associamos 
HLA-B*08:01 com a proteção à hanseníase. 
Contudo, devido à diferença étnica entre as duas 
populações em resultados devem ser observadas 
com cautela, devido à miscigenação da 
população brasileira e os fatores ambientas. Já 
na coreana a associação foi com HLA-A*11 e em 
um estudo mexicano, por outro lado, não foi 
observada nenhuma associação de HLA de 
classe I (HLA-A, B, C) com a hanseníase [3].  

Neste presente estudo, também encontramos 
associação do HLA-B*49:01 com a proteção à 
doença. A principal função das moléculas HLA é 
apresentar peptídeos derivados da M. leprae, 
para células T do hospedeiro. Um indivíduo que 
tem uma combinação particular de alelos HLA 
que não estão ligados ao peptídeo de forma 
adequada ou para os quais a ligação de peptídeo 
não provoca uma resposta de linfócitos adequada 
serão mais suscetíveis à infecção, do que um 
indivíduo que estão ligados de forma adequada. 
Em pessoas, cujo sistema HLA oferece uma 
proteção contra a doença, este gene 
provavelmente seleciona e estimula as células T 
a se multiplicar e eliminar o agente, por meio da 

produção de citocinas que destroem as células 
infectadas. 

5. CONCLUSÃO 

Os nossos resultados sugerem que os alelos 
MICA*002, MICA*009:01 e MICA*008 são os 
mais comuns, semelhante os resultados relatados 
por outros estudos. Os alelos MICA*008:01, HLA-
B*08:01, B*49:01 sugerem um efeito protetor 
contra a hanseníase per se. Através de vários 
estudos, sabe-se que o meio ambiente, a 
virulência do patógeno, não são suficientes para 
explicar os diferentes padrões de resposta imune 
apresentados na mesma população contra um 
agente. Novos estudos, envolvendo um grande 
número de fatores genéticos devem ser 
realizados para elucidar as interações entre estes 
fatores, que podem ser úteis para o prognóstico e 
a evolução clínica dos pacientes com hanseníase.  
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1. INTRODUÇÃO 

A hanseníase é uma imunopatologia causada 
pelo microrganismo intracelular Mycobacterium 
leprae. Embora exista tratamento público e 
gratuito, a doença ainda é considerada problema 
de saúde pública em muitos países, pois 
aproximadamente 200.000 indivíduos são 
infectados a cada ano. O Brasil, Nepal, República 
Democrática do Congo, Moçambique e Índia 
concentram os maiores números de casos da 

doença [1].  
Uma resposta inata no início da infecção pode 
constituir a primeira linha de defesa contra o M. 
leprae, e é considerada etapa crucial para o 
desenvolvimento da resposta contra o bacilo, 
visto que possui componentes efetores essenciais 
no combate ao patógeno, sendo capaz de 

direcionar a imunidade adaptativa [2].. Diversas 

células do sistema imune são ativadas por meio 
de seus receptores para gerar uma resposta 
antigênica, como células Natural Killer (NK), 
linfócitos, monócitos, células dendríticas, dentre 
outras. Destacam-se na resposta imune inata, os 
receptores Toll-like, que estão presentes na 
superfície celular (TLR 1,2,4,5,6), reconhecendo 
componentes microbianos, tais com lipídeos, 
lipoproteínas e proteínas e também no citoplasma 
(TLR 3,7,8,9), reconhecendo espécies de ácidos 
nucleicos microbianos. Esses receptores são os 
primeiros a atuarem promovendo a ativação da 
célula, na presença do M. Leprae e outros 
agentes. Cada membro da família TLR é ativado 
por antígenos específicos que levam a diferentes 
perfis de ativação de transcrição, iniciando uma 
resposta imune adequada ao patógeno [3]. 
Estes receptores polimórficos reconhecem 
lipoproteínas presentes no bacilo e promovem a 
diferenciação de monócitos em macrófagos e em 
células dendríticas CD1b+, que por sua vez 
ativam linfócitos a liberarem citocinas como TNF-
α e IL-12, promovendo uma atividade anti-
microbicida. Estes dois mecanismos possibilitam 
o estudo dos dois polos da doença, TT vs. LL, 
pois ocorre ativação da resposta inata e, 

consequente, resposta adaptativa. A ativação dos 
macrófagos em resposta ao estímulo do TNF-α e 
IFN-γ induz a produção de espécies reativas de 
oxigênio e nitrogênio, as quais são responsáveis 
pela eliminação do bacilo após a fagocitose. 
Durante este processo, componentes 
micobacterianos, tais como, o lipoarabinomanana 
(LAM, comum ao M. tuberculosis e M. leprae) e o 
PGL-1 (exclusivo do M. leprae) foram descritos 
como moduladores da resposta imunológica. O 
M. Leprae inicia a sinalização celular por meio da 
ativação do heterodímero TLR1\TLR2 [4]. 
Alterações nestes genes conferem 
susceptibilidade à hanseníase e muitos estudos 
relataram a influência dos genes Toll-Like na 
hanseníase.  
O presente estudo teve por objetivo investigar 
polimosfirmos de nucleotídeo único (SNPs) em 
genes de receptores Toll-like, numa população 
brasileira que desenvolveu hanseníase e 
comparar a um grupo de indivíduos saudáveis.  
2. MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras 
O protocolo do presente estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Maringá. 
Um termo de consentimento livre e esclarecido foi 
obtido de todos os participantes deste estudo. 
200 pacientes com hanseníase (média da idade: 
54 anos; gênero masculino: 55,16%, gênero 
feminino: 44.84%) foram recrutados do Centro de 
especialidade do SUS, Maringá-Paraná e 200 
controles saudáveis, destes, sendo 100, contatos 
domiciliares (HC): (média de idade: 56, gênero 
masculino: 49,65% e gênero feminino: 50,35%) 
foram incluídos no estudo.  
Extração de DNA e genotipagem dos genes 
TLRs 
O DNA foi isolado de 5 mL de sangue coletado 
em tubos EDTA pela técnica salting-out. Os 
primers foram selecionados e confeccionados de 
acordo com a região específica a ser estudada e 

descrita na literatura [5], para os genes TLRs 1, 

2, 4, 5, 6, 7 e 9. A amplificação foi realizada 
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através da metodologia SSP (Sequence-specific 
primer). Em seguida, o produto amplificado foi 
corrido em gel de agarose a 2%, corado com 
Syber safe. As reações positivas foram 
observadas em luz UV e fotodocumentadas.  
Análise estatística 
As frequências genotípicas foram obtidas por 
contagem direta e as comparações entre 
pacientes e controles por meio do teste do qui-
quadrado ou teste exato de Fisher, usando-se 
uma tabela de contingência 2x2 (Svejgaard e 
cols, 1974). O risco de desenvolver hanseníase 
e/ou suas formas clínicas em indivíduos 
portadores de determinados alelos foi expresso 
como OR (odds ratio), com 95% de CI. 
3. RESULTADOS 

As frequências dos genótipos encontrados para 
os genes TLRs são mostrados na Tabela 1. O 
genótipo GG estava aumentado no grupo controle 
para o gene TLR1 (17.56% vs 9.89%, p=0.02; 
OR=0.52). Um aumento da frequência no grupo 
de doentes não foi encontrado em qualquer outro 
genótipo analisado deste gene. 
A análise da posição -14536 do gene TLR2, 
apresentou aumento na frequência do genótipo 
CT, no grupo controle (55.03% vs 38.51%, 
p=0.002; OR=0.51), por outro lado o genótipos 
homozigóticos CC e TT estavam aumentados no 
grupo dos doentes (41.8% vs 52.8%, p=0.02; 
OR=2.90  e 3.17% vs 8.70%, p=0.03; OR=1.56 
respectivamente). Os dados dos genótipos CC e 
CT também foram observados quando doentes 
foram comparados ao grupo HC, confirmando o 
achado (52.79% vs 35.56%, p=0.0086; OR=2.03 
e 38.51% vs 61.11%, p=0.0006; OR=0.40, 
respectivamente). 
A posição -1410 do gene TLR2, mostrou 
significância apenas quando doentes foram 
comparados aos HC, estando aumentado no 

grupo homozigótico CC em pacientes (42.35% vs 
68.11%, p=0.0002; OR=2.91), enquanto  o 
genótipo CT mostrou-se aumentado no grupo 
controle (50.59% vs 28.99%, p=0.0012; 
OR=0.44). 
Os dados das duas regiões analisadas do gene 
TLR2, entre doentes e HC, estão em comum 
acordo, estando genótipos homozigóticos 
aumentados no grupo controle enquanto o 
genótipo heterozigótico foi encontrado aumentado 
no grupo de doentes. 
Na análise da posição 3192 do gene TLR4, a 
frequência do genótipo CC, mostrou-se 
aumentada nos dois grupos controles, grupo 
hetereogênio e HC, quando comparadas aos 
doentes (75.90% vs 53.27% e 69.14% vs 53.27%, 
p=0.0001; OR=0.36; p=0.02; OR=0.51, 
respectivamente). Por outro lado, os genótipos 
AA e CA estavam com frequência aumentada no 
grupo de doentes (6.63% vs 14.95%, e 17.47% vs 
31.78%, p=0.02; OR=2.48; p=0.0062; OR=2.20, 
respectivamente). 
A análise do códon 616, do gene TLR5 também 
mostrou valores de p significativos. O genótipo TT 
estava aumentado no grupo controle (62.71% vs 
48.85%, p=0.0089; OR=0.57), enquanto o 
genótipo TC apresentou frequência  aumentada 
no grupo de doentes comparada ao grupo 
controle (24.30% vs 41.38%, p=0.0007; 
OR=2.20). 
O genótipo GG, do gene TLR9, na posição 
+2848, teve frequência aumentada nos dois 
grupos controles: 34.55% vs 24.31% , p=0.0304, 
OR=0.61 para o grupo de controles heterogêneo 
e 41.57% vs 24.31%, p=0.0036, OR=0.45 para o 
HC. Por outro lado, o genótipo AA, teve 
frequência diminuída nos HC comparada ao 
grupo de doentes, 16.86% vs 29.28%, p=0.027, 
OR=2.04. 

Tabela 1. Frequência dos genótipos de genes Toll-Like em pacientes com hanseníase e grupo controle. 

SNP 

Pacientes 

N=200 

F(%) 

 

Controles 

N=200 

F(%) 

 p OR IC 

HC 

N=100 F(%) p OR IC 

TLR1 

Cod 602             

GG 18 9.89% 36 17.56% 0.0297 0.52 0.28-0.94 12 13.48% 0.376   
TT 71 39.01% 73 35.61% 0.4896   38 42.70% 0.5612   

GT 93 51.10% 96 46.83% 0.4017   39 43.82% 0.2602   

TLR2 

Pos -1410             
CC 94 68.11% 114 59.07% 0.093   36 42.35% 0.0002 2.91 1.66-5.09 

TT 4 2.90% 13 6.73% 0.1189   6 7.06% 0.1684   

CT 40 28.99% 66 34.20% 0.3647   43 50.59% 0.0012 0.44 0.25-0.76 

TLR2 

Pos-14536             

CC 85 52.79% 79 41.80% 0.0399 1.56 1.02-2.38 32 35.56% 0.0086 2.03 1.19-3.45 
TT 14 8.70% 6 3.17% 0.0266 2.90 1.09-7.75 3 3.33% 0.1049   

CT 62 38.51% 104 55.03% 0.002 0.51 0.33-0.79 55 61.11% 0.0006 0.40 0.23-0.68 

TLR4             
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Pos 3211 
CC 82 50% 100 52.92% 0.5853   41 48.81% 0.8591   
TT 22 13.41% 17 8.99% 0.1864   5 5.95% 0.0742   

CT 60 36.59% 72 38.09% 0.77   38 45.24% 0.1871   

TLR4 

Pos 3192             
CC 57 53.27% 126 75.90% 0.0001 0.36 0.22-0.61 56 69.14% 0.0278 0.51 0.28-0.93 

AA 16 14.95% 11 6.63% 0.0245 2.48 1.10-5.57 6 7.41% 0.111   

CA 34 31.78% 29 17.47% 0.0062 2.20 1.24-3.89 19 26.46% 0.2093   

TLR5 

Cod 616             

TT 85 48.85% 111 62.71% 0.0089 0.57 0.37-0.87 45 54.88% 0.3681   
CC 17 9.77% 23 12.99% 0.3419   11 13.41% 0.3833   

TC 72 41.38% 43 24.30% 0.0007 2.20 1.39-3.47 26 31.71% 0.1374   

TLR7 

Cod 11             
AA 112 72.72% 153 78.46% 0.2134   68 77.27% 0.4359   

TT 21 13.64% 22 11.28% 0.5064   8 9.09% 0.2949   

AT 21 13.64% 20 10.26% 0.3302   12 13.64% 1   

TLR9 

Pos+2848             

GG 44 24.31% 66 34.55% 0.0304 0.61 0.39-0.96 37 41.57% 0.0036 0.45 0.26-0.78 
AA 53 29.28% 45 23.57% 0.2105   15 16.86% 0.027 2.04 1.08-3.88 

GA 84 46.41% 80 41.88% 0.3797   37 41.57% 0.4526   

SNP, polimorfismo de nucleotídeo único; P: significantivo <0.05; OR: odds ratio; 95% CI: intervalo de conficança, HC, contato 
domiciliar. 

 
 
4. DISCUSSÃO 

O presente estudo mostrou um papel protetor 
para o genótipo GG, que apresenta a isoleucina, 
necessária para migração da proteína até a 
superfície celular. Um estudo relatou a análise do 
gene TLR1 (N602S) que estava associado com o 
aumento dos níveis IFN-γ. Em populações do 
Brasil, estudos de caso-controle e familiares têm 
realizado com 3.162 indivíduos, mostrando uma 
associação entre TLR1 N248S e lepra, 
corroborando a constatação de que N248S é um 

fator de susceptibilidade para a hanseníase [6]. 
Um estudo sugeriu que os polimorfismos no gene 
TLR2 aumentam o risco de um paciente 
desenvolver reações de reação reversão,no 
entanto este polimorfismo não foi considerado um 
fator de risco para o desenvolvimento da 
hanseníase per se. Outra mutação no gene TLR2 
foi observada em pacientes lepromatosos, onde 
ocorre a substituição de uma argenina, por uma 

tripsina, na posição 2029 de TLR2 [7].  
A -1410 do íntron 1 no gene TLR2 (9083T>C) 
sugere risco para o genótipo CC (OR=2.91), 
enquanto o genótipo em heterozigose CT sugere 
proteção (OR=0.44). Um estudo com pacientes 
tuberculosos investigou este mesmo SNP em 243 
famílias afro-americanas e 192 famílias 
caucasianas, e encontrou resultado significativo 
sugerindo risco para população afro-americana, 
quando o SNP 9083T>C estava em associação 

com um SNP no gene SLC11A1 (rs3731865) [8].. 
Na região do íntron 2 nosso estudo investigou a 

posição -14536 (18815 T>C) como fator de risco 
para o desenvolvimento da hanseníase. O 
genótipo homozigoto CC teve frequência 
aumentada no grupo de pacientes quando 
comparada ao grupo controle (OR=1.56). Este 
resultado foi confirmado quando pacientes foram 
comparados ao HC (OR=2.03). O genótipo 
homozigoto TT também sugere risco ao 
desenvolvimento da hanseníase (OR=2.90), 
enquanto o genótipo CT sugere proteção ao 
desenvolvimento da doença (OR=0.51) entre 
pacientes e controles, dados também 
confirmados pela análise entre o grupo de 
pacientes e HC (OR=0,40).  
SNPs no gene TLR4 sugerem susceptibilidade à 
infecções, porém tem efeito protetor no 
desenvolvimento da lepra (OR=0,36). O SNPs 
896A>G (Asp299Gly) e 1196C>T (Thr399Ile) 
quando mutados têm mostrado associação em 
resposta ao LPS..Bochud e cols, 2013 
investigaram 4 SNPs no gene TLR4 num estudo 
caso-controle, em três populações da Etiópia, 
onde dois destes SNPs (896G>A e 196 C>T) 
mostraram efeito protetor para o desenvolvimento 
da doença, nas três populações (32). Outros dois 
estudos investigaram SNPs de TLR4 (T597C) em 
populações do Vietnã e encontraram os mesmos 
resultados de susceptibilidade para o 
desenvolvimento da tuberculose pulmonar e 
tuberculose meningite quando presente alelo C 

ou o genótipo CC [9].  
A região no íntron 1 no gene TLR4 8595A>G 
(rs1927911) não demostrou resultados 
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significativos, mas observou-se uma frequência 
aumentada no grupo de doentes (13,41%), 
comparado ao grupo controle (8,99%) e aos HC 
(5,95%). Por outro lado, resultados significativos 
foram encontrados para os três genótipos no 
íntron 2, posição 3192T>G (rs2149356). O 
genótipo CC estava diminuído no grupo de 
doentes (53,27%) comparado ao grupo controle 
(75,90%, OR=0,36) e ao grupo HC (69,14%, 
OR=0,51), enquanto os genótipos AA e CA 
estavam com frequências aumentadas no grupo 
de doentes comparado ao grupo controle, 
(14,95% vs 6,63%, OR=2,48 e 31,78% vs 
17,47%, OR=2,20, respectivamente).  
Nós investigamos o SNP 37097T>C (rs5744174) 
no códon 616 do gene TLR5. O genótipo TT 
sugere proteção ao desenvolvimento da 
hanseníase (48,85% vs 62,71%, OR=0,57), 
enquanto que o genótipo com a variável mutante 
TC indica risco ao desenvolvimento da doença 
(41,38% vs 24,30%, OR=2,20). Até o momento 
foram realizados estudos evidenciando a 
participação do receptor TLR5 na sinalização NF-
ᵏB e no envolvimento da ativação de células T e 
de citocinas, mas não encontramos nenhum 
estudo caso-controle sugerindo a participação 
deste receptor no desenvolvimento da 
hanseníase. 
Outro SNP foi investigado na posição +2848 
(rs352139) no gene TLR9. O genótipo GG sugeriu 
proteção no desenvolvimento da hanseníase, 
quando pacientes (24,31%) foram comparados ao 
grupo controle (34,55%, OR=0,61) e ao grupo HC 
(41,57%, OR=0,45). Por outro lado, o genótipo AA 
indica risco no desenvolvimento da doença, 
quando foram comprados doentes e HC (29,28% 
vs 16,86%, OR=2,04). Outros estudos caso-
controle com micobactérias e receptores TLRs 
devem ser realizados a fim de confirmar os 
achados do presente estudo [10, 11].  
5- CONCLUSÃO 
Os TLRs 1\2\4 mostram de forma consistente sua 
participação na doença, porém estudos com os 
demais TLRs ainda precisam ser investigados na 
sua participação de infecções causadas pelas 
micobactérias. SNPs TLRs já foram associados à 
Hanseníase em diversas populações, entretanto 
apenas um estudo foi realizado na população 
brasileira. Levando em consideração a 
miscigenação brasileira, e a hanseníase ser uma 
doença negligenciada com números elevados de 
novos casos, faz-se necessários outros estudos 
na população brasileira para que se confirmem os 
achados. 
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1. INTRODUCTION  

Chronic myeloproliferative neoplasms (cMPNs) 
are disorders that are characterized by the clonal 
proliferation of a single hematopoietic stem cell 
and result in increased peripheral blood counts of 
mature cells. The most common BCR-ABL 
negative MPNs are: polycythemia vera (PV), 
essential thrombocythemia (ET) and primary 
myelofibrosis (PMF) [1]. These entities share 
some clinical features such as a high risk of 
developing thrombosis [2] evolution into 
secondary myelofibrosis (for PV and ET) and 
transformation into leukemia. In recently published 
data, inherited genetic factors were suggested to 
be important characters in the pathways of cMPN 
oncogenesis [3]. According to the revised World 
Health Organization (WHO) classification of 
Ph−MPN, the 3 different disease subtypes show 
considerable overlap in terms of their clinical 
presentation, disease course, and associated 
bone marrow histopathology [4]. 
 
A somatic activating mutation resulting in a valine 
to phenylalanine substitution at position 617 
(V617F) in Janus kinase 2 (JAK2) has been 
identified in more than 95% of PV patients and in 
approximately half of the patients with ET and MF 
but was not observed in healthy individuals [5]. 
Although the JAK2 V617F mutation is 
recommended as an essential clonal marker for 
the diagnosis of Ph−MPN, its presence alone 
cannot discriminate among the 3 subtypes of 
Ph−MPN because all 3 share this point mutation. 
Moreover, it is not yet known how a single 
mutation can result in 3 different disease subtypes 
that differ in their clinical presentation and 
prognosis. The prognosis is the best for ET and 
the worst for PMF [4]. 
 
Patients with myeloproliferative cancer usually 
present with abnormal haematological parameters 
[5]. Several studies have showed that hemogram 

is altered in patients with JAK2 V617F mutation. 
In a study of 806 ET patients at diagnosis [6],  
hemoglobin (Hb), white blood cell (WBC) counts 
and neutrophil counts were found higher in 
patients with JAK2 V617F than patients without 
JAK2 V617F, while platelet showed the opposite 
correlation. 
 
Although the JAK2 V617F somatic mutation is 
associated with higher risk of thrombosis in 
patients with polycythaemia vera and essential 
thrombocythaemia [5,7], it is yet unknown if this 
association also applies to JAK2 V617F somatic 
mutation positives in the general population.  
Pardanani et al. [8] studied the genetic factors that 
could contribute to the phenotypic diversity of 
cMPN. The authors observed that some JAK2 
gene SNPs and haplotypes occurred more 
frequently in PV patients than in ET or MF 
patients. They suggested that individual genetic 
factors could contribute to the diverse phenotypic 
presentation of cMPN. 
 
 Recently, it has been reported that a particular 
JAK2 haplotype, ‘‘46/1’’ or ‘‘GGCC’’ in the JAK2 
gene, is strongly associated with the development  
of JAK2 V617F-positive MPNs in North American 
and European patients [9]. A haplotype is a 
closely linked genetic markers present on the 
same chromosome, which are not easily 
separable by recombination and thus, tend to be 
inherited together. They can be identified by 
patterns of single nucleotide polymorphisms 
(SNPs) [10]. 
The aim of this study was to verify the association 
between the presence of the JAK2 46/1 haplotype 
with JAK2 V617F mutation and determine 
possible association with hematological 
parameters in BCR-ABL-negative cMPNs in our 
population. 
  

2. MATERIALS AND METHODS 
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2.1 Study Population  

The study was submitted to and approved by the 
local ethics committee number 318.552. All of the 
participants signed an informed consent. Blood 
samples were collected from 143 patients who 
received treatment at one of three  regional 
oncologic services (Hospital do Câncer de 
Maringa, Instituto do Câncer de Londrina and 
Laboratório de Diagnóstico Molecular de Doenças 
Hematológicas –UNICAMP); these patients were 
previously diagnosed with BCR-ABL-negative 
cMPN according to the 2008 WHO diagnostic 
criteria [1]. Blood samples were also collected 
from 130 healthy individuals (blood donors from 
the Hemocentro Regional de Maringa) and used 
as controls, as the JAK2 V617F mutation is not 
found in healthy individuals [3-6,13,14].  
2.2 JAK2 V617F Mutation Detection 

DNA was extracted from the biological specimens 
using a commercial kit according to the 
recommendations of the manufacturer (QIAampH 
DNA Blood Mini Kit, Qiagen).All of the blood 
samples obtained from the cMPN patients were 
genotyped for the JAK2 V617F mutation using a 
PCR-RFLP assay as previously described [14]. To 
better visualize the post-digestion bands, we 
modified the described technique to include 2 U (1 
mL) of BsaXI enzyme in each PCR amplicon 
digestion and used a 3% agarose gel to run the 
post-digestion electrophoresis. The JAK2 V617F 
positive samples presented a 460-bp band (Figure 
1). The JAK2 V617F-negative samples contained 
two bands: 241 bp and 189 bp. The absolute and 
relative frequencies of the JAK2 V617F mutation 
in the cMPN patients were calculated. screening 
using a PCR-RFLP assay developed by Trifa et 
al. [15,16].  
2.3  JAK2 46/1 haplotype  Detection 

After digestion with the MboI enzyme, the 
presence of the G allele was detected by the 
observation of a 213-bp band, whereas the 
presence of the C allele is noted by the 
observation of a 176-bp band. 

2.4 Analysis of charts and haematological 
phenotype 
To study the association of research results of 
JAK2V617F mutation and haplotype 46/1 with 
hematological parameters of patients, a survey of 
data from the records of patients included in the 
study was conducted. The following data were 
collected: age, gender, number of erythrocytes, 
leukocytes, and platelets, hematocrit ratio and 
hemoglobin concentration. Data analysis was 

carried out on parameters Collected at the team of 
initial diagnosis 
 
2.5 Statistical Analysis 

To determine the role of the JAK2 46/1 haplotype 
in MPN and a non-MPN control population, we 
compared the allele frequencies of a tagging 
rs10974944 SNP of the 46/1 haplotype in the 
cohorts of patients and controls. The allelic and 
genotypic frequencies for the patients and the 
controls were compared using a Chi-Square test 
with Yates’ correction, for 2 X 2 contingency 
tables considering a 95% confidence interval (CI). 
The BioEstat 5.0 software was used in the 
statistical analyzes of correlation with blood cell 
counts parameters with JAK2 V617F mutation and 
JAK2 46/1 haplotype. Numerical data were first 
submitted to the D'Agostino-Pearson test to verify 
the normality of the data. Data with normal 
distribution are presented as mean and in such 
cases, for comparisons between two groups, we 
used Student's t test and for comparisons with 
more than two groups was performed using 
ANOVA and T-test and post test. Free distribution 
data are presented as median, and for 
comparisons between two groups was used, and 
Mann-Whitney test for comparisons with more 
than two groups held non-parametric analysis of 
variance (Kruskal-Wallis test) and test Student-
Newman-Keuls test as powders. The test were 
considered as statistically significant when p -
value below 0.05. 
 

3. RESULTS 

We examined 142 Brazilian patients with cMPN, 
58 men (40.8 %) and 84 women (59.2 %), 
including 38 with PV, 42 with ET, 33 with PMF, 
and 29 with unclassifiable MPN (MPNu). JAK2 
V617F mutation was detected in 113 (80.15%) 
patients. Regarding JAK2 46/1 haplotype, we 
found that 39 (27,46%) were G/G, 60 (42,26%) 
were G/C, and 43 (30,28%) were C/C. In contrast, 
of 126 control subjects, 14 (11 %) were G/G, 43 
(34%) were G/C, and 69 (55 %) were C/C. 
Overall, the G variant of rs10974944, was more 
frequent in all MPNs, especially those that were 
JAK2 V617F-positive, than in the control 
population. We observed significant association 
between the G allele frequency in all MPN 
patients and JAK2 V617F-positive MPN compared 
with control groups in Table 1 and in JAK2V617-
positive MPN patients with JAK2V617 negative 
MPN patients; however, the comparison of JAK2-
V617F-negative MPN with the control population 
did not show a strong correlation. In the Table 2 
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we compared the 46/1 haplotype status in each 
MPN disease entity, PV, ET, PMF, and MPNu 
with controls. G allele frequency relative to 
controls was significantly enriched in patients with 
PV  but not those with PMF and MPNu. PV and 
ET patients especially, all of whom had the JAK2 
V617F mutation, showed significant excesses of 
the G/G and G/C genotypes and G allele 
frequency compared with controls. When we 
investigated the relationship between JAK2 
V617F positive  and hematological parameters in 
MPNs  versus JAK2 V617F negative, were 
significantly different in the  erythrocyte level (p= 

0.005), haemoglobin levels (p=0.02), hematocrit 
(p=0.01) and leucocyte (p<0,0001) counts, but not 
higher platelet counts in the pacientes with 
JAK2V617F positive. We also compared the JAK2 
V617F mutation status in each MPN disease 
entity, PV, ET, PMF were not significantly different 
between the MPNs patients with JAK2V617F-
Positive and JAK2V617F- negative with 
haematological parameters. 

 
encontra 

.  

 

Table 1 – Correlation between JAK2 rs10974944 genotypes/alleles stratified by JAK2 V617F mutation status 
 

 
rs10974944 

genotype/allele 

MPN overall vs control V617F-positive MPN vs 
V617F-negative MPN 

V617F-positive MPN vs 
control 

V617F-negative MPN vs 
control 

OR (95%CI) P OR (95%CI) p OR (95%CI) p OR (95%CI) p 

G/G vs. G/C + C/C 
 

2.91 (1.48 - 5.74) 0.0019 1.91 (0.60 - 6.07) 0.2717 3.22 (1.60 – 6.45) 0.001 5.89 (2.43 – 14.29) 0.0001 
G/G vs. C/C 4.01 (1.93 - 8.30) 0.0002 3.35 (0.98 - 11.46) 0.0532 5.09 (2.37 – 10.92) <0.0001 5.30 (2.05 - 13.70) 0.0006 

G/G + G/C vs. C/C 0.40 (0.24 - 0.66) 0.0004 0.29 (0.11 - 0.74) 0.0099 0.31 (0.18 - 0.54) <0.0001 1.07 (0.43 – 2.63) 0.876 
G allele vs. C allele 2.25 (1.56 - 3.25) <0.0001 2.32 (1.17 - 4.60) 0.0152 2.59 (1.77 - 3.80) <0.0001 1.11 (0.56 – 2.21) 0.755 

 

 

Erythrocytes counts, hemoglobin levels and 
hematocrit levels were higher in PV patients 
compared with the  others JAK2 V617F positive 
cMPNs. But when we compared entities with 
negative JAK2 V617F mutation, only hemoglobin 
and hematocrit levels were increased in PV and ET 
compared with MF (p = 0.02 and p + 0.005 
respectively).  
For the rs10974944 germline genotype with 
hematological parameters we observed patients 
with G allele frequency and JAK2 V617F positive 
have an increased hemoglobin significant (p = 
0:04) regarding the presence of the C allele, as 
when we associate the presence of the G allele 
and JAK V617F negative, not confirm this 
association and found an association with another 

parameter causing an increase in hematocrit (p = 
0.02) compared to C allele. 

          When the genotype GG vs. GC + CC were 
compared with the presence of the JAK2 V617F 
mutation, we found significant association with an 
increased number of erythrocytes (p = 0.03) and  
hemoglobin levels (p = 0.03 ) in comparison with 
other genotypes . However, the comparison of 
genotype GG  versus GC + CC in patients with  
JAK2 V617F negative  took a increased hematocrit 
(p=0,005) in comparison with other genotypes, 
confirmed the association of allele G with JAK2 
V617F. 

 

 

Table 2 - Correlation between JAK2 rs10974944 genotypes/alleles stratified by myeloproliferative neoplasm disease 
entities 

 

 
rs10974944 
genotype/allele 

 
PV vs. Controll 

 
ET vs. Control 

 
PMF vs. Control 

 
MPN unclassifiable vs. 

Control 

OR (95%CI) p OR (95%CI) p OR (95%CI) p OR (95%CI) p 

G/G vs. G/C + C/C 6.40 (2.70 - 15.13) <0.0001 2.00 (0.73 – 5,42) 0.17 1.73 (0.57 - 5.3o) 0.3308 2.24 (0.81 – 6.12) 0.116 

G/G vs. C/C 11.26 (3.91 – 32.44) <0.0001 2.87 (0.96 – 8.59) 0.0587 2.24 (0.67 - 7.46) 0.1889 2.65 (0.89 – 7.84) 0.0775 

G/G + G/C vs. C/C 0.19 (0.08 – 0.48) <0.0004 0.43 (0.19 – 0.94) 0.034 0.53 (0.23 – 1.23) 0.1418 0.56 (0.25 – 1.24) 0.1558 
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G allele vs. C 
allele 4.24 (2.45 – 7.36) <0.0001 1.91 (1.10 - 3.30) 0.0203 1.64 (0.90 - 3.01) 0.1036 1.74 (0.98 - 3.08) 0.0555 

 

. 

.4. DISCUSSION 

The correlation between the JAK2 46/1 haplotype 
and the presence of the JAK2 V617F mutation 
has been well documented [9]. The results of our 
study corroborate the hypothesis that JAK2 
haplotypes are a major predisposing factor toward 
cMPN in the studied population. The GG 
genotype and G allele frequencies, representative 
of the JAK2 46/1 haplotype, were found to be 
significantly higher in our sample of patients. 
Recent studies evaluating this correlation among 
other populations have also confirmed the JAK2 
46/1 haplotype as a predisposing factor across 
variousethnic groups [11]. 
 
It was suggested that the JAK2 46/1 haplotype 
brings genetic instability to the JAK2 gene, 
favoring the emergence of JAK2 acquired 
mutations, such as the JAK2 V617F and JAK2 
exon 12 mutations [11,12]. Our data reinforces 
these findings because the G allele and the GG 
genotype were more frequent in the patients who 
carried the JAK2 V617F mutation than in the 
healthy controls.JAK2 46/1 haplotype (i.e., the G 
allele of rs10974944) is a predisposing factor for 
JAK2 V617F-positive MPN in  Brazilian patients, 
similar to findings in North American, Asian and 
European patients with MPN [10]. The finding of 
common characteristics in different ethnic groups 
suggests that germline variations are important for 
the MPN phenotype and predispose individuals to 
these diseases regardless of their ethnic 
background [9]. 
Two broad hypotheses have been suggested to 
explain the observed association.The first, termed 
‘hypermutability’ considers 46/1 as more 
genetically unstable, acquiring V617F at a faster 
rate than other haplotypes.In the second, called 
‘fertile ground’, V617F is suggested to arise on all 
haplotypes at an equal rate, but there is an 
additional factor on 46/1 which provides a 
selective advantage to the V617F-positive clone 
[12]. 

In the present study, we also investigated 
relationship between JAK2 V617F and hemogram 
variation in MPNs. Our analyses provide important 
information to understand the role of JAK2 V617F 
in influencing hemogram. Consistent with the 
previous observations, our results showed that 

in the erythrocyte level , haemoglobin levels , 
hematocrit and leukocyte counts, were much 
higher in JAK2 V617F positive patients than JAK2 
V617F negative. The JAK2 V617F mutation 
induces constitutive tyrosine kinase activity, and 
increases sensitivity to cytokines, resulting in a 
hyperactivity of erythropoietin receptor (EPOR), 
thrombopoietin receptor (TPOR), and granulocyte 
clony stimulating factor receptor (G-CSFR). The 
enhancement of the signal transduction through 
these receptors leads to hyperplasia of 
erythrocytic, megakaryocytic and granulocytic 
progenitor cells [13]. First, the rs10974944 
germline genotype only slightly affects myeloid 
cell counts in the peripheral blood, but it 
predisposes to the development of the JAK2 
V617F somatic mutation, however, only in very 
few individuals. Second, the JAK2 V617F somatic 
mutation positive individuals show clear signs of 
hyperproliferation of all three myeloid lineages, 
but only a fraction of these individuals develop 
overt clinical myeloproliferative cancer or other 
diseases. Third, this transformation might in turn 
be a result of yet undiscovered mutational events 
in the JAK2 V617Fmutated stem cell of the bone 
marrow [2,14]. 
 
The evaluation of genetic factors implicated in the 
development of chronic myeloproliferative 
disorders helps to identify acquired mutations, 
such as JAK2 V617F, and allows for the 
development of diagnostic assays. Recently, 
these molecular assays became a valuable tool in 
the evaluation of patients presenting with 
polycythemias,making diagnostic workup easier 
[8].  
 
5. CONCLUSION  

Our results suggest a sequential model for 
myeloproliferative cancer where the rs10974944 
germline genotype predisposes to development of 
the JAK2 V617F somatic mutation in a tiny subset 
of the carriers of the variant genotype. In turn, this 
results in hypercellularity of all three myeloid 
lineages, but only in clinical disease in a subset of 
these individuals. Thus, by combining these easily 
measured, peripheral cell counts with the test for 
the JAK2 V617F somatic mutation, prevalent and 
incident myeloproliferative cancer can be 
identified or ruled out with high sensitivity and 
specificity. Larger studies would probably clarify 
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the contribution of the JAK2 46/1 haplotype to the 
clinical and hematological features in patients with 
MPN. 
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1. INTRODUÇÃO 

A existência de polimorfismos nos genes que 
codificam os aminoácidos que compõem as 
glicoproteínas das membranas plaquetárias 
caracterizam os antígenos plaquetários humanos 
(HPAs) [1]. Esses polimorfismos são resultado da 
substituição de um único nucleotídeo (SNP) em 
regiões codificadoras dessas glicoproteínas. Os 
SNPs promovem mudanças na estrutura terciária 
das glicoproteínas para formar antígenos que 
podem induzir a produção de aloanticorpos [2]. 
Até o momento, 33 HPAs foram identificados em 
seis complexos glicoproteicos, e doze destes 
estão organizados em seis grupos bialélicos, 
numerados de acordo com a ordem de seu 
descobrimento (HPA-1, HPA-2, HPA- 3, HPA-4, 
HPA-5 e HPA-15). Os alelos de maior frequência 
foram designados como “a” e os de menor 
frequência como “b”, e a formação de 
aloanticorpos ocorre tanto para um quanto para o 
outro [3]. Os aloantígenos plaquetários estão 
localizados principalmente nas glicoproteínas 
implicadas nos fenômenos de adesão e 
agregação, tais como GPIIIa, GPIIb, GPIbα, 
GPIIIa, GPIa e CD109 [4]. O tratamento de 
doentes com patologia hemato-oncológica, 
doentes submetidos a transplantes de medula 
óssea ou submetidos à quimioterapia intensiva 
nos tumores sólidos, pacientes vítimas de 
politraumatismos, ou em profilaxia hemorrágica 
pré-cirúrgica em doentes trombocitopénicos não 
seria possível sem o recurso à transfusão de 
plaquetas [5]. No entanto, a produção de 
anticorpos contra as sequências polimórficas dos 
sistemas HPA podem resultar em plaquetopenia e 
consequentemente hemorragias fatais. Os 
aloanticorpos formados a partir da transfusão 
HPA incompatível, por exemplo, podem provocar 
desordens plaquetárias severas como a 
refratariedade plaquetária e a púrpura pós-
transfusional. Da mesma forma, a 
incompatibilidade HPA entre mãe e feto pode 
induzir à produção de anticorpos maternos que  
  

promovem a destruição das plaquetas fetais 
durante a gravidez (Púrpura trombocitopênica 
aloimune neonatal - PTAN) [6]. O HPA-1 é o que 
mais comumente se relaciona as principais 
doenças aloimunes plaquetárias, sendo relatados 
em mais de 90% dos casos descritos em 
caucasóides. Incompatibilidade HPA-1 também é 
responsável por aproximadamente 80% de todos 
os casos de PTAN, incluindo os graves. Na 
sequência, os HPAs 5, 3 e 2 são os que mais 
frequentemente se relacionam com a formação 
de aloanticorpos. Estudos atuais indicam que os 
HPA-1 ao HPA-6 e HPA-15 são os responsáveis 
pela maioria dos casos de trombocitopenias 
aloimunes em diferentes populações [7]. Um 
componente essencial para o diagnóstico e 
posterior tratamento de pacientes sob essas 
condições é a tipagem precisa das plaquetas. No 
entanto, a imunofenotipagem é limitada pela falta 
de anti-soros específicos e pela dificuldade de 
obtenção de plaquetas em pacientes 
trombocitopênicos [5]. A identificação da base 
genética dos HPAs tem permitido o 
desenvolvimento de ensaios moleculares para 
genotipagem dessas céluas. Dentre os métodos 
mais utlizados para esse fim destaca-se a reação 
em cadeia da polimerase primer-específica (PCR-
SSP) [7]. A frequência dos HPAs em diferentes 
grupos étnicos é bastante heterogênea. A 
população brasileira é miscigenada e no estado 
do Paraná é composta em sua maioria por 
descendentes de europeus e pela imigração de 
japoneses. Estudos sobre as frequências desses 
genes em diferentes populações não só permitem 
a inferência de fluxo gênico e constituição 
genética das populações, como também 
permitem predizer o risco de aloimunização para 
os HPAs entre populações distintas [8]. Além 
disso, dados sobre a prevalência de antígenos 
plaquetários humanos em uma dada população 
contribuem com o aumento da segurança 
transfusional, permitem um melhor uso do 
hemocomponente e podem auxiliar na diminuição 
das implicações clinicas de pacientes com 
anticorpos anti-HPA [9]. Diante disso, o objetivo 
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do trabalho foi genotipar os sistemas HPAs 1, 2, 
3, 5, 6 e 15 e avaliar a distribuição de suas 
frequências genotípicas em doadores de sangue, 
em uma população mista e em descendentes de 
japoneses da região noroeste do Paraná. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste estudo foram 
utilizadas amostras previamente coletadas no 
Hemocentro Regional de Maringá-PR. Um total 
de 200 amostras de sangue de doadores 
voluntários foi selecionado aleatoriamente. As 
amostras coletadas são de indivíduos 
originalmente brasileiros, e todos forneceram seu 
consentimento informado. O trabalho está sendo 
executado de acordo com as normas 
estabelecidas pelo comitê de ética em pesquisa 
(COPEP) da Universidade Estadual de Maringá 
(pareceres 272/2004 e 332/2008.). Foram 
coletadas amostras de doadores de diferentes 
etnias, separados em 2 grupos: um composto por 
indivíduos de origem étnica mista, 
predominantemente de descendência caucasiana 
(100), e outro composto por descendentes de 
japoneses (100).  

2.1 EXTRAÇÃO DO DNA 

O DNA genômico foi extraído de 
leucócitos de sangue periférico, previamente 
congelados, a partir da utilização da técnica de 
Salting-out modificado. A concentração e a 
pureza do DNA foram verificadas no aparelho 
NanoDrop 2000

®
 (Thermo Scientific). 

2.2 GENOTIPAGEM HPA. 

Neste estudo foram utilizados 6 primers 
específicos de sequências diferentes, produtos 
dos HPAs-1, -2, -3, -5 e -15, previamente 
descritos [3,4]. Para a genotipagem das 200 
amostras pelo método de PCR-SSP (reação da 
cadeia da Polimerase alelo-específico). As 
genotipagens para cada HPA foram realizadas 
utilizando os três primers de detecção em duas 
reações de amplificação, contendo um controle 
interno que amplifica uma região conhecida de 
434pb do gene do hormônio do crescimento 
humano (HGH) para a validação da PCR. Foram 
utilizados DNA em concentração 20-100ng em 
todas as reações. Para as reações de 
amplificação dos HPAs 1, 2, 3, e 6 utilizou-se 15 
pmol de cada primer específico (100ng/μl), 10 
pmol de cada primer HGH (100ng/l), 2 nmol de 
MgCl2 (50mM),1 nmol de cada dNTP (10mM), 0,5 
U de Taq DNA polimerase (Invitrogen Life 
Technologies®, Grand Island, NY, EUA). Para o 
HPA-5, foram usados 4 nmol de MgCl2 (50mM); 

Para o HPA-15 foram utilizados 37,5 pmol de 
cada primer específico (100ng/μl), 12,5 pmol de 
cada primer HGH (100ng/μl) e tampão (10x) para 
perfazer um volume final de 25 μl, para todas as 
reações HPA. Em seguida, as amostras foram 
amplificadas em um termociclador System 9700 
(Applied Biosystems®, Foster City, CA, USA) 
(50mM). As condições de PCR foram executadas 
de acordo com estudos prévios [8].

 
A análise dos 

produtos de PCR obtidos foi realizada após a 
eletroforese em gel de agarose a 2%, corado com 
SYBR Green (Invitrogen Life Technologies®, 
Grand Island, NY, EUA). 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

As frequências genotípicas e alélicas 
foram obtidas por contagem direta em planilhas 
do Excel (Office Microsoft Excel 2007). O 
equilíbrio de Hardy-Weimberg e a comparação 
entre diferentes populações foram determinados 
pelo teste do qui-quadrado, utilizando uma tabela 
de contingência 2x2. 
 
3. RESULTADOS 
 

As frequências genotípicas e alélicas dos 
seis HPAs estudados estão na tabela 1. Foram 
genotipadas amostras de 54 mulheres e de 46 
homens no grupo dos descendentes de orientais, 
enquanto que no grupo misto foram analisadas 
amostras de 65 homens e de 35 mulheres. O 
genótipo selvagem, homozigoto aa, foi o mais 
frequente nos sistemas HPA-1, 2, 5 e 6 e o 
heterozigoto ab para HPA-3 e 15 nos dois grupos. 
O genótipo HPA-1aa foi observado em 75% na 
população mista e 98% nos descendentes de 
japoneses e as frequências alélicas HPA-1a 
foram igual a 0,875 e 0,99, respectivamente. O 
genótipo HPA-2aa foi observado em 67% na 
população mista e 88% nos descendentes de 
japoneses e as frequências alélicas HPA-2a 
iguais a 0,835 e 0,94, respectivamente. O 
genótipo HPA-3aa foi observado em 44% na 
população mista e 20% nos descendentes de 
japoneses e as frequências alélicas 3a iguais a 
0,670 e 0,500, respectivamente. A frequência do 
genótipo HPA-5aa foi 53% e 92% e a frequência 
alélica 5a igual a 0,760 e 0,960 nas populações 
mista e descendentes de japoneses, 
respectivamente. O alelo mutante b não foi 
observado em HPA-6 nas duas populações. A 
frequência do genótipo HPA-15aa foi 15% na 
população mista e 31% nos descendentes de 
japoneses. A frequência do alelo 15a foi 
respectivamente 0,46 e 0,56.  
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Tabela 1. Frequências Genotípicas e Alélicas dos HPAs em doadores de sangue, população mista e 
em descendentes de Japoneses na região noroeste do Paraná. 

 
 
 
 

HPA-1 

GENÓTIPO ALELO 
aa (%) ab (%) bb (%) a b 

PM* DJ** PM* DJ** PM* DJ** PM* DJ** PM* DJ** 
 

75 
 

98 
 

25 
 
2 

 
0 

 
0 

 
0,875 

 
0,990 

 
0.125 

 
0,01 

HPA-2 67 88 33 12 0 0 0,835 0,940 0,165 0,06 
HPA-3 44 20 46 60 10 20 0,670 0,500 0,330 0,500 
HPA-5 53 92 46 8 1 0 0,760 0,960 0,240 0,040 
HPA-6 100 100 0 0 0 0 1,0 1,0 0 0 
HPA-15 15 31 62 50 23 19 0,46 0,56 0,54 0,44 

*PM: População mista; 
**DJ:Descendentes de japoneses 
 

4. DISCUSSÃO 

 
A origem étnica da população brasileira é 

heterogênea e basicamente composta por 
imigrantes da Europa, África e Ásia, bem como 
por grupos de ameríndios [10]. Dessa forma, as 
frequências alélicas e genotípicas podem variar 
significativamente entre diferentes populações 
[11]. Para avaliar essa variabilidade a PCR-SSP 
se destaca por ser um método rápido e 
tecnicamente simples na detecção de mutações e 
polimorfismos em estudos populacionais [4]. 
Como esperado, houve diferenças na distribuição 
dos alelos e genótipos HPA entre os dois grupos 
analisados. Entretanto, não foram identificadas 
inconsistências em relação aos resultados 
encontrados quando comparados a outros 
trabalhos de referência. A homozigosidade foi 
predominante entre os HPAs – 1, 2, 5 e 6 entre os 
dois grupos étnicos estudados, corroborando com 
dados descritos na literatura [3]. A frequência 
alélica HPA 1 observada na população mista não 
foi diferente daquelas relatadas em pesquisas 
envolvendo brasileiros e europeus [12]. No 
entanto, quando essa população mista foi 
comparada com outras populações brasileiras e 
europeias, diferença foi observada na frequência 
do alelo HPA-5a, menor em nossa população. 
Diferença também ocorreu em relação ao alelo 
15a, que nessa população encontra-se em menor 
frequência quando comparado com resultados 
obtidos em estudos envolvendo caucasianos [11]. 
Entretanto, em um trabalho recente realizado no 
Brasil envolvendo pacientes trombocitopênicos a 
frequência do alelo 15a se mostrou menor, de 
forma que os resultados obtidos nesse estudo 
foram concordantes [1]. Isso indica que indivíduos 
homozigotos para o alelo a estão em maior risco 

de sofrerem aloimunização, considerando que os 
antígenos HPA-15b são mais imunogênicos [13]. 
Diferenças também foram observadas em relação 
ao HPA-3. A frequência de genótipos 
heterozigotos na população estudada foi maior 
(0,530) quando comparadas com populações 
europeias [14]. Em relação à distribuição de HPA 
na população de descendentes de japoneses, 
diferenças foram observadas quando a 
comparação foi feita com a população do Japão: 
o alelo 1b foi observado em nossa população 
(ausente no Japão) e HPA-2a foi ligeiramente 
maior em nossa população, o que pode indicar 
fluxo gênico. O alelo mutante b não foi observado 
em HPA-6 nas duas populações. No entanto, 
estudos prévios mostram a presença de 
polimorfismo desse antígeno entre japoneses, em 
que o alelo 6b, mesmo que em baixa frequência 
está presente no perfil alélico dessa população 
[15].  

A identificação dos polimorfismos HPAs 
por PCR-SSP confirmou evidências de que há 
uma variação considerável na frequência desses 
alelos entre etnias distintas. Dessa forma, a 
investigação dos polimorfismos alélicos HPAs é 
importante para melhor prever o risco de 
aloimunização plaquetária entre populações 
distintas, definir os aloantígenos que mais se 
relacionam a esse fenômeno, e caracterizar o 
fluxo gênico. Existe um risco inevitável de 
aloimunização associado a cada gestação e 
transfusão, e por isso é necessário à utilização de 
testes confiáveis e sensíveis capazes de 
identificar riscos de sensibilização independente 
da origem étnica do paciente. A formação de um 
banco de doadores genotipados e o 
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conhecimento da distribuição dos alelos HPA, em 
especial o alelo b menos frequente, é importante 
a fim de minimizar a formação de aloanticorpos.  
 
5. CONCLUSÃO 
 

As frequências encontradas em nosso 
estudo foram compatíveis com o esperado entre 
os dois grupos estudados, indicando 
miscigenação e o fluxo gênico entre as 
populações. 
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer cervical (CC) é um importante problema 
de saúde pública no mundo, com cerca de 530 mil 
novos casos e 275 mil mortes ao ano, sendo que 
87% desses óbitos ocorrem nos países em 
desenvolvimento [1,2]. Em 2014, no Brasil, são 
esperados 15.590 novos casos, com um risco 
estimado de 15,33 casos a cada 100 mil mulheres 
[3]. É precedido por estágios pré-malignos, 
denominados pelo Sistema de Bethesda, de lesões 
intraepiteliais escamosas de baixo (LSIL) e alto 
(HSIL) graus, que podem ser diagnosticadas e 
tratadas precocemente, prevenindo a progressão 
para o câncer invasivo [4]. A infecção pelo 
Papillomavírus humano (HPV) é o principal fator na 
sua gênese, estando associado a 99,7% dos casos 
[5,6]. A infecção normalmente é assintomática e 
autorresolutiva, sendo que 80% dos casos mostram 
regressão espontânea, porém se a infecção for 
persistente, pode evoluir para câncer em até 10% 
dos casos [4,7].  

Existem mais de 200 genótipos conhecidos de HPV, 
dos quais em torno de 40 apresentam tropismo pela 
mucosa ano-genital. São classificados como de 
baixo (LR-HPV) ou alto risco (HR-HPV) 
carcinogênico baseado no seu potencial de causar a 
progressão maligna das lesões cervicais [3].  

Em lesões pré-malignas, a maioria dos genomas 
virais persiste em forma epissomal. Porém, em HSIL 
e CC, o genoma do HPV está frequentemente 
integrado ao genoma do hospedeiro. Durante a 
integração, o genoma viral se rompe, com perda da 
função de E2 e consequente expressão 
descontrolada de E6 e E7, que promovem a 
degradação das proteínas supressoras do tumor 
p53 e pRb, respectivamente, interferindo na 
proliferação celular normal [8]. 

O estudo de biomarcadores tem sido estabelecido a 
fim de reconhecer os casos em que há maior 
probabilidade de evolução das lesões pré-malignas 
e malignas. Entre os mais promissores, estão 
aqueles relacionados à avaliação dos níveis de 
proteínas envolvidas no controle do ciclo celular, 
como a p16

INK4a 
[2]. 

A expressão da p16
INK4a

 é rigidamente controlada 
em células normais, porém, quando há infecção por 
HPV, o oncogene viral E7 interrompe a ligação da 
pRb com o fator de transcrição E2F, ocasionando 
altos níveis de p16

INK4a
, os quais podem ser 

detectados e servir como marcador substituto da 
infecção persistente por HR-HPV [8]. 

Ainda tem sido proposto que a progressão ou 
regressão das lesões pode depender de uma 
resposta imune específica. Assim, biomarcadores 
imunológicos estão sendo avaliados quanto a sua 
participação na progressão deste [9]. 

Atualmente tem-se identificado vários mecanismos 
que podem ser usados por células tumorais para 
escapar do sistema imune, entre elas estão os 
antígenos leucocitários humanos (HLA), classe I e II 
[10].  

Os HLA-E e HLA-G são moléculas pertencentes ao 
sistema HLA não-clássicos classe Ib [11].O HLA-G 
atua como um imunossupressor específico, agindo 
através da sua capacidade de suprimir a função das 
células imunes, tais como natural killer (NK) e 
células T CD8+, bem como a proliferação das 
células T. Ainda, pode exercer o seu efeito 
imunossupressor através de uma via indireta, 
permitindo a expressão do HLA-E na superfície 
celular. O HLA-E atua inibindo as células NK e 
células T por interagir com o receptor inibitório 
CD94/NKG2A [12]. 

Poucos estudos têm avaliado a participação do 
HLA-E e HLA-G nas lesões precursoras do câncer 
CC [11]. Assim, o presente projeto tem como 
objetivo avaliar a expressão do HLA-E e HLA-G, em 
conjunto com a proteína p16

INK4a
, como possíveis 

biomarcadores de risco na progressão de lesões 
precursoras do CC. 

Este projeto foi submetido ao Comitê Permanente 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
(COPEP) da Universidade Estadual de Maringá 
(CAAE: 05868212.0.0000.0104) em 24/09/12, e 
aprovado em 26/10/12. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material biológico 
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As análises imunohistoquímicas foram realizadas 
em biópsias cervicais de mulheres usuárias do SUS, 
que pertencem ao banco de amostras do 
Laboratório Souza Anatomia Patológica de 
Maringá/PR. Foram incluídos os seguintes 
resultados histopatológicos: 

- p16
INK4a

: 49 casos NIC I; 33 NIC II; 19 NIC III e 1 
caso de CC; 

- HLA-G: 2 casos normais (controle negativo das 
imunoexpressões); 5 casos de tecidos placentários 
(controle positivo); 54 casos NIC I;  32 NIC II; 22 
NIC III,  3 CC.  

- HLA-E: 1 caso normal, 3 casos de tecidos 
placentários (controle negativo das 
imunoexpressões); 52 casos NIC I;  32 NIC II;  24 
NIC III e 6 CC.  

2.2 Imunohistoquímica:  

2.2.1 HLA-E/HLA-G 

Os cortes foram desparafinizados e reidratados. 
Após, as lâminas foram colocadas em uma solução 
de tampão citrato (pH 6,1) a 94º C para recuperação 
antigênica, em seguida em solução de bloqueio da 
peroxidase endógena por 15 min, e incubadas com 
20% de PBS/albumina por 15 minutos à 
temperatura ambiente. Após, as lâminas foram 
incubadas durante 30 min à temperatura ambiente 
com anticorpo primário (anti-HLA- E; 1:500 e anti-
HLA-G; 1:200 -LSAB; DAKO, Glostruo, Denmark). 
Após serem lavadas com PBS, foram incubadas 
com anticorpo secundário por 30 minutos a 
temperatura ambiente e por fim, com o conjugado 
de avidina-biotina-perxidase também por 30 
minutos. Os imunocomplexos foram incubados com 
3,3'-diaminobenzidina (DAB) por 3-5min, para 
revelação e durante 1min em hematoxilina de 
Harris, para contra-coloração. As lâminas foram 
desidratadas em álcool e diafanizadas em xilol 
antes da montagem. 

2.2.2 p16
INK4a

 

A proteína p16
INK4a

 foi detectada através do CINtec
®
 

p16 
INK4a 

Histology kit (MTM Laboratories, Germany). 
As etapas foram realizadas de acordo com o 
protocolo descrito pelo fabricante.  

2.2.3 Análise das Lâminas: 

As lâminas foram observadas em microscópio 
óptico por 3 observadores independentes de forma 
cega. Os resultados divergentes foram re-
analisados.  As marcaçõesforam graduadas quanto 
a intensidade de coloração como segue: negativo 
(0-5%), fraco (5-25%), moderado (26-75%) e forte 

(76-100%). Fotomicrografias foram tiradas em Carl 
Zeiss Microimaging GMbH PrimoStar 415500-0011 
(Gottingen, Germany). 

3. RESULTADOS 

A partir da análise dos dados preliminares, verificou-
se que os níveis da proteína p16

INK4a
(n= 101) 

aumenta progressivamente conforme o aumento do 
grau das lesões. Em NIC I (n= 49; 42,9% das 
amostras foram negativas e 24,5% foram fracas em 
NIC II (n= 33; 45,5% apresentaram marcação 
moderada, em NIC III (n= 19; 52,6% mostraram 
marcação forte e em CC (n= 1) a marcação foi 
100% positiva, porém fraca. 

Em HLA-G (n= 111),nas amostras NIC I 
prevaleceram marcações fortes (n= 54;46,3%), em 
NIC II, moderado e forte mostraram-se com os 
mesmos níveis (n= 32; 37,5%), NIC III  (n= 22) e CC 
(n= 3 ) a marcação forte foi predominante (45,5% e 
66,7%, respectivamente). As amostras cervicais 
normais (controle negativo) apresentaram 
imunomarcação  negativa em células escamosas, 
enquanto o controle positivo apresentou 
imunomarcação positiva. 

Para o HLA-E (n= 114), nas amostras NIC I (n= 52) 
e NIC II (n=32) predominaram marcações 
moderadas (50% e 65,6%, respectivamente), em 
NIC III a marcação forte foi predominante (n= 24; 
37,5%) e em CC, as marcações fraca e forte 
apresentaram os mesmos níveis (n= 6; 33,3%). As 
amostras cervicais normais e controles negativos 
não apresentaram imunomarcação em células 
escamosas. Com isso, observamos que em LSIL 
houve aumento da marcação moderada e baixos 
níveis de marcações negativas e fracas, em HSIL e 
CC a marcação moderada diminuiu e marcações 
negativas e fracas aumentaram.  

4. DISCUSSÃO 

O aumento progressivo da expressão do p16
INK4a

 foi 
correspondente ao grau de lesão cervical, de modo 
que, nossos resultados estão em concordância com 
a literatura, mostrando que esta proteína é 
extremamente importante no diagnóstico de lesões 
mais avançadas e com valor prognóstico em lesões 
iniciais, indicando que ela pode ser um promissor 
biomarcador preditivo para progressão ou regressão 
desses tipos de lesões [13].  

Ainda, estudos mostram que a expressão de 
p16

INK4a
 apresentou elevada sensibilidade (84%) e 

especificidade (98%) para a detecção de infecção 
por HPV de alto risco (HR-HPV) com 97% de valor 
preditivo positivo (VPP) e 86% valor preditivo 
negativo (VPN) [13]. 
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O HLA-G e HLA-E são moléculas cuja expressão 
ocorre em uma ampla variedade de câncer e tem 
sido sugerido como um mecanismo pelo qual as 
células tumorais podem escapar da imunovigilância 
[14,15]. 

Nossos resultados não demonstram haver 
correlação entre a expressão do HLA-G e HLA-E 
com a progressão de lesões cervicais. Os dados do 
HLA-E indicam uma tendência de maior expressão 
em LSIL e menor expressão em HSIL e CC. No 
entanto, a literatura traz que essa correlação é 
contraditória, já que algumas vezes a expressão 
dessas moléculas em CC é aumentada, em outras é 
reduzida ou ainda ausente. Apesar de não termos 
observado essa correlação, obtivemos expressão 
positiva em LSIL, HSIL e CC. Alguns autores ainda 
relatam que a expressão do HLA-G e HLA-E pode 
ser positiva ou negativa [14,15]. 

A expressão do HLA-G e HLA-E pode ser modulada 
por vírus, estudos recentes mostram que o 
polimorfismo HLA-G foi associado com o aumento 
do risco de aquisição e de persistência da infecção 
por AR-HPV [14,15]. 

Existe a probabilidade de mudanças dos resultados 
obtidos até o momento pelo aumento significativo no 
número de amostras (n) provenientes do 
Laboratório Souza Anatomia Patológica e também 
pela aquisição de lâminas de tissue 
microarray (TMA) e que terão os seus resultados 
avaliados e incluídos na pesquisa. 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados preliminares sugerem que a proteína 
p16

INK4a
 pode ser um bom marcador de progressão 

de lesões precursoras do câncer cervical, HLA-G 
não apresenta correlação com a progressão de 
lesões cervicais e  HLA-E demonstra uma tendência 
de maior expressão em LSIL e menor expressão em 
HSIL e CC.  
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer cervical é um grande problema de 
saúde pública no mundo. Sua incidência é cerca 
de duas vezes maior em países menos 
desenvolvidos quando comparada aos países 
mais desenvolvidos. A taxa de mortalidade gira 
em torno de 8.275 casos anuais, o que 
corresponde a 38,7% de óbitos por este tipo de 
câncer na América do Sul.(1) O câncer cervical 
está associado ao Papillomavirus Humano (HPV). 
Este vírus está presente em 99,7% dos casos de 
cânceres cervicais invasivos, sendo uma infecção 
frequentemente transitória.(2) Os HPV são vírus 
epiteliotrópicos, que estabelecem infecções 
produtivas no epitélio estratificado da pele, no 
trato ano-genital e na cavidade oral. (3) 
Existem mais de 100 genótipos de HPV 
identificados, sendo que cerca de 40 infectam o 
trato genital e são classificados de alto (AR) e 
baixo risco (BR) para o desenvolvimento do 
câncer cervical, sendo que os mais frequentes no 
mundo são 16/18 (AR), e aproximadamente 70% 
dos cânceres cervicais são decorrentes desses 
genótipos.(4) 
Quando infectadas pelo HPV, as células epiteliais 
podem apresentar alterações na sua expressão 
gênica e função, de modo que seu ciclo celular se 
desregula, aumentando o número de mitoses e 
desenvolvendo lesões de diferentes graus. Essas 
lesões, em sua maioria, são assintomáticas e 
autorresolutivas, sendo que em 80% dos casos 
ocorre regressão espontânea. No entanto, nos 
outros aproximadamente 20% de mulheres, a 
infecção viral é persistente, podendo evoluir para 
câncer em até 10% dos casos.(5) 
Quando comparadas às células saudáveis, as 
células cancerígenas apresentam um 
desequilíbrio oxidativo. Acredita-se que a 
oncogênese esteja relacionada às espécies 
reativas de oxigênio (EROs). Outrossim, os danos 
causados pelo EROS no material genético celular 
representam a primeira etapa para a mutagênese 
e carcinogênese. (6) 
Considerando que as anormalidades na função 
mitocondrial estão intimamente relacionadas com 

o aumento de EROs e que estas tem papel 
fundamental na gênese do câncer cervical, 
buscamos encontrar drogas que atuam neste 
sistema. A apocinina (4-hidroxi-3-
metoxiacetofenona), composto pertencente à 
classe dos metóxi-catecóis, originalmente 
extraído a partir das raízes da erva Picrorhiza 
kurroa Himalaia, tem sido amplamente utilizada 
como um inibidor da NADPH oxidase em vários 
modelos experimental utilizando celulas 
fagocíticas e não fagocíticas. (7) A Apocinina 
parece agir inibindo a translocação de 
subunidades de proteína do citosol para a 
membrana (8), provocando um rearranjo 
significativo do citoesqueleto de actina, 
arredondamento celular, e diminuição dos níveis 
de Rac1 e ativação da sua proteína G relacionada 
Cdc42.(9). A diapocinina, um dimero covalente da 
apocinina, tem sido relatada como um inibidor 
mais potente da NADPH oxidase. Outro composto 
que é reportado por possuir atividades anti-cancer 
é o CAPE (caffeic acid phenethyl ester), por 
potencializar a apoptose (10) e induzir interrupção 
do ciclo celular na fase  S e G2. (11) 
Diante do exposto nosso propósito foi avaliar o 
efeito citotóxico da apocinina, diapocinina e CAPE 
frente à células epiteliais cervicais infectadas por 
HPV 16 e 18.  
2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Preparo das drogas  
 As drogas foram doadas pelo Laboratório de 
Ciências da Universidade Estadual Paulista "Julio 
de Mesquita Filho" - UNESP- Bauru, SP sob 
responsabilidade do Prof. Dr. Valdecir Farias 
Ximenes. 
A solução estoque de apocinina, diapocinina e 
CAPE foram preparadas em  
dimetilsulfóxido (DMSO) 10mg/mL seguida de 
sonicação com sonicador sonda (Sonics, EUA). A 
solução foi diluída em DMEM em concentrações 

finais de 10, 50, 100, 250 e 500M  
para utilização nos experimentos subsequentes, 
de forma que a concentração de DMSO final não 
ultrapasasse 1%. 
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2.2. Meio Dulbecco’s modificado Eagle’s 
(DMEM)  

Para preparação do meio Dulbecco’s Modified 
Eagle (DMEM), 3,4 g/l do meio foram dissolvidos 
em água destilada na temperatura de 15 a 30 

o
C. 

Em seguida, foi adicionados 3,7 g/l de NaHCO3 e 
0,29 g/l de L-glutamina e agitado. O pH foi 
ajustado para 7,2 e imediatamente após, o meio 
foi esterilizado por filtração utilizando membrana 
com porosidade de 0,22 μm. 

2.3 Cultura de Células 

 Células epiteliais cervicais SiHa (HPV-16 
positivo), HeLa (HP-18) e células de rim do 
macaco verde africano Cercopithecus aethiops 
(VeRo) foram cultivadas em meio DMEM 
suplementado com 50 mg/L penicilina, 
streptomicilina e anfotericina B e 10% de SFB a 
37 ºC em estufa de CO2. Após a confluência e 
formação da monocamada celular, a fim de 
promover a manutenção das células de linhagem 
contínua, as células foram tripsinizadas por 1 min, 
ressuspensas em meio DMEM contendo 10% de 
SFB e transferidas para novas garrafas de 
plástico com tampas de rosca e dispositivo para a 
entrada do CO2 (TPP).  

2.4 Ensaio de Citotoxicidade 

 Uma suspensão de células SiHa, HeLa e VeRo 
foram plaqueadas em meio DMEM com 10% de 
soro fetal bovino e antibióticos em 94 poços a 
uma concentração de 5,0 x10

5
 células/mL. A 

placa foi incubada por 24 h a 37 °C em 5% de 
CO2. A monocamada obtida após 24hrs será 
tratada com diferentes concentrações que 
variaram de 10 a 500µM de apocinina, 
diapocinina, CAPE e seus respectivos controles. 
Após incubação a 37 °C com 5% de CO2 por 48 h 
e 72 h será avaliado através do método de 3-(4,5-
dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium 
bromide (MTT), utilizado para a avaliação de 
citotoxicidade e incubado por 4 horas. Cristais de 
formazan intracelular formado pela metabolização 
do MTT foram solubilizados com dimetilsulfóxido 
e a absorvância da solução foi medida a 570 nm. 
O percentual de viabilidade foi calculado como 
(densidade óptica (DO) das culturas com 
tratamento / DO de amostra de controle) × 100%.  
 
3. RESULTADOS 

A citotoxicidade de apocinina, diapocinina e 
CAPE foi avaliada em duas linhagens de células 
cancerígenas de colo de útero, HPV 16 (SiHa) e 
HPV 18 (HeLa), utilizado como controle células 

sadias de rim do macaco verde africano 
Cercopithecus aethiops (VeRo) em ensaio de 
MTT. Os resultados indicaram que a apocinina 
inibiu significativamente a proliferação de SiHa 
quando comparado com as outras linhagens 
celulares (HeLa e VeRo). Os dados da 
porcentagem de viabilidade celular de SiHa, 
VeRo e HeLa tratadas com as diferentes 
concentração das drogas estão nas figuras 1, 2 e 
3. Os valores de IC50 para as células SiHa e 
VeRo trtadas com apocinina foram 228,56µM 
(±DP 20,20), 374,84µM (±DP 4,58), 
respectivamente o que sugere uma ação 
antiproliferativa (Figura 4).  

 

Figura 1: Análise da citotoxicidade da apocinina. As células 
foram cultivadas na presença de várias concentrações de 
apocinina (10, 50, 100, 250 e 500µM) durante 48 h e 72 h 
(Vero). A porcentagem de inibição celular foi medida pelo 
ensaio de MTT. O valor do IC50 de apocinina em células 
SiHa, VeRo e HeLa mostraram-se 228,56µM, 374,84µM, 
366,66µM, respectivamente. Os dados estão expressos como 
média ± desvio padrão de três experimentos independentes.  

 

Figura 2: Análise da citotoxicidade da diapocinina. As células 
foram cultivadas na presença de várias concentrações de 
diapocinina (10, 50, 100, 250 e 500µM) durante 48 h e 72 h 
(Vero).  A porcentagem de inibição celular foi medida pelo 
ensaio de MTT.O valor do IC50 de diapocinina em células 
SiHa, VeRo e HeLa mostraram-se 343,78µM, 73,33µM, 
147,82µM, respectivamente. Os dados estão expressos como 
média ± desvio padrão de três experimentos independentes.  
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Figura 3: Análise da citotoxicidade da CAPE. As células foram 
cultivadas na presença de várias concentrações de CAPE (10, 
50, 100, 250 e 500µM) durante 48 h e 72 h (Vero). A 
porcentagem de inibição celular foi medida pelo ensaio de 
MTT.O valor do IC50 de CAPE em células SiHa, VeRo e HeLa 
mostraram-se 101,24µM, 23,96µM, 54µM, respectivamente. 
Os dados estão expressos como média ± desvio padrão de 
três experimentos independentes.  

 

       

Figura 4: Análise do indice de viabilidade celular (IC50) de 
célula epitelial cervical (SiHa) tratada com apocinina e célula 
VeRo. Os valores de IC50 para células SiHa e VeRo foram 
228,56µM (±DP 20,20 ), 374,84µM (±DP 4,58), 
respectivamente, com p valor de 0,0005. 

       

        

4. DISCUSSÃO 
 
A busca da medicina nos dias atuais é 
desenvolver drogas seguras, eficazes e 
acessíveis. Recentemente, muitos trabalhos 
veêm analisando vários extratos de plantas, 
particularmente aqueles que são conhecidos 
como tendo algum valor medicinal fornecendo 
informações valiosas para sua possível utilização 
em formulação terapêutica de drogas anti-câncer. 
Em nosso trabalho, investigamos os efeitos 
citotóxicos de três compostos a apocinina e seu 
dimero, diapocinina, extraído das raízes da erva 
Picrorhiza kurroa Himalaia e o CAPE (caffeic acid 
phenethyl ester) componente de própolis 
promissor em pesquisas contra o câncer. A 
apocinina demonstrou citotoxicidade contra SiHa, 

corroborando  com  dados encontrados 
recentemente, na qual avaliaram o tratamento da 
apocinina em camundongos com câncer de 
próstata, como resultado houve redução 
significativa de células cancerígenas, não 
apresentando efeitos toxicos para células 
sadias.(12)  
 
5. CONCLUSÃO 
 
Estes resultados demonstram claramente que 
apocinina pode induzir morte nas três linhagens 
celulares, porem com IC50 significante para SiHa. 
A partir dos nossos dados, pode-se sugerir que 
apocinina possui considerável potencial 
antiproliferativo em células cervicais uterinas in 
vitro, especificamente o HPV de alto risco 16, 
indicando seu possível uso futuro na formulação 
de um agente terapêutico eficaz para combater o 
câncer. 
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer do colo uterino é proveniente de 
alterações celulares que na maioria das vezes 
evoluem de forma indeterminada [1]. É 
considerado como um importante problema de 
saúde pública. Segundo as últimas estimativas 
mundiais para o ano de 2012, o câncer do colo do 
útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre 
as mulheres, com 527 mil casos novos. E a 
incidência é maior em países menos 
desenvolvidos quando comparada aos países 
mais desenvolvidos [2].  

Esta neoplasia tem na maioria das vezes uma 
evolução lenta, apresentando estágios 
precursores pré-neoplásicos, cuja progressão 
parece ocorrer predominantemente a partir das 
neoplasias intraepiteliais cervical grau I (NIC I) 
para NIC II, NIC III, e desta para câncer invasivo 
[3].  

A associação do câncer cervical com a infecção 
persistente por Papillomavirus Humano (HPV) de 
alto risco carcinogênico (AR) já está amplamente 
comprovada [4], sendo que os AR-HPV-16 e -18 
são os mais prevalentes no mundo, inclusive nos 
cânceres cervicais. Mais comumente, a infecção 
por HPV é assintomática e autorresolutiva, sendo 
que em 80% dos casos ocorre regressão 
espontânea. No entanto, nos outros 
aproximadamente 20%, a infecção viral é 
persistente, podendo levar ao câncer cervical em 
até 10% dos casos [5].  

Devido à elevada prevalência, a busca por novos 
ativos eficientes e menos tóxicos para o 
tratamento é contínua. As vitaminas são 
substâncias essenciais ao ser humano, as quais, 
introduzidas no organismo, em pequenas 
quantidades participam da regulação do 
metabolismo e facilitam o processo de 
transferência energética, ou seja, desempenham 
importante papel na manutenção da saúde, no 
crescimento, na defesa contra as infecções e na 
nutrição [6].  

Essa classe pode ser dividida em dois grupos: 
hidrosolúveis e lipossolúveis, segundo as 
características físico-químicas e propriedades 
fisiológicas. Dentre as vitaminas lipossolúveis 
encontra-se a vitamina K, que foi descoberta em 
1929. A vitamina K é classificada em três tipos: 
filoquinona (K1), menaquinona (K2) e menadiona 
(K3). A Menadiona (k3) trata-se de um composto 
sintético, mais potente biologicamente do que as 
formas naturais de vitaminas K1 e K2 [7].  

Alguns estudos iniciais sobre a vitamina K3 (Vit 
K3) indicaram que esta exerce atividade 
antitumoral inibindo actividade Cdk1 e que sobre-
expressam o gene c-myc para induzir uma morte 
celular apoptótica [8]. Esse mecanismo de morte 
celular pode estar ligado há um desequilíbrio 
oxidativo através de um possível aumento na 
geração de espécies reativas de oxigênio (EROs). 
[9] Foram propostos dois mecanismos primários 
para esse desequilíbrio: o estresse oxidativo 
ocorre através do redox ciclismo e/ou arilação 
directa de tióis celulares que pode estar 
direcionado a um mecanismo primário em 
depleção de glutationa (GSH) [10].  

A vitamina C também denominada de ácido 
ascórbico (AA) ou ascorbato é uma vitamina 
hidrossolúvel. É um antioxidante instável, 
facilmente oxidável, cujas ligações podem ser 
quebradas pelo oxigênio, por bases alcalinas e 
temperaturas elevadas [11]. As funções da 
vitamina C como pro-oxidante e/ou antioxidante 
são determinadas, pelo menos, por três fatores: o 
potencial redox no ambiente celular, a presença 
ou ausência de metais de transição e as 
concentrações locais. O efeito pró-oxidante da 
vitamina C, em concentrações elevadas, medeia 
a produção de espécies reativas de oxigênio 
(EROs), que atuam como potentes oxidantes 
intracelulares [12].  

O efeito dos antioxidantes no crescimento, 
diferenciação e morte das células tumorais tem 
sido estudado em modelos de culturas celulares e 
em animais com tumores. Estudos têm revelado 
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que as vitaminas, quando usadas isoladamente 
ou conjugadas, podem induzir apoptose seletiva e 
inibir ou estimular o crescimento das células 
cancerígenas, sendo que  estes efeitos 
dependem do tipo, forma, taxa de administração e 
concentração das vitaminas e do tipo de tumor 
[13,14].  

Neste contexto, o interesse no estudo de 
vitaminas intensificou-se não só devido à sua 
demanda em múltiplas funções biológicas, mas 
também ao destaque que apresentam sozinhas, 
ou combinadas entre si no tratamento de diversos 
processos patológicos. Os resultados destas 
associações podem mostrar efeitos aditivos, 
sinérgicos ou ainda efeito antagônico. Sendo que 
ainda oferecem baixa toxicidade, menos efeitos 
colaterais e uma diminuição no custo e na 
duração do tratamento [15].  

Assim, nosso objetivo inicial foi verificar a 
citotoxicidade da associação das vitaminas K3 e 
C em células epiteliais cervicais infectadas por 
HPV.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Origens das drogas 

A vitamina K3 e vitamina C foram adiquiridas 
através da empresa Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 
USA), conservadas em temperatura ambiente. 
Sendo que, para os ensaios a vitamina K3 foi 
diluída em solução de Dimetilsulfóxido (DMSO) e 
a vitamina C diluída em meio Dulbecco's Modified 
Eagle's Medium (DMEM). De forma que a 
concentração final de DMSO não ultrapasasse 
1%. Não podendo manter a solução estoque 
diluída, ou seja, para cada ensaio era realizada 
uma nova diluição das drogas era realizado. 
 

2.2 Cultura de Células 

Células epiteliais cervicais SiHa (HPV-16 positivo) 
e células de rim do macaco verde africano 
Cercopithecus aethiops (VeRo) foram cultivadas 
em meio DMEM suplementado com 50 mg/L 
penicilina, streptomicilina e anfotericina B e 10% 
de SFB a 37 ºC em estufa de CO2. Após a 
confluência e formação da monocamada celular, 
a fim de promover a manutenção das células de 
linhagem contínua, as células são tripsinizadas 
por 1 min, ressuspensas em meio DMEM 
contendo 10% de SFB e transferidas para novas 
garrafas de plástico com tampas de rosca e 
dispositivo para a entrada do CO2 (TPP).  

 
2.3 Ensaio de Citotoxicidade 

Uma suspensão de células SiHa e VeRo foram 
plaqueadas em meio DMEM com 10% de soro 
fetal bovino e antibióticos em 94 poços a uma 
concentração de 5,0 x10

5
 células/mL. A placa foi 

incubada por 24 h a 37 °C em 5% de CO2. A 
monocamada obtida após 24 hrs foi tratada com 
diferentes concentrações da vitamina K3 e 
Vitamina C, associadas ou não, e seus 
respectivos controles. Após incubação a 37 °C 
com 5% de CO2 por 48 h e 72 h foi avaliado 
através do método de 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-
2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT), 
utilizado para a avaliação de citotoxicidade e 
incubado por 4 horas. Adicionou-se 50µL de 
Dimetilsulfóxido (DMSO) e o resultado foi obtido 
através da leitura espectrofotométrica a 570 nm 
em aparelho Elisa. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Ensaio de Citotoxicidade 

A vitamina K3 foi testada nas seguintes 
concentrações: 2, 4, 8, 16 e 32 μM (Figura 1) e a 
vitamina C nas concentrações: 2000, 4000, 6000, 
8000 e 1000 μM (Figura 3). Foi avaliada a taxa de 
inibição de crescimento das células com 
tratamento das vitaminas isoladas e conjugadas. 
Através do ensaio, foi possível observar que a 
vitamina K3 sozinha foi capaz de inibir 50% da 

viabilidade celular (IC₅₀) das células SiHa na 
concentração de 10,87 μM e para células não-

cancerígenas VeRo, a IC₅₀ foi de 17,05 μM. 
(Figura 2) 
Quando as células SiHa foram tratadas somente 
com a vitamina C, esta foi capaz de inibir 50% da 
viabilidade celular (IC₅₀) na concentração de 
3360,6 μM e para células não-cancerígenas 

VeRo, a IC₅₀ foi de 1845,7 μM. (Figura 4) 

Quando associadas às vitaminas C e K3 o IC₅₀ 
encontrado para células cancerígenas SiHa foi de 
5,3 μM para vitamina K3 e 1500 μM para vitamina 
C. 
Com relação às células não cancerígenas VeRo, 
quando tratada com a associação das vitaminas 
C e K3 o IC₅₀ encontrado para vitamina K3 foi de 
5,1 μM e para vitamina C foi de 1454,54 μM . 
Para valores de índice de combinação de drogas 
(IC) quando conjugadas se obtêm o seguinte 
parâmetro: sinergismo (IC <1), efeito aditivo (IC = 
1), e antagonismo (CI> 1). Neste caso obtivemos 
IC >1 (1.083) para as células cancerígenas SiHa, 
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isto caracteriza-se como efeito antagônico entre 
as drogas associadas (Figura 5).  

 
Figura 1: Porcentagem de inibição de células SiHa 
(infectadas) e células VeRo (não infectadas) tratadas com a 
Vitamina K3  nas concentrações 2,4,8,16,32 e 64µM. 

 

    

Figura 2: Comparação do índice de viabilidade celular (IC₅₀) 

em células SiHa (infectadas) e em células VeRo (não 

infectadas) tratadas com a Vitamina K3. A IC₅₀ para células 

infectadas foi de 10,87µM (DP±0,51) e para células não 

infectadas  IC₅₀ de 17,05µM (DP±0,52), com p valor < 0,0001. 

 

Figura 3: Porcentagem de inibição de células SiHa 
(infectadas) e células VeRo (não infectadas) tratadas com a 
Vitamina C  nas concentrações (250, 500, 1000, 2000, 4000). 

Figura 4: Comparação do índice de viabilidade celular (IC₅₀) 

em células SiHa (infectadas) e em células VeRo (não 

infectadas) tratadas com a Vitamina C. A IC₅₀ para células 

infectadas foi de 3360,6µM (DP±700,03) e para células não 

infectadas  IC₅₀ de 1845,7µM (DP±475,2). 

 

Figura 5: Isobolograma que ilustra o efeito antagônico entre as 
vitaminas C e K3 em células cancerígenas SiHa incubadas por 
48 h a 37 

◦
C (curva convexa).  

 

 

4. DISCUSSÃO 

Nossos experimentos mostraram que a vitamina 
K3 mostrou uma elevada citotoxicidade para a 
linhagem cancerígena quando comparada com as 
células controles. O mesmo não foi observado 
para a vitamina C.  
Alguns trabalhos relatam efeito sinérgico entre as 
vitaminas K3 e C para outros tipos de câncer, 
como: câncer prostático, câncer de pulmão e 
câncer de mama. Porém neste estudo a 
associação destas não desempenhou efeito 
sinérgico nas doses avaliadas. 
 5. CONCLUSÃO 

Os nossos resultados sugerem que a associação 
das vitaminas C e K3 pode não ter efeito 
sinérgico para o tratamento do HPV 16. Porém, 
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os resultados mostram que a vitamina K3 sozinha 
em uma menor concentração inibiu o crescimento 
das células cancerígenas (SiHa), comparando 
com a dose utilizada para inibição nas células 
normais (VeRo). 
Estes dados mostram uma potencial ação 
antitumorogência da vitamina K3, em 
concentrações que não afetam a viabilidade de 
células normais. 
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1. INTRODUÇÃO 

A vaginose bacteriana (VB) é definida como uma 
perturbação da microbiota vaginal caracterizada 
pela diminuição da concentração de lactobacilos 
produtores de peróxido de hidrogênio e 
predominância de bactérias anaeróbias [1]. Nesta 
síndrome polimicrobiana ocorre alteração da 
microbiota vaginal normal associado à ausência 
ou diminuição acentuada dos lactobacilos 
acidófilos [2]. Estes lactobacilos são 
predominantes na flora normal e possui função de 
proteger a vagina contra agentes patológicos, 
mantendo o pH ácido impedindo assim a 
proliferação de agentes causadores desta  
doença [1]. 
 
VB foi mencionada pela primeira vez, em 1955 
por Gardner e Dukes, que descreveram o quadro 
clínico de corrimento fétido em mulheres, 
inicialmente denominado "vaginite não específica” 
[3]. Em 1984, um grupo de pesquisadores chegou 
a um consenso que seria mais apropriado chamar 
essa condição de "vaginose bacteriana" [4]. 
Vaginose, pela falta de uma resposta inflamatória 
e bacteriana, devido a sua associação com 
muitas bactérias [4]. 

 
O quadro clínico de VB caracteriza-se por 
secreção vaginal branca ou acinzentada, 
homogênea, com odor fétido, pH mais elevado 
que o normal, ausência de prurido, queimação ou 
sintomas urinários [5]. Não se observa 
modificação no colo, vagina ou vulva, pois não 
existe processo inflamatório associado, razão 
para esta síndrome polimicrobiana ser chamada 
de vaginose, e não vaginite [6]. 

 
Atualmente, VB é uma doença de grande 
relevância devido a sua alta prevalência e suas 
complicações obstétricas e ginecológicas, que 
aumentam o risco de transmissão de doenças 
sexualmente transmissíveis, como o vírus da 
imunodeficiência adquirida (HIV) [1]. Quadros de 
VB também podem estar associado ao parto 
prematuro, baixo peso do recém-nascido, aborto, 

infeção uterina após o parto, endometrite, 
infertilidade, entre outras afecções [2]. 
 
Logo, esse desequilíbrio do ecossistema vaginal 
leva a diminuição dos lactobacilos predominantes, 
propiciando a proliferação das bactérias 
anaeróbicas estritas e facultativas, que vão levar 
ao quadro de VB [7]. Alguns gêneros bacterianos 
estão mais comumente relacionados com VB, 
como Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., 
Bacteroides fragilis e Mycoplasma hominis [8]. 
 
Entretanto, alguns estudos trazem que através de 
técnicas moleculares, tais como, Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR), PCR-Multiplex 
(PCR-M), PCR Real-Time, outros agentes foram 
detectados em mulheres com VB, como 
Atopobium vaginae, Ureaplasma urealyticum, 
Megasphaera tipo 1, BVAB1, BVAB2, BVAB3, 
Sneathia spp, Mycoplasma genitalium [6, 7]. 
 
Este trabalho teve como objetivo principal 
padronizar a técnica de PCR-M para detecção 
simultânea de 13 agentes causadores de 
vaginose bacteriana em amostras cervicais de 
mulheres das regiões noroeste e sul do Estado do 
Paraná e correlacionar com o resultado citológico 
destas pacientes. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Amostras 
 

Foram incluídas nesse projeto 223 amostras 
cervicais de mulheres das regiões noroeste e sul 
do Estado do Paraná. Este projeto foi aprovado 
pela Comissão de ética em pesquisa envolvendo 
seres humanos (COPEP) da UEM (CAAE 
05868212.0.0000.0104) submetido em 
24/09/2012 e aprovado em 26/10/2012. As 
pacientes assinaram um termo de compromisso 
em que declaram seu aceite em participar do 
presente projeto e de que seu material biológico 
seria utilizado, apenas, para a referida pesquisa.  
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 2.2. Coleta do material biológico e extração 
do DNA 
 

Para o exame citológico todas as amostras foram 
coletadas da região cérvico-vaginal usando uma 
espátula de Ayre e fixador propilenoglicol spray 
(técnica padrão VCE: Vagina-Cervical-
Endocervical). Os esfregaços citológicos foram 
enviados para o laboratório de Citologia Clínica 
do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises 
da UEM e todos os exames foram avaliados e 
reportados de acordo com o Sistema Bethesda 
2001, seguindo os critérios de diagnósticos de 
referência [9]. O controle de qualidade foi 
realizado utilizando o SISCOLO (Sistema de 
Qualidade de Citologia e Ginecologia), 
estabelecido pelo Ministério da Saúde do Brasil. 
 

Para detecção dos agentes causadores de VB, 
amostras ecto e endocervicais foram coletadas 
com auxílio de escovas do tipo Cytobrush e 
transferidas para tubos com 1mL de salina 0,9% 
estéril. Para realização do PCR-M, o DNA das 
amostras foi extraído utilizando-se o Kit 
AxyPrepTm Body Fluid Viral DNA/RNA Miniprep 
(Axygen), conforme manual do fabricante. 

 
2.3. Detecção simultânea de treze agentes 
causadores de vaginose bacteriana através da 
técnica de PCR-Multiplex  
 
A reação de PCR-M foi realizada para a detecção 
simultânea de 13 agentes microbianos. Os 
iniciadores foram confeccionados baseados na 
sequência altamente conservada de cada agente, 
obtidos no GenBank e analisados no BLAST. 
Devido ao tamanho molecular e temperatura de 
anelamento desses iniciadores, tivemos que 
dividir a detecção em 3 reações. A primeira 
reação utilizou os agentes: Gardnerella vaginalis 
(330 pb), Mobiluncus curtisii (130 pb), Bacteroides 
fragilis (842 pb), Mycoplasma hominis (270 pb), 
Ureaplasma urealyticum (541 pb) e Megasphaera 
tipo 1 (211 pb); segunda reação: Atopobium 
vaginae (155 pb), BVAB1 (90 pb) e BVAB2 (260 
pb); terceira reação: Mobiluncus mulieris (80 pb), 
BVAB3 (160 pb), Sneathia sanguinegens (102 pb) 
e Mycoplasma genitalium (193 pb), sendo que a 
temperatura de anelamento utilizada para cada 
reação foi de 55ºC, 62ºC e 63ºC, 
respectivamente. 
 

Cada mistura dessas 3 reações foi feita em 

volume final de 25  µL contendo 2,5 mM de cada 

dNTP, 0,6 mM de MgCl2, 25 mM de cada 

iniciador, 5 µL do DNA extraído (50 ng do total da 

amostra) e 1 U de Taq DNA polimerase Platinum 
(Invitrogen, CA, EUA).  
 
Após a preparação das reações, cada eppendorf 
foi colocado em termociclador (Biosystem, CA, 
EUA) com a seguinte programação: pré-
aquecimento a 94ºC por 10 minutos, 35 ciclos a 
94ºC por 1minuto; temperatura variável 
dependendo da reação por 1 min; 72ºC por 1 min 
e etapa final a 72ºC por 10 minutos. 
 
Todos os produtos amplificados foram analisados 
em gel de agarose 2,5% (m/v) e submetido à 
corrida eletroforética. Como padrão de tamanho 
molecular, foi utilizado o marcador de 25 pb 
(Invitrogen). Em alguns casos em que as bandas 
não foram visualizadas no gel de agarose a 2,5%, 
os produtos foram analisados através de um gel 
de poliacrilamida a 8%. Os controles positivos 
para todos os treze agentes estudados foram 
obtidos a partir de amostras clínicas positivas 
detectadas por métodos de referência, incluindo 
métodos clínicos, laboratoriais e/ou PCR simples 
(PCRs). 

 
2.4. Validação da técnica de PCR-Multiplex 
utilizando PCR simples para cada agente 
causador de VB  
 
Para a validação, PCRs também foi realizado 
para os treze agentes em todas as amostras 
estudadas e para os controles positivos utilizando 
os mesmos iniciadores que para PCR-M. PCRs 
(padrão ouro) é em geral mais sensível do que 
PCR-M, e a reação cruzada, o que pode ocorrer 
durante a PCR-M, é evitada. Todas as amostras 
clínicas também foram testadas utilizando-se o 

gene específico da -globina humana com os 
iniciadores GH20/PC04, sendo um controle 
interno para amplificação e integridade do DNA 
sob as mesmas condições que as reações PCR-
M ou PCRs. 

 
 

3. RESULTADOS 

Foram detectados um ou mais agentes em 162 
amostras (72,6%), sendo que um agente foi 
encontrado em 76 amostras (47%), dois ou mais 
agentes simultâneos em 86 amostras (53%). 
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A maior prevalência foi detectada em G. vaginalis 
(n=74; 45,67%), seguida por Megasphoera tipo 1 
(n =52; 32,09%), BVAB1 (n =35; 21,60%), U. 
urealyticum (n =28; 14,8%), BVAB3 (n =27; 
17,28%), M. curtisii (n =22; 13,58%), BVAB2 (n 
=20; 12,34%), A. vaginae (n =15; 9,25%),  M. 
hominis (n =9; 5,55%), S. sanguinegens (n =9; 
5,55%), M. mulieris (n =6; 3,70%), B. fragilis (n 
=4; 2,46%) e M. genitalium (n =2; 1,23%). 
 
Os resultados finais foram considerados como 
verdadeiros positivos caso o PCRs fosse positivo 
(padrão ouro). A concordância global de 
resultados PCR-M com PCRs foi de 99,08%, e os 
parâmetros de validação médios foram como se 
segue: a sensibilidade, especificidade e valor 
preditivo positivo (VPP) de 100%, valor preditivo 
negativo (VPN) de 97,0%, e acurácia de 99,3%. 

Considerando-se os agentes individuais, para G. 
vaginalis, Megasphoera tipo 1, BVAB1, U. 
urealyticum, BVAB3, M. curtisii, A. vaginae, S. 
sanguinegens, M. mulieris, B. fragilis e M. 
genitalium, PCR-M mostrou valores de 100% para 
todos os parâmetros. Para ambos os agentes 
BVAB2 e M. hominis, PCR-M mostrou 
especificidade e VPP de 100%, e acurácia de 
98%. Estes agentes se diferem entre si no valor 
de sensibilidade (80% e 88,8%) e no VPN (97,8% 
e 97,6%), respectivamente (Tabela 1). 

 
 
 
 
 

 
Tabela 1 - Resultado validação entre PCR-Multiplex (PCR-M) e PCR simples (PCRs) para treze agentes 

causadores de VB em amostras cervicais. 

 

 
 
 
4. DISCUSSÃO 

Para o nosso conhecimento, este é o primeiro 
estudo a detectar simultaneamente agentes 
microbianos causadores de vaginose em 
amostras cervicais usando PCR-M no Brasil e 
América Latina. O método implantado 
representou um avanço importante em relação às 
técnicas convencionais, permitindo a detecção de 
treze agentes microbianos, muitos dos quais são 
 
 

 
 
difíceis de identificar, utilizando métodos 
convencionais. 
 
A concordância global da técnica de PCR-M com 
PCRs foi elevada (99,08%), e outros parâmetros 
de validação, incluindo a sensibilidade, 
especificidade, valor preditivo positivo e negativo 
e precisão, também foram excelentes (variando 
de 97,0% a 100%). Considerando-se os agentes 
individualmente, PCR-M também mostrou 
excelentes valores para todos os parâmetros e 
detectou 86 amostras cervicais (53,0%), com 
mais de um microrganismo. O ensaio PCR-M 
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simplifica o fluxo de trabalho, permitindo a sua 
utilização em laboratórios de diagnóstico de 
rotina, com instalações moleculares básicos.  
  
A maior prevalência microbiana foi detectada em 
G. vaginalis (n=74; 45,67%). G. vaginalis é uma 
bactéria bem conhecido que tem sido associada 
VB. Nossos resultados são concordantes com as 
abordagens moleculares anteriores que relataram 
uma alta carga de G. vaginalis na maioria dos 
pacientes com VB [10]. 
 
O segundo microrganismo mais prevalente foi 
Megasphaera tipo 1 (n =52; 32,09%), e o terceiro 
foi BVAB1 (n =35; 21,60%). Segundo Fredricks et 
al., 2007, estas bactérias vaginais são excelentes 
marcadores da VB, podendo ser utilizadas 
isoladamente ou em combinação [8]. Até o 
presente momento, em nosso conhecimento, não 
há estudos que relatam o isolamento por cultura 
destes microrganismos, provavelmente por se 
tratarem de bactérias extremamente fastidiosas. 
Desta maneira seu diagnóstico pode ser realizado 
unicamente por técnicas moleculares como PCR 
simples, PCR quantitativa, PCR-M e FISH de 
amostras de fluido vaginal [11]. Segundo Fethers 
et al., 2012, a detecção por PCR da combinação 
de ambos proporcionou uma sensibilidade de 
99% e uma especificidade de 89% para o 
diagnóstico de VB [5]. 
 
Outros microrganismos foram detectados em 
quantidades inferiores como se segue: U. 
urealyticum (n =28; 14,8%), BVAB3 (n =27; 
17,28%), M. curtisii (n =22; 13,58%), BVAB2 (n 
=20; 12,34%), A. vaginae (n =15; 9,25%),  M. 
hominis (n =9; 5,55%), S. sanguinegens (n =9; 
5,55%), M. mulieris (n =6; 3,70%), B. fragilis (n 
=4; 2,46%) e M. genitalium (n =2; 1,23%). 
 
BVAB2, BVAB3, A. vaginae e S. sanguinegens 
são pouco comuns em indivíduos sem VB (Ling et 
al., 2010). A. vaginae possui importante papel no 
desenvolvimento e tratamento da VB (Ling et al., 
2010). Esta bactéria foi detectada por PCR em 
96% dos pacientes com VB e em apenas 12% -
19% com flora normal [10]. 
 
M. curtisii e M. mulieris também têm sido 
implicados na VB [7]. Entretanto, outros estudos 
mostram que a quantidade de M. mulieris não é 
aumentada mesmo na flora normal [12]. 
 
M. hominis e M. genitalium são espécies 
comensais pertencentes à microbiota do trato 
genital feminino, sendo altamente prevalentes em 

mulheres sexualmente ativas, cerca de 21% a 
53% dessas mulheres são colonizadas no colo do 
útero ou na vagina [13]. Apresentam papel 
etiológico em algumas doenças do trato genital 
feminino, como VB, pielonefrite, doença 
inflamatória pélvica (DIP), septicemia e 
infertilidade [14]. 
 
B. fragilis faz parte da flora vaginal normal, mas 
frente a um distúrbio, há um crescimento 
excessivo dessa bactéria, caracterizando quadros 
de VB [15]. 

 
Considerando-se que as informações na 

literatura ainda são escassas e conflitantes sobre 
frequência destes agentes e sua ação, mais 
estudos epidemiológicos em mulheres de 
diferentes regiões do nosso país são necessários, 
o que poderá auxiliar na condução de medidas 
públicas para tratamento e prevenção destes 
agentes. 

 
 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo sugerem que a 
detecção destes treze agentes causadores de VB 
pode ser útil para o diagnóstico microbiológico ou 
confirmação da VB, fornecendo informações 
importantes sobre a prevalência destes agentes. 
No entanto, reconhecemos que diferentes regiões 
do nosso país e novos agentes devem ser 
estudados, o que facilitará a compreensão sobre 
a dinâmica dessas infecções auxiliando assim na 
condução de políticas públicas. Estudar como 
essas espécies bacterianas diferentes interagem 
em indivíduos com VB provavelmente ajudará 
elucidar a fisiopatologia desta síndrome comum, 
mas pouco compreendida. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o câncer cervical (CC) é o segundo 
tipo de câncer que mais acomete as mulheres a 
nível mundial, sendo precedido apenas pelo 
câncer de mama [1]. Esse câncer apresenta 
frequência variada nas diferentes regiões do 
mundo, com maior incidência em regiões e países 
subdesenvolvidos. No Brasil o CC ocupa o 
terceiro lugar entre os cânceres mais comuns que 
acometem mulheres, com estimativa de 
aproximadamente 20.000 novos casos/ano [1].  

A associação entre o CC e a infecção persistente 
por Papillomavirus Humano (HPV) de alto risco 
carcinogênico já está amplamente comprovada. 
Este vírus está presente em 99,7% dos casos de 
CC, sendo o agente causal da doença 
sexualmente transmitida (DST) viral mais 
frequente no mundo. A infecção cervical por HPV 
é frequentemente transitória, no entanto, pode 
tornar-se persistente e levar ao desenvolvimento 
do CC [2-4]. 
Os HPV são vírus são epiteliotrópicos, que 
estabelecem infecções produtivas no trato ano-
genital e na cavidade oral. Existem mais de 200 
genótipos deste vírus, dos quais em torno de 40 
têm tropismo pelas mucosas ano-genitais e são 
classificados como de baixo (BR) ou alto risco 
(AR) carcinogênico [3,5]. Os genótipos de HPV-
AR mais frequentes no mundo são os -16 e -18, 
que são os agentes causais de aproximadamente 
70% dos CC. Os HPV-BR mais prevalentes são 
os -6 e -11, predominantemente envolvidos no 
desenvolvimento de verrugas genitais [4]. 
Mais comumente, a infecção por HPV é 
assintomática e autorresolutiva, sendo que em 
torno de 90% dos casos ocorre regressão 
espontânea [6]. No entanto quando a infecção 
viral é persistente, 10% dos casos podem evoluir 
para CC que é uma patologia de evolução lenta, 
que apresenta estágios precursores. Com grande 
variabilidade individual, 20% dos casos de 

infecção persistente 20% evoluem de lesões 
intraepiteliais escamosas de baixo grau (LSIL) 
para as de alto grau (HSIL) e destas para CC [4]. 
As razões da variabilidade em relação ao 
desenvolvimento de SIL e progressão para CC 
não está ainda bem estabelecida e vários 
cofatores que poderiam influenciar na 
carcinogênese cervical decorrente do HPV têm 
sido avaliados. Dentre eles, destacam-se fatores 
ambientais e genéticos, diferentes genótipos e 
carga viral do HPV, infecção por múltiplos 
genótipos, uso de contraceptivos hormonais por 
longo tempo, fumo, múltiplos parceiros, 
coinfecção com outros agentes de DSTs [4]. 
A coinfecção de HPV com outros agentes de 
DSTs como Chlamydia trachomatis, Herpes 
simplex virus (HSV) 1 e 2, Neisseria gonorrhoeae, 
Mycoplasma hominis, Trichomonas 
vaginalis, Treponema pallidum e outros tem sido 
estudadas [7]. Estas pesquisas propõem que a 
infecção por DST pode contribuir para a 
persistência viral e assim com o desenvolvimento 
de lesões cervicais bem como seu 
agravamento, aumentando a probabilidade de 
ocorrência do CC [3]. Entretanto a associação 
dos diferentes agentes causadores de DST e a 
coinfecção por HPV na carcinogênese cervical 
ainda é controvérsia [8] e o papel específico 
desses microrganismos no desenvolvimento do 
câncer não estão bem estabelecidos. Nas últimas 
décadas, o diagnóstico de DST dependia de 
métodos tradicionais como cultura, ensaios 
enzimáticos e uso de anticorpos. Porém, nos 
últimos anos, vários métodos moleculares vêm 
sendo disponibilizados e implantados na rotina 
laboratorial. Esses novos métodos possuem uma 
vantagem por serem mais sensíveis, permitindo a 
detecção e diagnóstico em casos assintomáticos 
e sintomáticos [2]. Dentre os métodos 
moleculares utilizados no diagnóstico, a reação 
em cadeia da polimerase (PCR) Multiplex (M-
PCR) possui a vantagem adicional de possibilitar 
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a detecção simultânea de múltiplos patógenos, 
reduzindo custo e tempo de análise [7]. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar à 
prevalência da co-infecção entre HPV e os 
agentes causadores de DSTs em mulheres sem e 
com diferentes graus de anormalidades cervicais 
e CC. Com o intuito de tentar elucidar o 
envolvimento de DSTs na carcinogênese cervical. 
A realização desse projeto foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Maringá, 
n°. 489/2010, 083/2011 e 085/2011. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 População de estudo  
 
O estudo foi realizado com 839 mulheres com 
idade entre 15 e 83 anos, no período de 10 de 
Maio de 2011 a 30 de Outubro de 2013, na 
cidade de Maringá /PR, durante atendimento pelo 
Sistema Único de Saúde na realização da 
consulta do exame preventivo para CC. Para a 
realização do procedimento ginecológico, todas 
as participantes preencheram e assinaram o 
consentimento livre esclarecido e responderam 
ao questionário para a caracterização 
epidemiológica, comportamento sexual e outros 
fatores de risco.  
Foram utilizados como critério de exclusão para a 
participação no projeto: ser menor de 18 anos de 
idade; estar gestante ou em período pós-parto; ter 
realizado histerectomia; ter histórico de qualquer 
tipo de câncer; estar com sangramento vaginal; 
não ter histórico de atividade sexual; ter realizado 
tratamento recente para qualquer patologia do 
trato urogenital e ainda não ter sido coletado 
material da junção escamo colunar (JEC).  
Ao momento da realização do exame preventivo, 
foram incluídas as pacientes cujo material 
apresentou-se: insatisfatória de acordo com o 
Sistema de Bethesda; com ausência de células 
representativas da JEC (no mínimo 10 células 
endocervicais ou metaplásicas escamosas bem 
preservadas); não ser tríplice (contendo amostras 
da região vaginal, cervical e endocervical na 
mesma lâmina) como padronizado 
internacionalmente. 

 
2.2 Critério de classificação dos resultados do 
exame preventivo 
 
Os resultados citológicos foram categorizados de 
acordo com o Sistema de Bethesda, sendo 
considerado normal (ausência de anormalidades 
cervicais); alterado: aqueles que apresentaram 

atipias de células escamosas de significado 
indeterminado (ASCUS); atipias de células 
escamosas de significado indeterminado, não 
podendo excluir uma lesão intraepitelial de alto 
grau (ASC-H); atipia glandular de significado 
indeterminado (AGUS); lesão escamosa 
intraepitelial de baixo grau (LSIL); lesão 
escamosa intraepitelial de grau (HSIL); câncer 
cervical invasivo (CC). Todas as amostras com 
ASC alto –H, HSIL e CC foram analisadas e 
confirmadas por histopatologia. 
 
2.3 Detecção e genotipagem de HPV 
 
Amostras cervicais, endocervicais e vaginais 
foram coletadas com cytobrush e espátula de 
Ayre e transferidas para  tubos contendo 1ml de 
solução salina estéril e armazenadas à  -20 ºC. 
Foi utilizado o kit AxyPrep DNA/RNA Miniprep Kit 
(Axygen, CA, USA), para a extração do material 
genético das amostras, de acordo com o manual 
de instruções do fabricante. A qualidade e 
quantidade de DNA extraído foram mensurados 
por espectrofotômetro.  
A PCR para detecção do HPV foi realizada 
conforme descrito por Gimenes et al.[7] e 
genotipadas através do método de PCR-RFLP 
segundo Santiago et al.[5]. 

 
2.4 Multiplex PCR para os agentes de DSTs 
 
Os sete patógenos de DSTs estudados foram: 
Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus 
(HSV) 1 e 2, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma 
hominis, Trichomonas vaginalis e Treponema 
pallidum. Os iniciadores foram confeccionados 
levando-se em consideração a compatibilidade 
entre eles para a temperatura de anelamento, 
proporcionando a produção de amplicons com 
diferentes tamanhos para fácil análise em gel de 
agarose após corrida eletroforética. O protocolo 
otimizado consistiu de reação com volume final 
de 25 µL contendo dNTPs, MgCl2, DNA extraído 
das amostras, Taq Platinum DNA polimerase 
(Invitrogen, CA, USA). O termociclador (Thermal 
Cycler, Biosystem, CA, USA) teve a seguinte 
programação: trinta e cinco ciclos de 
desnaturação, anelamento e extensão. Os 
produtos da PCR foram então analisados através 
de corrida eletroforética em gel de agarose com 
brometo de etídio. 
Todas as amostras foram também analisadas 
para o gene da beta globinia humana, com a 
utilização dos iniciadores específicos 
GH20/PC04, como controle positivo e a qualidade 
do DNA, sob as mesmas condições do PCR e M-
PCR utilizado.  
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M-PCR perfeitamente distinguiu e corretamente 
identificou todos os setes patogenos das DSTs, 
quando sozinho (1 DST) ou simultaneamente (2-3 
DSTs) e não foram detectados falsos positivos. 
Os resultados finais, depois de repetidos aqueles 
que foram discrepantes, foram aceitos como 
verdadeiramente positivos se o PCR individual 
(sPCR) para o patogeno também foi positivo. Na 
maioria das analises os resultados do M-PCR 
comparados com o sPCR foram similares 
(98,82%) e os parâmetros de validação foram os 
seguintes: sensitividade de 95,75%, 
especificidade e valor preditivo positivo de 100%, 
valor preditivo negativo de 98,94% e acurácia de 
99,4%. T. vaginalis, HSV-1, C. trachomatis e T. 
pallidum apresentaram valor de 100% para todos 
os parâmetros. O mesmo resultado foi obtido nos 
casos de detecção simultânea de 2 ou 3 DSTs. 
3. RESULTADOS 

Participaram do estudo um total de 838 pacientes, 
entre 18 e 83 anos, idade média de 40,1 ± 12 
anos. Com base nos achados do exame 
citológico, foram divididos dois grupos, um com 

citologia normal (n=614), com idade media de 
41,4 anos ± 11,7, e outro com citologia alterada 
(n=224), com idade media de 36,4 anos ± 12,8 (p 
= 0,0005). Neste último grupo foram detectados 
AGUS (n=5); ASCUS (n=65); ASC-H (n=27); LSIL 
(n=77) e HSIL (n=50). Outras características 
epidemiológicas dos dois grupos são 
apresentadas na Tabela I.  
A frequência de HPV-DNA (HPV +) foi de 33,8% 
(n=284/838) na população total, com alta 
significância quando comparado citologia alterada 
versus normal (81,7% e 16,4% respectivamente; 
p = 0,0001). Entre 35–44 anos de idade, HPV (+) 
foi maior (p = 0,0009; OR 1,62). De acordo com 
análise univariada, as características que também 
apresentaram significância com (HPV +) foram: 
ter tido 6–10 parceiros sexuais no decorrer da 
vida (p = 0,00001; OR 1,59); 1–2 gestações (p = 
0,0004 OR 1,59); fazer uso de contraceptivos 
hormonais (p = 0,008; OR 1,52) e também uso de 
contraceptivos não hormonais (p = 0,00001; OR 
3,16)

 
Tabela I. Características epidemiológicas das 832 mulheres incluídas no estudo em relação à positividade para HPV 

Perfil HPV (+) HPV (-) Total HPV (+) % OR p # 

Faixa etária             
55 a 64 anos 75 26 101 74.3 Referência 

 Menos de 25 anos 42 42 84 50.0 

1.62 0.00096* 
25 a 34 anos 130 93 223 58.3 
35 a 44 anos 170 68 238 71.4 
45 a 54 anos 122 46 168 72.6 
Mais de 65 anos 15 9 24 62.5 

Coitarca 
      17 a 19 anos 206 91 297 69.4 Referência 

 <=13 anos 22 18 40 55.0 
1.26 0.07437 14 a 16 anos 182 108 290 62.8 

>= 20 anos 144 67 211 68.2 
Número de parceiros 

      1 243 69 312 77.9 Referência 
 2 a 5 232 155 387 59.9 

2.20 0.00001* 6 a 10 41 35 76 53.9 
> de 10 38 25 63 60.3 
Número de gestações 

      3 a 4 179 72 251 71.3 Referência 
 Nenhuma 53 50 103 51.5 

1.59 0.00048* 1 a 2 292 132 424 68.9 
>5 30 30 60 50.0 

Contraceptivo 
hormonal 

      Não 400 179 579 69.1 Referência 
 Sim 154 105 259 59.5 1.52 0.00830* 

Outros 
contraceptivos 

      Não 464 176 640 72.5 Referência 
 Sim 90 108 198 45.5 3.16 0.00001* 

# Teste qui-quadrado de Mantel- Haenszel;* OR Significativa p<0.05 

 
Entre todas as amostras foram detectados 44 
diferentes genótipos de HPV. O genótipo -16 
(28,4%; AR) foi o mais prevalente, seguido pelos 

genótipos -31 (7,9%; AR), -58 (6,9%; AR) e -72 
(6%; BR) respectivamente. Os demais genótipos 
representam menos de 5% de taxa de detecção. 
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Sem considerar múltipla infecção por HPV, os 
genótipos de HPV-AR e HPV-BR foram 
detectados em 55,3% e 27,3% das mulheres, 
respectivamente. HPV-AR apresentou correlação 
estatística com as seguintes características 
epidemiológicas: menor idade média (p = 0,000), 
faixa etária entre 35-44 anos (p = 0,002; OR 
1,52); número de parceiros entre 6 e 10 (p = 
0,00001; OR 2,52); entre 2 – 5 gestações (p = 
0,0003; OR 1,67); e usar contraceptivos não 
hormonais (p = 0,00001; OR 2,41). HPV-BR 
apresentou significância estatística em relação as 
seguintes características epidemiológicas: faixa 
etária entre 45-54 anos (p =0,001; OR 0,62); 2-5 
parceiros sexuais durante a vida (p = 0,0001; OR 
0,33); e uso de contraceptivos não hormonais (p = 
0,00001 OR 3,85).  
A detecção de coinfecção entre dois ou mais 
genótipos de HPV na mesma paciente foi de 
26,7% (n=101), onde 36% (n=37) apresentaram 
dois genótipos e 8% (n=9) três genótipos. 
Cinfecção entre genótipos de HPV foi relacionada 
com a idade média de 40,4 ± 12,1 anos (p = 0,03) 
e com resultado de citologia alterada (p = 0,01). 
Foi detectado um total de 255 (30,4%) casos de 
outros agentes de DSTs, sendo que dessas 
coinfecoes na mesma paciente ocorreu em 47 
mulheres (18,4%). A prevalência detectada para 
cada uma das DSTs foi de: Chlamydia 
trachomatis, 10,3% (n=86); Herpes simplex virus 
(HSV) 1, 1,1% (n=9) e 2, 3,9% (n=33); Neisseria 
gonorrhoeae, 4,7% (n=39); Mycoplasma hominis, 
3,5% (n=29); Trichomonas vaginalis,11,6% (n=97) 
e Treponema pallidum, 1,7% (n=14). Nenhum dos 
patógenos apresentou significância estatística 
quando comparados individualmente com 
qualquer variável epidemiológica das mulheres do 
estudo. Entretanto, quando foram analisadas as 
coinfecções entre estas DSTs, a idade média de 
40,3 anos ± 12,1 anos mostrou associação (p = 
0,01).  
A detecção dos agentes de DST em mulheres 
HPV-DNA negativas foi: Chlamydia trachomatis, 
8,6% (n=48); Herpes simplex virus (HSV) 1, 1,2% 
(n=7) e 2, 1,6% (n=9); Neisseria gonorrhoeae, 
3,9% (n=22); Mycoplasma hominis, 4,1% (n=23); 
Trichomonas vaginalis,11,7% (n=65) e 
Treponema pallidum, 1,4% (n=8). Nas mulheres 
HPV-DNA positivas foi de: C.trachomatis, 4,5% 
(n=38); Herpes simplex virus (HSV) 1, 1% (n=8) e 
HSV 2 3,9% (n=33); N. gonorrhoeae, 2% (n=17); 
M. hominis, 0,7% (n=6); T. vaginalis,3,8% (n=32) 
e T. pallidum, 0,7% (n=6). HPV-DNA positivo, e 
particularmente com genótipo de AR, foi 
associado com aumento na prevalência de C. 

trachomatis. Não houve associação entre 
qualquer dos demais agentes de DST com HPV-
DNA (+), tanto em mulheres com citologia normal 
quanto naquelas com citologia alterada 

4. DISCUSSÃO 

Nosso estudo mostrou que forte associação com 
risco aumentado de infecção por HPV na faixa 
etária entre 35-44 anos. Estes dados são 
similares ao observado em outros estudos 
associando mulheres adultas e alta taxa de 
infecção por HPV, o que pode estar relacionado a 
um maior número de novos parceiros sexuais [4]. 
Com esses dados é possível mostrar umas das 
principais relevâncias do nosso estudo uma vez 
que a maior taxa de infecção por HPV ocorreu em 
mulheres adultas e não mulheres mais jovens 
como na maioria dos estudos [4, 9]. O maior 
número de parceiros sexuais e o início precoce 
da atividade sexual foram associados com HPV-
DNA positivo. Outros estudos também já 
evidenciaram Estas associações e está em 
concordância com o fato da infecção por HPV ser 
a infecção viral de transmissão sexual mais 
recorrente no mundo [4,10]. Ainda, o maior 
número de parceiros e atividade sexual, além de 
aumentarem o risco para infecção por HPV, ainda 
favorecem particularmente infecção por genótipos 
de HPV-AR [11]. HPV-16 foi o mais prevalente 
seguido por -31 e -58, ambos de AR, e então pelo 
HPV-72, de BR, em nosso estudo. Alguns 
estudos epidemiológicos tem demonstrado o 
possível envolvimento das DST na carcinogênese 
induzida pelo HPV, mas este é ainda um tema 
controverso. Existem vários mecanismos pelos 
quais as DST em coinfecção com HPV possam 
estar envolvidos no câncer cervical, uma delas 
através das alterações geradas pelo próprio 
mecanismo infeccioso da doença e este 
aumentando o estresse oxidativo das células do 
epitélio. A associação entre HPV e C. trachomatis 
já vem sendo estudada e esta estabelecida, 
inclusive por estudo do nosso grupo de pesquisa 
[3, 12-13]. Nossos dados mostraram que nas 
mulheres HPV-DNA positivo, e particularmente 
com genótipo de AR, há um aumento na 
prevalência de C. trachomatis. Os dois patógenos 
são co-variáveis quando relacionados ao 
comportamento sexual, pois ambos causam 
alteração no epitélio cervical [6, 9, 14].  
5. CONCLUSÃO 

Dentre os sete patógenos de DSTs estudados, 
que foram Chlamydia trachomatis, Herpes 
simplex virus (HSV) 1 e 2, Neisseria gonorrhoeae, 
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Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis 
e Treponema pallidum, somente  Chlamydia 
trachomatis apresentou associação com a 
infecção por HPV. Assim, mais estudos devem 
ser realizados para elucidar o envolvimento das 
DSTs na carcinogênese cervical.  
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1. INTRODUÇÃO 

A temática relacionada à saúde masculina vem 
sendo pouco abordada e discutida em 
contraposição à saúde da mulher [1] e da criança, 
que desde a implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) tem sido prioridades. Schwarz e 
colaboradores [2] mostraram em uma revisão de 
literatura, utilizando artigos publicados na Scielo

®
, 

que até 2011 existiam apenas 35 trabalhos 
relacionados à saúde do homem, sendo que as 
publicações desta temática iniciaram-se em 2002, 
esse fato demonstra a relevância do tema 
proposto no presente estudo.  

Segundo a PNAISH, no ano de 2005 as causas 
de mortalidade na população masculina na faixa 
etária situada entre 20 e 59 anos incidiam em 
cinco grupos principais de entidades mórbidas, 
sendo a maior porcentagem de óbitos referente 
às causas externas; em segundo lugar, estavam 
as doenças do aparelho circulatório, em terceiro 
os tumores; em quarto, as doenças do aparelho 
digestivo e em quinto lugar, as doenças do 
aparelho respiratório [3]. Dados mais atuais do 
Ministério da Saúde (2001 a 2010) confirmam que 
as causas externas continuam sendo a principal 
causa de mortalidade, seguido pelas doenças do 
aparelho circulatório [4]. 
No município de Bandeirantes-PR, considerando 
as principais causas de mortalidade no período 
situado entre os anos de 1995 a 2007, observa-se 
que os dados diferem dos encontrados no Brasil, 
sendo as doenças do aparelho circulatório e do 
aparelho respiratório as mais relevantes. 
Como as doenças cardiovasculares estão entre 
as principais causas de morte em homens, tanto 
no município do estudo, como no Brasil e no 
mundo, a avaliação da saúde dos homens e o 
acompanhamento desses indivíduos com fatores 
de risco são imprescindíveis para a prevenção de 
complicações e para o manejo desses pacientes 
de forma mais adequada, pois a associação de 
fatores de risco para doenças cardiovasculares 
em homens pode alcançar 50% de correlação 
com a mortalidade [5]. 
 

Muitas das necessidades de saúde não se 
manifestam como um problema imediato, mas 
como algo evitável, na qual a atenção básica 
pode intervir com ações preventivas e de 
promoção à saúde, entretanto a ausência dos 
homens ou sua invisibilidade [6] nesses serviços 
são tidas como uma característica da sua 
identidade, sendo que estas estariam associadas 
à desvalorização do autocuidado e à 
preocupação incipiente com a saúde [7]. 
 
A falta de acesso dos homens ao atendimento 
público de saúde é um agravante para a ausência 
desse paciente no serviço, porém observa-se que 
nas unidades de saúde onde foram 
disponibilizados atendimento em horários 
diferenciados (durante horário de almoço, 24 
horas, aos sábados e domingos ou à noite) houve 
maior presença masculina buscando atendimento 
[8, 9]. 

No Brasil não há, de fato, ações continuadas 
voltadas à população masculina na faixa etária de 
20 a 59 anos e as atividades existentes e 
direcionadas aos homens são pontuais, com 
pouca articulação com as diretrizes propostas na 
PNAISH e geralmente estas são voltadas para 
ações clínico-assistenciais [10]. 

Dessa forma, mesmo com a elevada 
morbimortalidade relacionada às doenças 
cardiovasculares no homem, este tema é pouco 
pesquisado [2]. Assim, para o atendimento da 
população masculina, é necessário que os 
profissionais de saúde se capacitem, observando 
a realidade de cada unidade de saúde e, 
juntamente com os gestores de saúde, 
vislumbrem e operacionalizem estratégias 
inclusivas para o público masculino, tais como a 
implantação de horários alternativos e 
implementação de programas específicos. O 
repensar das questões que permeiam a saúde do 
homem e a mudança de atitude profissional 
podem desencadear nessa população a 
sensação de pertencerem ao espaço de 
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promoção, proteção e recuperação de saúde, 
sentindo-se acolhidos pelo sistema de saúde [9]. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições 
de saúde do homem que estão inseridos no 
mercado de trabalho nos três ramos de atividade 
econômica (agricultura, indústria e serviço), e 
observar quais as alterações encontradas nesta 
população para algumas doenças crônicas 
(hipertensão arterial, Diabetes mellitus, 
hipercolesterolemia, hiperplasia/neoplasia de 
próstata), com a finalidade de contribuir para o 
fortalecimento da política de saúde do homem na 
atenção básica, visando o desenvolvimento de 
ações de promoção da saúde e prevenção de 
agravos à população masculina. 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, 
realizado em empresas dos três ramos de 
atividade econômica (agricultura, indústria e 
serviço) do município de Bandeirantes/PR. 
2.1 População do estudo  
A população alvo foi composta por homens, 
inseridos no mercado de trabalho em três ramos 
de atividade econômica no Brasil, sendo 
agricultura, indústria e serviço. 
As empresas para a realização da pesquisa foram 
escolhidas por terem principalmente homens em 
seu quadro de funcionários, e apresentarem a 
possibilidade de trabalho em três turnos. Foi 
realizado um contato prévio com as empresas 
que aceitaram participar da pesquisa, sendo elas: 
Usina Bandeirantes (agricultura e indústria) e 
SAGAE Formaturas (Serviço). 
A população total do estudo é de 809 homens 
que trabalhavam regularmente nas empresas 
selecionadas em janeiro de 2014. Destes, 523 
homens aceitaram participar da pesquisa, dos 
quais 477 realizaram os exames clínico, 
antropométrico, glicemia capilar e coleta de 
sangue.  
2.2. Critérios de inclusão/exclusão 

Os critérios de inclusão para os participantes 
foram ser do sexo masculino, acima de 18 anos, 
funcionários das empresas selecionadas para o 
estudo e que aceitaram participar da pesquisa, 
após assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão 
foram idade menor que 18 anos e aqueles que 
não aceitaram participar da pesquisa ou que não 
compareceram no dia da coleta de sangue. 
2.3. Desenho do estudo / Protocolo 
Experimental 
A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(FCFRP/USP) sob o número 707.179. 
As entrevistas e as coletas foram realizadas entre 
os meses de março e maio de 2014, nos próprios 
locais de trabalho dos homens e as amostras de 
sangue foram enviadas a um laboratório de 
análises clínicas conveniado ao projeto. 
Todos os participantes responderam um 
questionário (instrumento de coletas de dados),  
contendo informações sobre  dados sócio-
demográficos (idade, raça, estado civil, renda 
familiar, plano de saúde, frequência de consulta 
médica, atividade física, tipo de trabalho, turno de 
trabalho), cronotipo, história clínica, co-
morbidades médicas e/ou diagnósticos prévios 
(hipertensão arterial, Diabetes mellitus, 
hipercolesterolemia, hiperplasia/neoplasia de 
próstata). Foram também sobmetidos ao exame 
hemodinâmico (pressão arterial) e exame físico e 
antropométrico (peso, altura, circunferência 
abdominal e índice de massa corpórea), 
Após a entrevista os homens foram distribuídos 
em dois grupos para realização dos exames 
laboratoriais: 

 Grupo A: homens abaixo de 40 anos de idade, 
nos quais foram realizados os exames de 
glicemia de jejum, colesterol total e frações e 
aferição da pressão arterial. 

 Grupo B: homens com quarenta anos ou mais, 
nos foram serão realizados os exames de PSA 
(antígeno prostático específico) além de todos os 
exames do grupo A. 

Todos os resultados de exames foram analisados 
pelo médico responsável e os pacientes serão 
encaminhados (com agendamento prévio) em 
nova consulta para o diagnóstico clínico.  
A partir dos resultados obtidos junto aos exames 
laboratoriais apresentados anteriormente nos 
grupos A e B, os resultados de exames 
laboratoriais serão interpretados considerando os 
critérios abaixo: 
 
1) Diabetes mellitus: glicemia de jejum acima de 
126 mg/dL; 
2) hipertensão arterial sistêmica: pressão arterial 
sistólica acima de 140 mmHg e/ou diastólica 
acima de 90 mmHg [13]; 
3) hipercolesterolemia: colesterol total (> 200 
mg/dL) e/ou LDL (>150 mg/dL) e/ou HDL (< 
40mg/dL) e/ou triglicérides (>150 mg/dL); 
4) hiperplasia de próstata: 40 a 50 anos (> 2,5 
ng/mL), 51 a 60 anos (> 3,5 ng/mL); 
5) obesidade: IMC (>30 Kg/m

2
). 

2.4. Análise de Dados. 
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Durante a avaliação e interpretação dos 
resultados foram realizados os testes estatísticos 

com auxílio dos “softwares” Microsoft Excel  e 

Statistic para o estudo da análise das médias 
(Anova) e análise de comparação múltipla entre 
os grupos (Tukey-Kramer). O nível de 
significância será fixado em p<0,05.  
3. RESULTADOS 

Dos 477 homens entrevistados verificou-se uma 
mediana de 38 anos, idade mínima de 18 e 
máxima de 74 anos.  

A mediana da renda mensal R$1.600,00, sendo a 
renda mínima R$724,00 e máximo R$15.000,00  

A maioria dos homens era casada 66,45% (317), 
de raça branca 54,50% (260), com primário 
completo 47,79% (228), trabalham na indústria 
52,83% (252) e em turno integral 44,65% (213) e 
relatam não possuírem doenças 77,36% (369). 

Quando analisados os dados antropométricos, 
verificou-se o a mediana do peso corporal de  
81Kg, sendo que o menor peso foi 49 Kg e maior 
peso 145,9 Kg.. A mediana da altura foi 1,72 m, 
sendo a mínima 1,45m e a máxima 1,97m. O 
índice de massa corpórea (IMC) teve uma 
mediana 27,4, com IMC mínimo de 15,6 e 
máximo de 66,6 . 

Para os níveis de colesterol verificou-se o 
Colesterol Total com média de 193 ± 37,8 mg/dL. 
O HDL teve uma média de 41,8 ± 7,73 mg/dL.  O 
LDL teve média de 120 ± 32,2 mg/dL. Já os níveis 
de trriglicérides teve média de 155 ±100,7 mg/dL. 

O PSA foi analisado em homens acima de 40 
anos, portanto em 216 homens, sendo que o 
valor médio de PSA foi 1,29± 2,97 ng/mL. 

Em relação a avaliação cronobiológica dos 
entrevistados verificou-se que predominam os de 
cronotipos intermediário (55,7%) seguidos por 
41,4% de cronotipo matutino (Figura 1). 

 

Figura 1: Distribuição dos cronotipos dos trabalhadores 
dos três ramos de atividade econômica no município de 
Bandeirantes – PR. 

Ao realizar as razões de chance do acometimento 
das doenças com as demais variáveis analisadas, 
verificou-se que a idade tem maior significância 
estatística do que o ramo de atividade econômica 
e/ou o turno de trabalho (Tabela 1). 

Mas verificou-se que os níveis de triglicerídeos 
tem significância com o ramo de atividade 
econômica (p=0,008). 

4. DISCUSSÃO 

A maioria dos homens neste estudo tinham entre 
20 e 40 anos, portanto estão no auge da sua 
atividade produtiva, sendo que a média de idade 
foi 38,3 anos, dado parecido com outro estudo 
realizado em Campinas no qual a média foi 37 
anos [11] e outro realizado em Itu onde a média 
de idade foi 36 [12]. 
Como o salário mínimo nacional atual é de 
R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) [16], 
verificou-se que é média da renda familiar é de 
aproximadamente 3 salários e a mediana de um 
pouco mais de 2 salários. 
O padrão sócio-econômico encontrado no estudo 
é similar a outros sobre homens brasileiros [14], 
porém o que chamou a atenção foi o grande 
número de pessoas com alterações nos exames 
laboratoriais e/ou hemodinâmicos e que relataram 
no início do estudo não ter doença, portanto não 
tinham diagnóstico prévio para as alterações 
encontradas, principalmente a hipertensão arterial 
(n=107) e a hipercolesterolemia (n= 201). 
.  

 

Tabela 1: Avaliação da saúde do homem em relação a faixa etária, ramo de atividade econômica e turno de 
trabalho no município de Bandeirantes - PR 

\\ 

 Núme
ro 

% Glicemia 
>126mg/dL 

Colesterol 
Total >200 

mg/dL 

HDL 
<40mg/dL 

LDL >150 
mg/dL 

Triglicérides PSA 
>2,5ng/mL 

Idade   p<0,001 p<0,001 p=0,411 p= 0,003 p<0,001 p<0,001 
N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % 

<20 anos 16 3,35 1 3,36 2 1 8 3,36 0 0 1 0,58 0 0 
21 a 30 anos 125 26,21 3 13,64 29 14,43 62 26,24 8 9,41 28 16,28 0 0 
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31 a 40 anos 139 29,14 5 22,73 66 32,84 76 32,05 28 32,94 55 31,98 2 14,29 
41 a 50 anos 119 24,95 3 13,64 63 31,34 57 24,04 25 29,41 58 33,72 2 14,29 
51 a 60 anos 65 13,63 8 36,36 36 17,90 26 10,94 20 23,53 23 13,37 4 28,57 
61 a 70 anos 11 2,31 2 9,09 4 1,99 6 2,53 4 4,71 6 3,49 6 42,85 
>70 anos 2 0,42 0 0 1 0,50 2 0,84 0 0 1 0,58 0 0 
TOTAL 477 100 22 100 201 100 237 100 85 100 172 100 14 100 

Ramo de 
atividade 

  p=0,349 p=0,161 p=0,016 p=0,403 p=0,008 p=0,102 
N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % 

Indústria 252 52,83 11 50,00 96 47,76 133 56,12 40 47,06 84 48,83 9 60,00 
Agricultura 152 31,87 9 40,91 70 34,83 79 33,33 33 38,82 69 40,12 2 13,33 
Serviço 73 15,30 2 9,09 35 17,41 25 10,55 12 14,12 19 11,05 4 26,67 
TOTAL 477 100 22 100 201 100 237 100 85 100 172 100 15 100 

Turno de 
trabalho 

  p=0,295 p=0,573 p=0,852 p=0,296 p=0,060 p=0,620 
N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % N

o. 
 % 

Matutino 98 20,72 8 36,36 47 23,50 52 22,03 26 29,76 43 25,15 4 26,67 
Vespertino 22 4,65 0 0 9 4,50 12 5,08 5 5,95 8 4,68 0 0 
Noturno 61 12,90 3 13,64 28 14,00 31 11,65 9 10,71 28 16,37 0 0 
Integral 213 45,03 7 31,82 82 41,00 100 42,37 34 40,48 63 36,84 10 66,66 
Rotativo 79 16,70 4 18,18 34 17,00 41 17,37 11 13,1 29 16,96 1 6,67 
TOTAL 473 100 22 100 200 100 236 100 85 100 171 100 15 100 

 

 
Assim como em outros estudos [11, 12} verificou-
se uma grande incidência de sedentarismo, o que 
reflete nos elevados valores de sobrepeso e IMC 
elevados, além dos níveis de colesterol.  
Outra alteração que causou grande preocupação 
foi o PSA elevado (n=15), pois a maioria dos 
homens não procura o médico regularmente. 
O cronotipo apresentou-se dentro dos padrões 
esperado, com a maioria no cronotipo indiferente. 
E quando analisada a correlação de Person, 
verificou-se uma correlação positiva de 0,10 
(p<0,005) entre o cronotipo e o turno de trabalho. 
O que não refletiu negativamente no 
aparecimento de doenças. 
Mesmo não evidenciando significância estatística 
entre o ramo de atividade econômica e/ou turno 
de trabalho, outras análises estatísticas mais 
aprofundadas devem ser realizadas para a sua 
comprovação efetiva, uma vez que quando 
comparado os níveis de triglicérides com ramo de 
atividade econômica o valor de p foi 0,008. 
5. CONCLUSÃO 

Como a maioria das alterações visualizadas neste 
estudo não tinham diagnóstico prévio para estas 
doenças que são consideradas silenciosas, 
provavelmente se não houver intervenção, estes 
ao longo do tempo aumentarão as estatísticas de 
morbimortalidade, portanto sugere-se um 
acompanhamento por equipe multiprofissional e 
uma análise estatística mais aprofundada para 
verificar se existem diferenças entre os tipos de 
trabalho, os turnos e relações com dados 
socioeconômicos.  
Além disso sugere-se que seja realizado um 
acompanhamento dos homens que tiveram 
alteração nos exames clínicos e laboratoriais para 
realizar educação em saúde e diminuir os índices 
de morbi-mortalidade desta população. 
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1. INTRODUÇÃO 

A candidíase vulvovaginal (CVV) é um processo 
infeccioso causado pelo crescimento anormal de 
fungos (leveduras) na mucosa do trato genital 
feminino, sendo a espécie Candida albicans 
responsável por 60 a 70% dos episódios de CVV 
[1]. Além de fatores relacionados ao hospedeiro, 
vários fatores de virulência parecem ser 
responsáveis pela CVV. Entre estes estão a 
capacidade das leveduras aderir a células 
humanas e a formação de biofilme. A aderência 
das leveduras às células hospedeiras e tecidos é 
o primeiro passo necessário para a colonização 
inicial ou o estabelecimento da infecção [2]. A 
formação de biofilme está intimamente 
relacionada com a estadia prolongada destas 
leveduras na cavidade vaginal e é indicativa da 
infecção [3]. Alternativas para a utilização de 
agentes antifúngicos comerciais são produtos 
naturais. A própolis é uma resina elaborada pelas 
abelhas a partir da coleta de substâncias 
secretadas pelas plantas, sendo amplamente 
utilizada no preparo de cremes, loções e 
pomadas. Apresenta muitas propriedades 
terapêuticas tais como: antimicrobiana, 
antiinflamatória, imunoestimulatória, cicatrizante e 
anti-séptica. Sua composição química é bastante 
complexa e variada e está intimamente 
relacionada com a ecologia da região onde é 
coletada [5]. Estudos com a própolis vêm sendo 
realizados e comprovam a sua atividade 
antifúngica [6]. 
Sapindus saponaria L. (Sapindaceae) é uma 
planta nativa do Brasil, seu fruto é utilizado pela 
população como sabão para lavar roupas, e para 
cura de úlceras, feridas externas e inflamações 
[7]. Um grupo de pesquisadores da Universidade 
Estadual de Maringá vem trabalhando com o 
extrato de S. saponaria há alguns anos. Já foram 
isolados e identificados os principais 
componentes do extrato BuOH (BUTE) dos 
pericarpos de S. saponaria (dois acetilados 
triterpenos saponinas, S1 e S2, e também um 
oligoglicosídeo acíclico) e, demonstraram também 

a excelente ação inibitória e fungicida in vitro do 
extrato hidroalcoolico (HE) e BUTE contra C. 
albicans e C. não albicans isoladas de pacientes 
com CVV [8]. Além disso, foi demonstrado a 
atividade in vivo desses extratos contra espécies 
vaginais de Candida sensíveis e resistentes a 
azóis, concluindo a forte atividade antifúngica 
desse extrato in vivo, como também a ausência 
de citotoxicidade do mesmo [9].  
Perante o exposto, este trabalho objetivou avaliar 
a formação de biofilme sobre superfície abiótica e 
adesão em linhagem celular de adenocarcinoma, 
por leveduras C. albicans isoladas de pacientes 
com CVV, antes e após a exposição a própolis e 
a Sapindus saponaria L (Sapindaceae). Esse 
trabalho teve aprovação pelo Comitê de ética e 
pesquisa com seres humanos (COPEP) CAAE nº 
02200093000-09 report nº 435/2009. 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 PRODUTOS NATURAIS 
Foi utilizado extrato hidroalcoolico de Própolis na 
concentração de 30% (p/p) fornecido pelo 
Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Sistemas de Liberação de Fármacos da 
Universidade Estadual de Maringá. A fração 
butanólica do extrato de Sapindus saponaria L. foi 
fornecida pelo Laboratório de Fitoquímica e 
Inovação Tecnológica da Universidade Estadual 
de Maringá. 
2.2 ISOLADOS DE Candida albicans E 
CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO 
Para testar a susceptibilidade e determinar a 
biomassa total dos biofilmes em superfícies 
abióticas, foi utilizada a cepa de C. albicans 
ATCC (American Type Culture Collection) 90028 
e 29 isolados de C. albicans de pacientes com 
CVV que pertencem à coleção da Micoteca do 
Laboratório de Micologia Médica, Universidade 
Estadual de Maringá, Brasil. Para os testes de 
caracterização do biofilme e adesão em células 
HeLa, foram utilizados a mesma cepa de 
referência e os isolados clínicos A2 e 31MC. Em 
cada experimento, os isolados foram 
subcultivadas em Sabouraund Dextrose Agar 
(SDA; Difco) durante uma noite a 37°C e, em 
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seguida, em CHROMagar™ Candida. A 
densidade celular foi ajustada em câmara de 
Neubauer, antes de cada ensaio. 
2.3 ATIVIDADE ANTIFÚNGICA 
Para o teste de susceptibilidade foi utilizado o 
método de microdiluição em caldo, segundo o 
padronizado pelo CLSI (Clinical Laboratory 
Standards Institute, 2002, M27-A3) com algumas 
modificações para produtos naturais. A própolis 
foi testada nas concentrações 34.17, 68.35, 
136.71, 273.43, 546.87, 1093.75, 2187.5, 4375, 

8750 e 17500 g/mL de fenóis totais expressos 
em ácido gálico. A fração butanólica de S. 
saponaria foi testada nas concentrações de 9.76, 
19.53, 39.06, 78.12, 156.25, 312.50, 625.00, 

1250.00, 2500.00, 5000.00 g/mL. A 
concentração inibitória mínima (CIM) foi 
considerada a concentração mais baixa à qual 
nenhum crescimento fúngico era evidente. A 
concentração fungicida minima (CFM) também foi 
realizada e definida como a mais baixa 
concentração que impediu o crescimento da 
levedura. Os antifúngicos comerciais fluconazol 
(Pfizer, Brazil) e nistatina (Sigma, St. Louis, MO, 
USA) também foram testados. A CIM foi definida 
como a menor concentração do agente 
antifúngico que foi capaz de inibir,o crescimento 
em 50% para o fluconazol e 90% para a nistatina, 
em relação ao controle positivo sem drogas.

 
CIM50 e CIM90 foram definidas como as CIM 
capazes de inibir 50% e 90% dos isolados 
testados)

 

2.4 CITOTOXICIDADE 
Para o ensaio de citotoxicidade, células HeLa 
(linhagem cellular de adenocarcinoma cervical) 
doadas por Dr. Luísa Lina Villa,  ICESP-USP, São 
Paulo, Brasil, foram utilizadas. O método para o 
experimento foi o baseado na redução do MTS 
(3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-5-
[3carboxymethoxyphenyl]-2-[4-sulfophenyl]-2H-
tetrazolium) em DMEM sem vermelho de fenol 
[11], nos tempos de 24 e 48 horas. A 
porcentagem de viabilidade celular (%VC) foi 
calculada pela equação: %VC = (Aamostra / Abranco) 

 100, onde o branco foi a média com células e 
MTS. As concentrações testadas foram: 0,5XCIM; 
0,25XCIM; 0,125XCIM e 0,06XCIM. 
2.5 BIOFILME 

A densidade celular foi ajustada para 1  
10

7
leveduras/mL em RPMI para os 29 isolados de 

C. albicans e a cepa referência, e então 
adicionadas em placas de 96 poços. 
Simultaneamente a própolis e o S. saponaria 
foram adicionados em suas concentrações sub 

inibitórias (273,43g/mL e 156,25g/mL) 
respectivamente. Para o controle foi adicionado 

apenas RPMI. Para a formação do biofilme as 
placas foram incubadas por 24 horas a 35°C em 
Shaker (60 rpm). As placas foram lavadas duas 
vezes com PBS (0.1 M, pH 7) para remover as 
células não aderidas. A formação do biofilme foi 
avaliada pela quantificação da biomassa total 
usando o método de coloração pelo Cristal 
Violeta [12]. A densidade óptica (DO) foi 
determinada em espectrofotômetro a 570 nm. 
2.6 CARACTERIZAÇÃO DO BIOFILME 
A caracterização do biofilme foi realizada 
utilizando (i) Ensaios de viabilidade de C. albicans 

para determinar unidades formadoras de colônias 
(UFC), (ii) quantificação de proteínas e 
carboidratos da matriz do biofilme, e (iii) 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para 
todos estes ensaios foram utilizadas as 
concentrações sub-inibitórias da própolis e S. 
saponaria.  
2.7 ADESÃO EM LINHAGEM CELULAR DE 
ADENOCARCINOMA CERVICAL (HeLa) 
Células HeLa foram cultivadas a 37°C a 5% CO2 
em DMEM 10% de Soro Fetal Bovino (SFB). 
Depois de 80% de confluência, as células foram 
tripsonizadas, usando 25% de tripsina, e 
ajustadas a uma concentração de 1x10

5
 

células/mL em DMEM puro. Um volume de 500 
μL de suspensão foi adicionado em microplacas 
para cultura de 24 poços (Techno Plastic 
Products, Switzerland) e incubadas a 37°C em 
5% CO2 por 24 horas. As leveduras foram 
cultivadas em meio Yeast Peptone Dextrose e 
incubadas por 18 horas a 37°C com agitação a 
120 r.p.m. Depois da incubação, a densidade 
celular foi ajustada a 2x10

7
 leveduras/ml em 

DMEM com concentrações sub inibitórias do 
extrato de própolis ou S. saponaria e colocadas 
em contato com as células durante 2 horas sob 
agitação em shaker (60 rpm). 
Após o período de incubação os poços foram 
lavados com PBS e ao final o conteúdo suspenso 
em 1 mL e 20 μL  foram plaqueados em SDA. A 
contagem das Unidades Formadoras de Colônia 
(UFC) foi realizada após 24 horas [12].  
2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Os resultados foram analisados pelo programa 
Prism 6.0 software (GraphPad, San Diego, CA, 
USA). Foi utilizada a análise de variância 
(ANOVA) com o teste de Bonferroni. Todos os 
testes foram realizados com um nível de 
confiança de 95%. Os valores de p ≤ 0,05 foram 
considerados estatisticamente significativos.  
3. RESULTADOS 
Para a própolis a CIM50 e CIM90 corresponderam 
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a 546,87 µg/mL.  
Já para a fração butanólica de S. saponaria 
variou de CIM foi de 0,156 µg/µL a 0,625 µg/µL, 
sendo 312,50 µg/mL (CIM50) e 625,00 (CIM90). Os 
valores de CFM obtidos se igualaram aos valores 
de CIM50 para ambos extratos. A CIM para 
fluconazol e nistatina para os isolados de C. 
albicans e cepa referência foram sensíveis ao 
fluconazol, com CIM variando de 0,125 a 8 
μg/mL, (CIM50) e (CIM90) foram 0,125 e 1,0, 
respectivamente. Para nistatina, 75% dos 
isolados clínicos foram sensíveis e 25% foram 
sensível-dose-dependente (SDD). A CIM 
variaram de 0,125 a 8 μg/mL, e a CIM50 e 
CIM90foram 0,125 e 8 μg/mL, respectivamente. 
Na concentracão sub inibitória, própolis (273,43 

g/mL) apresentou 70% de viabilidade celular em 
24 hs e 47% em 48 hs. S. saponaria 

(156,25g/mL) apresentou 100% de viabilidade 
em ambos os tempos. Própolis foi capaz de 
diminuir a formação de biomassa de biofilme na 
maioria dos isolados (93,34%) comparado com o 
grupo controle, não exposto. Também foi 
observado redução significativa (p <0,05) do 
número de UFC do biofilme para o isolado A2 
(61,69%) e ATCC90028 (56,70%) após exposição 
a própolis. Adicionalmente, o isolado A2 exibiu 
redução de 44,33% dos carboidratos e as 
proteínas foram mantidas. Para a estirpe de 
referência, houve redução significativa em relação 
a todas as analises. Para o isolado 31MC 
observou-se uma redução da matriz do biofilme, 
através da redução de 50% de carboidratos e 
80% de proteínas. A MEV demonstrou reduzido 
biofilme para A2 e ATCC90028 com a diminuição 
do número de leveduras, já 31MC apresentou 
filamentação (Figura 1). Em relação a fração 
butanólica de S. saponaria, observamos um 
aumento de biomassa em 73,3% dos isolados. Os 
isolados A2, 31MC e ATCC tiveram diminuição de 
UFC na presença de S. saponaria, mas para a 
amostra 31MC não foi significativa a diferença. 
Em relação a carboidratos e proteínas, as 
diferenças não foram significativas para nenhum 
dos três isolados analisados. A MEV revelou que 
o biofilme quando em exposição ao S. saponaria, 
as leveduras que o constituem filamentam (A2 e 
31MC) ou diminuem as UFC (ATCC90028) 
(Figura1). Os resultados obtidos para a análise de 
adesão em linhagem celular HeLa, demonstraram 
que ambos produtos naturais não interferem 
nesse processo, sendo as diferenças não 
estatisticamente significantes (resultados não 
mostrados). 
4. DISCUSSÃO 

Nosso primeiro passo foi avaliar a 
susceptibilidade de isolados clínicos de CVV aos 
antifúngicos que são rotineiramente utilizados na 
prática clínica. Os isolados foram sensíveis ao 
fluconazol, mas 25% deles foram resistentes à 
nistatina. Resultados semelhantes foram 
relatados por Dalben-Dota et al. [6]. A própolis e o 
S. saponaria inibiram o crescimento de todas as 
leveduras testadas, com um CIM de 546,87 e 
312,5 µg / mL, respectivamente. Mesmo para os 
isolados clínicos SDD a nistatina, houve inibição 
completa de crescimento e morte quando 
expostos aos agentes naturais o que sugere 
melhor ação fungicida destes do que as drogas 
convencionais testadas. 
Com base nos resultados de CIM, avaliou-se a 
citotoxicidade em células HeLa. A viabilidade 
celular foi satisfatória para mais que 80% das 
concentrações testadas as 24 e 48 h, 
demonstrando a baixa toxicidade dos extratos em 
células humanas, o que para S. saponaria já 
havia sido relatado [9].  
A formação de biofilme em espécies de Candida, 
além de, possivelmente, ser um fator chave para 
a sobrevivência desta espécie, também pode ser 
responsável por serem particularmente bem 
adaptados para a colonização de tecidos e 
dispositivos de longa permanência [4]. Avaliando 
a capacidade de formação de biofilme de C. 
albicans de CVV, todos os isolados estudados 
foram capazes de formar biofilme em superfícies 
de poliestireno sob as condições testadas, 
apresentando variabilidade intra- e inter-
específica para formar biofilmes, o que já tem 
sido observado [13].  
A concentração sub inibitória de própolis inibiu a 
formação de biofilme em 93,34% (28/30) das 
amostras testadas (p <0,05). Esta redução da 
formação de biofilme por própolis foi relatado 
anteriormente, mas aquele estudo analisou outros 
parâmetros, tais como a atividade metabólica, in 
vitro [14].  
Os biofilmes dos isolados A2 e referência eram 
compactos, cobriam toda a superfície e, 
compostos de leveduras e multicamadas. Após a 
exposição a própolis, a MEV revelou uma 
redução acentuada destes biofilmes. Os 
resultados demonstraram que ambas as estirpes 
(A2) e a de referência apresentaram uma redução 
significativa no número de UFC (p <0,05). Além 
disso, o biofilme da cepa de referência exibiu 
reduções da biomassa do biofilme, carboidratos e 
proteínas (p <0,05). Curiosamente, o biofilme do 
isolado 31MC apresentou uma multicamada, 
biofilme compacto que cobria toda a superfície. 
Após a exposição a própolis, a matriz do biofilme 

Figura 1. Microscopia Eletrônica de Varredura do biofilme de C. 

albicans antes e após contato com a fração butanólica do extrato 
de S. saponaria e própolis, aumento de 350X. 
 



 

73 
  

exibiu uma redução significativa de carboidratos e 
proteínas. O aumento de DO revelado pela 
coloração do cristal violeta foi justificada pela 
observação de filamentação, visualizada na MEV. 
Ainda não existem estudos que relatem a 
influência de S. saponaria sobre biofilmes. Nosso 
trabalho avaliou esse aspecto e revelou que a 
concentração sub inibitória provocou aumento de 
biomassa em 73,3% dos isolados expostos a 
fração butanólica de S. saponaria. Para o isolado 
clínico A2 o aumento de biofilme foi significativo, 
porém a contagem de UFC diminuiu 
significativamente. Aqui, podemos inferir a 
característica antifúngica do S. saponaria, pois 
ele diminui a contagem de colônias, porém o 
aumento de biofilme pode ser devido a 
filamentação das leveduras, demonstrado pela 
MEV. Já para o isolado 31MC o único teste 
significativo foi o aumento de biofilme, o que pela 
microscopia ficou claro que foi ocasionado pela 
filamentação das leveduras. Porém a cepa de 
referência, a exposição ao extrato provocou 
diminuição quanto à formação de biofilme e 
também de UFC (valores significativos).  
O aumento de biofilme encontrado com a 
exposição aos extratos testados parece ser uma 
característica isolado-específica da levedura. A 
filamentação apresentada pelas leveduras dos 
isolados pode estar relacionada com uma 
característica de defesa das mesmas, quando 
elas expõem todo seu potencial de virulência para 
tentar superar o estresse e a morte pela 
exposição aos produtos naturais. 
Os resultados dos ensaios de adesão das 
leveduras à linhagem celular demonstraram que 
nenhum dos produtos naturais interferem nesse 
processo. 
5. CONCLUSÃO 
A própolis apresentou uma promissora 
característica anti-biofilme formado por leveduras 
isoladas de pacientes com candidíase 
vulvovaginal. Já a fração butanólica do extrato de 
S.saponaria os resultados sugerem aumento na 
formação do biofilme, possivelmente relacionado 
ao estímulo a filamentação das leveduras. Esse 
aumento de biofilme é uma característica isolado-
específica, portanto, mais estudos são 
recomendados para verificar essa característica. 
Todos os isolados clínicos de C. albicans e cepa 
referência foram capazes de formar biofilme em 
24 horas, com alguma variabilidade. Própolis e S. 
saponaria não influenciam no processo de 
adesão da levedura sobre células Hela. 
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1. INTRODUÇÃO 

A insuficiência renal crônica (IRC) é caracterizada 
pela redução lenta, progressiva e irreversível no 
número de néfrons funcionais, onde os rins são 
incapazes de excretar substâncias tóxicas do 
organismo como uréia e creatinina. Em muitos 
casos faz-se necessária a instalação de terapias 
que substituam o trabalho dos rins, na forma de 
diálise ou transplante renal, garantindo uma maior 
sobrevida aos indivíduos acometidos pela IRC 
[1,2]. 

Várias alterações bucais têm sido associadas a 
esses indivíduos, sendo a candidíase a principal 
delas [3]. Candida albicans, principal agente de 
infecções fúngicas em humanos, é a espécie 
mais conhecida do gênero e considerada de 
maior interesse clínico, constituindo cerca de 60 a 
90% dos isolados. Porém, as espécies Candida 
não-C. albicans (CNCA) como C. tropicalis, C. 
parapsilosis, C. krusei, C. kefyr, C. glabrata, C. 
guilliermondii e C. lusitaniae são emergentes em 
várias partes do mundo e o aumento desses 
agentes em infecções pode estar associado à 
maior expressão dos fatores de virulência [4,5]. 

CNCA apresentam aderência e propriedades 
hidrofóbicas superiores a C. albicans, estando 
estas, envolvidas no processo de aderência às 
superfícies inertes ou a células do hospedeiro [5]. 

A adesão do micro-organismo à superfície da 
mucosa bucal do hospedeiro é um pré-requisito 
para a instalação de uma infecção e também 
pode servir como reservatório para a 
disseminação de infecções fúngicas. Além disso, 
a produção de enzimas (fosfolipases e 

proteinases) também pode levar a danos 
teciduais e desencadeamento de resposta 
inflamatória nos tecidos adjacentes. 
Ocasionalmente, pode culminar em doença 
sistêmica [6]. 

Pacientes com IRC (PIRC) apresentam baixa 
imunidade e alto risco a infecções, sendo, 
portanto, alvo de infecções bucais oportunistas 
devido à presença de inúmeros micro-
organismos. Dessa forma é de fundamental 
importância que seja feito um diagnóstico 
adequado, levando em conta o perfil de 
patogenicidade do micro-organismo [1,3].  

Embora tenha observado um aumento crescente 
no isolamento de CNCA nesses pacientes, há 
poucos estudos analisando os fatores de 
virulência dessas espécies nessa população. 
Portanto, a proposta deste trabalho foi avaliar o 
perfil de hidrofobicidade, formação de biofilme, 
capacidade de aderência em células epiteliais 
bucais humanas e capacidade de aderência em 
resina acrílica termicamente ativada de isolados 
de Candida tropicalis provenientes da cavidade 
bucal de pacientes renais crônicos submetidos à 
hemodiálise.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Isolados Clínicos  

Foram utilizados seis isolados clínicos de 
Candida tropicalis obtidos da cavidade bucal de 
PIRC submetidos à hemodiálise, mantidas no 
banco de leveduras do laboratório de Micologia 
Médica da Universidade Estadual de Maringá. Foi 
incluída também uma cepa da coleção ATCC 
(ATCC 750 Candida tropicalis). O presente 

mailto:joycecardoso_17@hotmail.com


 

76 
  

estudo foi aprovado pelo Comitê Permanente de 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 
(COPEP) da UEM sob o Parecer nº 383.979/2013 
e todos os procedimentos foram realizados de 
acordo com a Resolução 466/12 CNS. 

2.2 Identificação das amostras 

Os isolados foram identificados por microcultivo 
em ágar fubá (Oxoid, Basingstok, UK) acrescido 
de tween 80 1% (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil), 
assimilação de hidratos de carbono e 
fermentação de açúcares segundo a metodologia 
clássica. 

2.3 Hidrofobicidade de Superfície Celular 
(HSC) 

A HSC foi determinada pelo Teste de Adesão 
Microbiana a Hidrocarbonetos (MATH) com 
algumas modificações [7,8].  Valores < 50% foram 
considerados hidrofóbicos e > 50% foram 
considerados hidrofílicos [9,10]. Os testes foram 
realizados em triplicata e os valores apresentados 
são as médias de três diferentes observações. 

2.4 Aderência em células epiteliais bucais 
humanas 

Os isolados de Candida tropicalis foram 
reativados em yeast nitrogen base (YNB) 
acrescidos de 50mM de galactose durante 24 h a 
37°C. Amostras de células epiteliais bucais 
humanas (CEBH) foram coletadas de voluntários 
saudáveis, com swab estéril e dispensados em 10 
mL de PBS (Tampão Salina Fosfato 0,01 M, pH 
7,2). O inóculo foi padronizado para uma 
concentração de 1x10

5
 células/mL pela contagem 

em câmara de Neubauer. Alíquotas de 50 µL de 
cada suspensão foram co-incubadas no shaker 
(70 rpm)  a 37°C por 1h. Prosseguiu-se com duas 
lavagens com PBS por centrifugação a 1500 g 
por 5 min. O sedimento foi aspirado e espalhado 
delicadamente sobre uma lâmina de vidro 26 
x76mm, deixado secar ao ar e coradas pelo 
método de Papanicolaou. Os ensaios foram 
realizados em triplicata e os resultados 
apresentados como o número de leveduras 
aderidas por CEBH considerando a média de 
todos os ensaios para cada isolado. 

2.5 Aderência em resina acrílica ativada 
termicamente 

Foram utilizados sete corpos de prova 
confeccionados em resina acrílica ativada 
termicamente (RAAT) (VIPI CRIL, Dental Vipi 
Ltda, Brasil) com dimensões de 7 mm no maior 
diâmetro, 4 mm no menor e 3,5 mm de altura. A 

quantificação das leveduras aderidas sobre o 
corpo de prova foi determinada a partir da 
contagem do número de leveduras viáveis e o 
resultado da contagem foi expresso em unidades 
formadoras de colônias por ml (UFC/mL). Os 
ensaios foram realizados em triplicata [10]. 

2.6 Microscopia eletrônica de varredura 

Para a análise ao nível ultraestrutural, utilizou-se 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Sete 
corpos de prova confeccionadas em RAAT foram 
incubados a 37°C por 12 horas em 1,0 mL da 
suspensão previamente padronizada (1,0×10

7
 

UFC/mL). A seguir, os corpos de prova foram 
fixadas com solução de glutaraldeído 2,5% em 
tampão fosfato 0,1 mol/L a 4°C, por 
aproximadamente 18 horas e pós-fixadas com 
solução de tetróxido de ósmio 1% em tampão 
fosfato 0,1 mol/L. O material foi desidratado com 
série alcoólica de concentração crescente, seco 
ao ponto crítico (Critical Point Dryer SDC 030 - 
BALTEC), recoberto com uma camada de ouro 
(Sputter Coater SDC 050 - BALTEC) e observado 
ao microscópio eletrônico de varredura (FEI 
Quanta 200) da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), Londrina – Paraná. 

2.7 Formação de Biofilme 

Cada isolado de Candida tropicalis foi reativado 
em caldo SDB (Sabouraud Dextrose Broth) por 24 
– 48h h a 37˚C e, em seguida, cultivados em ágar 
SDA (Sabouraud Dextrose Ágar) inclinado 
durante 24 horas a 35˚C. Padronizou-se uma 
suspensão com 5 colônias de leveduras em 5 mL 
de SDB as quais foram incubadas por 4 horas a 
37˚C em shaker a 130 rpm. 

As amostras foram lavadas duas vezes com 
solução salina estéril (SSE) (centrifugação 8000 
rpm, 05 minutos, 4°C). Em seguida, preparou-se 
o inóculo acertando a concentração para 1.0 x 10

7
 

UFC/mL a partir da contagem em câmara de 
Neubauer. Cada inóculo (incluindo a cepa ATCC 
750 Candida tropicalis) foi transferido para uma 
microplaca de 96 poços em quadriplicata e a 
mesma foi incubada a 37°C por 24 horas a 130 
rpm. Após este período, as amostras foram 
lavadas com SSE e deixando-as secar bem. 

O biofilme formado foi fixado com metanol 
durante 15 minutos. Após, foi retirado e deixado 
secar por um período de 30 minutos. Em seguida, 
foi corado com cristal violeta 1% por 5 minutos, 
removendo-o em seguida. Os poços foram 
lavados duas vezes com água estéril, deixando-
os secar. A matriz foi resolubilizada adicionando-



 

77 
  

se ácido acético 33%, deixando no 
homogeneizador horizontal até que todo o 
corante se desprendesse da placa. A leitura foi 
realizada em leitora de Elisa a 570 nm.  

2.8 Análise estatística  

Os resultados foram interpretados por análise de 
variância (ANOVA) para comparações entre os 
isolados de C. tropicalis. O nível de significância 
foi fixado em 5%. Os testes foram realizados no 

software Graph Pad Prism versão 5.0 (Graph 
Pad Software Inc.).  

3. RESULTADOS 

Para o estudo foram empregados seis isolados 
clínicos identificados como C. tropicalis, e 
referenciados durante o texto como J34, J41, J48, 
J51, J62 e J63 obtidos da cavidade bucal de 
PIRC em hemodiálise, atendidos em um hospital 
geral do noroeste do Paraná, no período de 
março a outubro de 2010.  

O gráfico1 mostra o perfil de hidrofobicidade das 
leveduras. Observou-se que 50% dos isolados 
tiveram caráter hidrofílico e 50% tiveram caráter 
hidrofóbico, com valores de HSC variando de 
27.50% a 60.97%.  

 

Gráfico 1. Perfil de HSC dos isolados clínicos de C. 
tropicalis obtidas de PIRC submetidos à hemodiálise.  

As propriedades de aderência em CEBHs foram 
avaliadas depois de co-incubação por 2 horas a 
37°C. Como mostrado na tabela 1, observou-se 
variabilidade entre os seis isolados avaliados na 
porcentagem de CEBHs que mantiveram 
leveduras aderidas (23 a 55%). Além disso, 
houve grande variabilidade no número de 
leveduras aderidas por CEBH (0,22 a 0,92). Os 
resultados obtidos indicam que os isolados 
hidrofílicos (J34, J62 e J63) com HSC entre 67.57 
e 86.59% têm maior capacidade de aderir na 
superfície de CEBHs, os critérios utilizados para 
essa contagem estão ilustrados na figura 1. 
Foram consideradas aderidas, as leveduras que 
apresentavam nítida interação com as CEBHs, 

evidenciadas por um halo claro ao seu redor, 
características evidenciadas pelas setas pretas.  

Tabela 1.  Aderência de Candida tropicalis obtidas da 

cavidade bucal de pacientes renais crônicos 
submetidos à hemodiálise sobre CEB de indivíduos 
saudáveis 

Leveduras 

% CEB com 

leveduras 

aderidas 

Média do nº de 

leveduras/CEB 

J34 40 0,90 

J41 26 0,37 

J48 23 0,34 

J51  39 0,22 

J62 24 0,73 

J63 55 0,92 

ATCC 750 42 0,42 

 

Figura 1. Padrão da aderência dos isolados de 
Candida tropicalis (A: J34), (B: J41), (C: J48), (D: J51), 
(E: J62) e (F: J63), sobre CEB, através de microscopia 
óptica, coloração de Papanicolaou . (objetiva 40X).  

O número de UFC /mm
2
 obtido a partir do ensaio 

de aderência in vitro dos seis isolados de C. 
tropicalis sobre RAAT, estão ilustrados no gráfico 
2. 

 

 

 

 

* 
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Gráfico 2. Número de leveduras aderidas, expresso 

em UFC/mm2, sobre resina acrílica ativada 
termicamente (RAAT) em ensaios de aderência in vitro 
de seis isolados clínicos e uma cepa padrão Candida 
tropicais ATCC 750, após 6 horas de incubação.* 
Diferença significativa entre os isolados (p<0,05). 

Foram utilizados dois desses isolados (J51 e J48) 
para ilustrar os resultados do teste de aderência 
em RAAT por MEV (figura 2). 

 

Figura 2. Isolados de Candida tropicalis de pacientes 

renais crônicos em hemodiálise (a, b: J51), ligação 
entre as leveduras (seta); (c, d: J48). Variação do 
número de leveduras aderidas sobre resina acrílica 
ativada termicamente (2.400 e 10.000X). 

A formação de biofilme foi inferida em 
absorbância/cm

2
, mostrando valores de 1.2 a 4.1, 

e estão ilustrados no gráfico 3. A maioria dos 
isolados clínicos mostrou potencial de formação 
de biofilme estatisticamente maior que a cepa 
padrão.  

 

Gráfico 3. Formação de biofilme sobre superfície de 

poliestireno por isolados de Candida tropicalis obtido 
através da leitura em absorbância a 570 nm em leitora 
de microplaca, após 24 horas de incubação. As barras 

representam o erro padrão. *Diferença estatisticamente 
significativa entre os isolados e cepa padrão (p<0,05). 

 

4. DISCUSSÃO 

O gênero Candida spp está presente em sítios de 
colonização e é  responsável por cerca de 80% 
das IOF (infecções orais fúngicas). Sabe-se que a 
taxa de infecções por espécies CNCA está se 
tornando relevante e, C. tropicalis se destaca 
neste contexto, por altas taxas de virulência e 
diminuída sensibilidade antifúngica [11]. Embora 
o sistema imune do hospedeiro seja o fator 
principal entre a transição de comensalismo e 
patogenicidade, vários atributos de virulência, 
como HSC, formação de biofilme e capacidade de 
aderir a superfícies abióticas têm contribuído para 
a colonização e desenvolvimento de infecções 
fúngicas. Todos isolados de C. tropicalis  usados 
neste estudo, mostraram potencial de virulência, 
pois mesmo variando as taxas, foram capazes de 
aderir em CEBHs e RAAT além da eficiente 
formação de biofilme.  

A avaliação da HSC é interpretada de acordo com 
a migração das leveduras para o hidrocarboneto, 
e são consideradas hidrofóbicas quando mais de 
50% das células migram para este composto. O 
gráfico 1 mostra que houve um equilíbrio entre 
hidrofobicidade e hidrofilia dentro do número de 
amostras analisadas. A literatura revela que a 
característica de HSC confere as leveduras a 
capacidade de adesão frente a superfícies 
abióticas e, além disso, é capaz de aumentar a 
resistência à fagocitose e tornar a levedura mais 
competente para a germinação [8]. Comparando 
o gráfico 1 com a tabela 1, vemos que as 
amostras com menor potencial de hidrofobicidade 
tiveram maior capacidade de aderência as 
CEBHs. Este resultado confirma que quanto 
menor a HSC maior a capacidade de aderir a 
superfícies bióticas, representadas neste trabalho 
pelas CEBHs. Importante salientar que a adesão, 
é um passo extremamente importante no 
processo de invasão, visto que as leveduras 
possuem enzimas líticas capazes de causar dano 
tecidual. 

A avaliação da adesão em RAAT é relevante, 
pois vários dispositivos dentários usados 
atualmente têm esta resina na composição. Uma 
vez aderida nestas superfícies abióticas, à 
levedura pode desenvolver a formação de 
biofilme e consequências como a maior 
permanência no local, além de migração para 
outros sítios como a corrente sanguínea 
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causando graves infecções de difícil tratamento. 
Os valores de aderência em RAAT mostraram 
que as leveduras tiveram grande potencial de 
aderência em 6h. Além disso, a maioria das 
leveduras que mais aderiram era hidrofóbica, 
concordando com a literatura.  

A formação de biofilme é um importante fator de 
virulência, por conferir uma relativa tolerância à 
atividade dos antifúngicos e permanência 
prolongada do micro-organismo no local de 
infecção. Todas as leveduras avaliadas foram 
capazes de formar biofilme sobre placas de 
poliestireno (superfície abiótica). Mais de 80% 
dos isolados clínicos formaram mais biofilme que 
a cepa padrão. De forma conjunta vemos que, os 
isolados mais hidrofóbicos foram aqueles que 
mais aderiram em RAAT e mais formaram 
biofilme (exemplificado pelo isolado J48), e 
consequentemente aqueles mais hidrofílicos 
tiveram menor capacidade de adesão em 
superfícies abióticas e maior em CEBH. Como 
ilustra as imagens em MEV. 

5. CONCLUSÃO 

Os estudos sobre os fatores de virulências das 
leveduras são sempre relevantes visto que o 
desenvolvimento de infecção está relacionado 
entre um fino balanço das características do 
hospedeiro e da levedura. Os isolados clínicos 
deste trabalho foram obtidos de pacientes com 
relativa imunossupressão, e então, mais 
predispostos às infecções. Conhecer o perfil de 
virulência dessas leveduras fornece evidências de 
que além do fator predisponente dos pacientes as 
leveduras que habitam como colonizantes são 
dotadas de atributos que as permitem 
desenvolver infecção.  

Assim, consideramos a importância de maiores 
estudos para a análise de outros fatores de 
virulência, visto que este mostrou fortes indícios 
de patogenicidade para as amostras analisadas. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos aos colaboradores do Laboratório 
de Micologia Médica e Citologia da Universidade 
Estadual de Maringá e à Universidade Estadual 
de Londrina. Este estudo foi suportado pela 
Fundação Araucária (convênio 422/2011). 

 

REFERÊNCIAS 

[1] Davidovich E; Schwarz Z; Davidovich M; 
Eidelman E; Binstein E. Oral findings and 
periodontal status in children, adolescents and 

Young adults suffering from renal failure. J Clin 
Periodontal 2005;32(10):1076-82. 
[2] Hamid MI; Dummer CD; Pinto LS. Systemic 
conditions, oral findings and dental management 
of chronic renal failure patients: general 
considerations and case report. Braz Dent J. 
2006;17(2):166-70. 
[3] Marakoglu I; Gursoy UK; Demirer S; Sezer H. 
Periodontal status of chronic renal failure patients 
receiving hemodialysis. Yonsei Me I 2003. 
[4] Soustre, J. et al. Caspofungin modulates in 
vitro adherence of Candida albicans to plastc 
coated with extracellular matrix proteins. J 
Antimicrobial. Chemoth., London, v. 53, n. 3, p. 
522-525, 2004. 
[5] Silva.S et al. Adherence and biofilm formation 
of non-Candida albicans Candida species. Trends 
in Microbiology May 2011, Vol. 19, No. 5. 
[6] Ramage, G. et al. Inibition of Candida albicans 
biofilm formation by farmezol, a quorium-sensing 
molecule. Appl Environ. Microbiol., Washington, 
DC, v. 68, n. 11, p.5459-5463, 2002. 
[7] Hazen, K. C.; Hazen, B. W. A polystyrene 
microsphere assay for detecting surface 
hidrofobicity variations within Candida albicans 
populations. J Microbiol Methods 6:289–299, 
1987. 
[8] Raut J, Rathod V, Karuppayil SM. Cell Surface 
Hydrophobicity and Adhesion: A Study on Fifty 
Clinical Isolates of Candida albicans. Nihon 
Ishinkin Gakkai Zasshi, 2010 51:131-6. 
[9] Anil, S.; Ellepola, A. N. B.; Samaranayake, L. 
P. The impact of chlorhexidine gluconate on the 
relative cell surface hydrophobicity of oral 
Candida albicans. Oral Microbiol, v. 7, p. 119–
122, 2001. 
[10] Camacho, D. P.; Gasparetto, A.; Svidzinski, 
T. I. E. Chlorhexidine and gentian violet effect on 
the adherence of Candida sp to urinary catheters. 
Mycopathologia,  v. 163, p. 261–266, 2007. 
[11] Pfaller MA, Diekema EJ. Epidemiology of 
Invasive Candidiasis: a Persistent Public Health 
Problem. Clinical Microbiology Reviews, Jan. 
2007, p. 133–163. 
 
Palavras-chave: Candida tropicalis, insuficiência 
renal crônica, fatores de virulência. 

Área do Conhecimento: Patógenos de interesse 
Médico  – CNPq 



 

80 
  

AVALIAÇÃO DE COMPOSTOS COM POTENCIAL PARA 
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS ANTIFÚNGICOS. 

Shinobu-Mesquita, C.S1., Bonfim-Mendonça, P.S1.,Kioshima-Cotica, E.S1., Donatti, 
L2., Svidzinski, T.I.E1 

1
Universidade Estadual de Maringá 

2
Universidade Federal do Paraná 

cristianeshinobu@gmail.com 

 

1. INTRODUÇÃO 

A participação fúngica na etiologia das infecções 
tem aumentado consideravelmente nos últimos 
anos [1,2], e, com os avanços tecnológicos na 
aérea médica, a sobrevida de pacientes com 
doenças graves tem aumentado, conduzindo a 
uma elevação na população de imunodeprimidos 
[3]. Estes pacientes, além de desenvolverem 
formas clínicas mais severas das micoses, 
particularmente fatais, estão mais susceptíveis a 
infecções por fungos oportunistas. Em adição, a 
resistência às drogas atualmente disponíveis e os 
efeitos colaterais causados por estas terapias 
apontam para a relevante necessidade de 
desenvolvimento de novas opções antifúngicas. 
Apesar do arsenal terapêutico antifúngico 
disponível ser limitado, o desenvolvimento de 
novas drogas tem sido lento [4]. 

Importante destacar que além das poucas opções 
terapêuticas, vem sendo observado a algum 
tempo o surgimento de resistência aos agentes 
antifúngicos como anfotericina B e derivados 
azólicos [5]. 

Atualmente, o planejamento baseado na estrutura 
e no mecanismo de ação da droga é a estratégia 
mais eficiente e menos dispendiosa para 
desenvolvimento de novos fármacos [6]. Os 
avanços nas técnicas computacionais e hardware 
habilitam 19 métodos in silico para acelerar a 
identificação e otimização destas possíveis novas 
drogas. Até o momento, estas técnicas têm 
contribuído para o desenho de mais 50 
compostos que entraram em ensaios clínicos, 
alguns dos quais estão agora aprovados pela 
FDA [7]. Apesar da constante introdução de 
drogas sintéticas novas e eficazes para o 
mercado, plantas medicinais, que são a base 
histórica dos cuidados de saúde terapêutica, 
representam uma alternativa que é econômica, 
acessível e aplicável a diversas patologias, 
especialmente nos países em desenvolvimento 
[8]. 

Apesar da crescente ocorrência de infecções 
fúngicas invasivas demonstrada por estudos 

epidemiológicos envolvendo principalmente 
pacientes internados em UTI, o arsenal 
antifúngico é ainda absurdamente restrito. Este 
cenário justifica a busca de novas opções 
antifúngicas para esquemas terapêuticos, 
sobretudo em pacientes graves, justificando-se a 
importância em se descobrir novos agentes 
terapêuticos. Portanto, o objetivo do presente 
trabalho foi avaliar novas moléculas e o extrato 
butanólico de Sapindus saponaria (BE), com o 
intuito de descobrir novos mecanismos de ação 
para o desenvolvimento de novos agentes 
antifúngicos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostras 

Foi utilizado um isoldado clínico de Candida 
albicans da micoteca do Laboratório de Micologia 
Médica da UEM e uma cepa de referência C. 
albicans ATCC 90028. 

2.2 Agentes antifúngicos 

O BE foi preparado no Laboratório de 
Farmacologia da UEM e a solução estoque foi 
diluida em água Milli-Q na concentração de 
18mg/mL. Também foram utilizadas 24 moléculas 
sintéticas selecionadas através de técnica de 
varredura in silico, e adquiridas pela empresa Life 
Chemical. No estudo, estas moléculas foram 
identificadas de 1 à 24, sendo a solução estoque 
diluída em DMSO na concentração de 10mg/mL. 

2.3 Teste de sensibilidade aos agentes 
antifúngicos 

A atividade antifúngica do BE e das moléculas 
selecionadas foi comparada à atividade do 
fluconazol in vitro. O fluconazol foi preparado em 
concentrações que variaram de 0,125 a 64 
μg/mL. A concentração inibitória mínima (CIM) do 
fluconazol foi determinada pelo método de 
microdiluição em caldo, seguindo padronização 
recomendada pelo Clinical and Laboratory 
Standards Institute [9], publicado no documento 
M27-A3, a mesma metodologia foi seguida para 
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BE e moléculas, com algumas modificações. As 
microplacas foram incubadas em câmara úmida a 
35°C por 48h. O teste foi realizado em triplicata 
em três dias diferentes, e os resultados referem-
se à média dos valores obtidos. Após a incubação 
foi realizada leitura em leitora de microplacas 
(Expert Plus – ASYS, UK) para fluconazol e, 
leitura visual para o BE e moléculas. O MIC foi 
definido com a menor concentração do agente 
antifúngico capaz de promover 50% de inibição 
do crescimento das leveduras para fluconazol e 
100% de inibição para o BE e as moléculas. Os 
resultados foram expressos como: sensível (S), 
sensível dose-dependente (SDD) e resistente (R). 

2.4 Determinação da Curva de Morte de C. 
albicans frente ao EHA de S. saponaria e 
Fluconazol. 

Inicialmente foi realizada uma cultura em caldo 
YPD, a partir desta, fizemos uma diluição em caldo 
YPD para uma obter uma densidade ótica (DO) de 
0,1, densidade respectiva à concentração celular de 
10

4
 UFC/mL. Neste momento foi realizada a 

contagem das células em câmara de Neubauer, 
sendo ajustada para 0,5 a 2,5 x10

4
 UFC/mL o 

número aproximado de células. A cultura foi 
mantida novamente sob agitação, a 37ºC, por 
aproximadamente 2 horas, para que o número de 
células chegasse a 0,5 a 2,5 x10

6
UFC/mL, fase 

logarítimica de crescimento microbiano. Após este 
período, foi realizada novamente a contagem das 
células, e a cultura distribuída em 2 frascos 
individuais, para o BE, nas concentrações MIC e 
Sub-MIC (1562,5µg/mL, 781,25µg/mL). Após a 
adição das drogas, foi realizado plaqueamento para 
contagem de unidades formadoras de colônias 
(UFCs). As amostras foram retiradas no tempo 0, 
30, 60, 120, 180 e 240 minutos. O plaqueamento foi 
realizado em Sabouraud Dextrose Agar (SDA) e a 
cultura mantida por 24 horas a 35ºC. O número de 
colônias foi determinado para cada placa. 

2.5 Microscopia eletrônica de varredura 

Alíquotas contendo leveduras expostas ao BE 
foram recolhidas nos intervalos 0, 30, 60, 120, 
180 e 240 minutos, foram lavadas e fixadas em 
solução contendo 2,5% de glutaraldeído em 
tampão cacodilato 0,1M (Sigma Chemical), e 
desidratadas em uma série ascendente de 
álcoois. O ponto crítico foi obtido em um Balzers 
CPD-010 com gás carbônico. A metalização em 
ouro foi realizada em um Balzers SCD-030. As 
amostras foram observadas e fotografadas com o 
microscópio de varredura JEOL-JSM 6360 LV no 
centro de Microscopia Eletrônica da Universidade 
Federal do Paraná. 

2.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

Alíquotas contendo leveduras expostas ao BE 
foram recolhidas nos intervalos 0, 30, 60, 120, 
180 e 240 minutos, foram lavadas e fixadas em 
solução contendo 2,5% de glutaraldeído em 
tampão cacodilato 0,1M (Sigma Chemical). 
Depois foram lavadas três vezes por 10 min em 
tampão cacodilato 0,1M, pH 7,2 por 48h. Na 
sequência o material foi pós-fixado em 2,0% de 
tetróxido de ósmio em tampão cacodilato 0,1M, 
pH 7,2 por 2h. A coloração do bloco foi realizada 
com uranyl acetate por 2h. O material foi 
desidratado em uma série ascendente de alcoóis 
e, em seguida colocado em acetona. A infiltração 
e incorporação em resina foi realizada em resina 
Epon-812, EMBed-812 Embedding Kit-Kit Cat. Os 
cortes foram realizados com um ultramicrótomo, 
Sorval Porter Blum MT-2 utilizando vidro e 
lâminas de diamantes. Cortes ultrafinos foram 
contrastados em uma solução de 2,0% de uranyl 
acetate e nitrato de chumbo/acetato. O material 
de todas as amostras foi observado no 
microscópio de transmissão JEOL 1200EX II no 
Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade 
Federal do Paraná. 

2.7 Avaliação da influência de 24 moléculas 
sobre a aderência e formação de biofilme de 
leveduras 

Para os ensaios, cepas de C. albicans ATCC 
90028 foram subcultivadas em SDA por 24h à 
35°C. Em seguida, as leveduras foram inoculadas 
em Sabouraud Dextrose Broth (SDB) e incubadas 
por 18h à 35°C e agitação de 130 rpm. Após a 
incubação, as leveduras foram recolhidas por 
centrifugação à 8000 rpm por 5 min. As leveduras 
foram lavadas duas vezes com salina estéril e o 
inoculo foi acertado através de Câmara de 
Neubauer na concentração de 1x10

7
 células/ml 

em meio RPMI. Foram adicionados 100µL de 
RPMI já adicionado das moléculas, nas 
concentrações 64, 32 e 16µg/mL. Em seguida, 
foram adicionados 100µL da suspensão de 
leveduras em placa de 96 poços e, para avaliar a 
adesão, as placas foram incubadas sob agitação 
de 130 rpm à 35°C por 2h, já para avaliação da 
capacidade de formação de biofilme, as placas 
foram incubadas nas mesmas condições, porém, 
por 24h. Após a incubação, foi desprezada a 
suspensão de leveduras e as placas foram 
lavadas com salina estéril. Na sequência, as 
placas foram fixadas com metanol, coradas com 
cristal violeta e lavadas novamente com salina, 
para posterior resolubilização do cristal violeta 
com auxílio de ácido acético. As placas foram 
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lidas em leitora de Elisa a 570nm. Os ensaios 
foram realizados em triplicata. 

 

3. RESULTADOS 

Para o BE foi confirmada a presença de duas 
saponinas triterpênicas acetiladas: saponina S1, 
hederagenin-3-O- (3,4-di-Oacetyl-b-D-
xylopyranosyl)- (1®3)-a-L-ramnopyranosyl- (1®2)-
a-Larabinopyranoside e, saponina S2, 
hederagenin-3-O-(4-O-acetyl-b-D-xylopyranosyl)-
(1®3)-a-Lramnopyranosyl-(1®2)-a-L-
rabinopyranoside. O CIM do BE foi de 
1562,5µg/mL para C. albicans e ATCC 90028. 

Com base nestes valores, foi realizada curva de 
morte, na qual observou-se redução na 
quantidade de células vivas após 30 min de 
exposição ao extrato, atingindo um patamar a 
partir de 60 min, de acordo a Figura I. Tal 
comportamento pode ser observado através da 
Figura II. Com relação às novas moléculas, as 
mesmas não apresentaram atividade antifúngica 
no teste de sensibilidade in vitro. No entanto, para 
os testes de adesão e biofilme, foi possível notar 
redução na capacidade de adesão à superfície de 
poliestireno, observado na Figura III. 
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Figura I. Curva de morte de C. albicans ATCC 90028 exposta ao extrato de S. saponaria na concentração de 

1562,5µg/mL. 

 

 

Figura II. A. Leveduras após 30 min de exposição ao BE. B. Leveduras do grupo controle após 30 min de incubação. 
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Figura III. Perfil de adesão das moléculas testadas contra C. albicans ATCC 90028.  

Controle: Leveduras não expostas a moléculas. 

 

4. DISCUSSÃO 

O BE já vem sendo estudado há muito tempo 
pelo nosso grupo de pesquisa, porém, o intuito 
deste trabalho foi tentar avaliar como este extrato 
atua sobre as leveduras, se possui características 
fungicidas ou fungistáticas, possibilitando a 
elucidação de seu mecanismo de ação. A partir 
da curva de morte (Figura I) e da Figura II, fica 
comprovado que o extrato possui ação fungicida, 
uma vez que reduz a população de leveduras 
viáveis nos primeiros minutos após entrar em 
contato com o extrato. Esta ação pode estar 
relacionada a características químicas das 
saponinas, principal grupo químico presente no 
extrato, confirmado pela presença das saponinas 
S1 e S2. Por seu perfil anfótero, as saponinas 
podem se ligar à constituintes da parede celular 
das leveduras inespecificamente ocasionando lise 
celular. Na Figura 2 é possível observar presença 
de irregularidades na parede celular e perda de 
material intracelular, o que pode ter sido 
ocasionado pelo contato com o BE. Por outro 
lado, as moléculas utilizadas neste estudo foram 

obtidas já se pensando em um alvo específico, a 
proteína de membrana Als3, uma adesina, capaz 
de promover a adesão das leveduras em sítios 
bióticos e abióticos. Dessa maneira, os resultados 
obtidos para o teste de sensibilidade não são 
conflitantes, uma vez que, tais moléculas não 
atuariam na sensibilidade da levedura e sim, 
inibindo a proteína de membrana Als3 e, por 
conseqüência, inibindo a adesão da levedura à 
superfície. Já para os testes de formação de 
biofilme e adesão, colocamos as leveduras em 
condições de expor esta proteína, dessa forma, 
tornou-se possível avaliar o potencial destas 
moléculas em reduzir a estas habilidades. O teste 
de formação de biofilme foi utilizado como forma 
de triagem, na tentativa de selecionar as 
moléculas com melhor potencial, para 
posteriormente, realizar testes mais específicos. 
Após a triagem, foram selecionadas 15 moléculas 
para a realização da avaliação da capacidade de 
adesão em superfície de poliestireno e, destas, 
selecionamos 5 moléculas para estudos mais 
avançados. 
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Figura 2. A. Leveduras após 2h de exposição ao BE, demonstrando irregularidades na parede celular e 
perda de conteúdo intracelular. B. Leveduras do grupo controle após 2h de incubação. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos sugerem que o BE 
apresenta bom potencial como agente 
antifúngico, sendo necessários maiores estudos 
focados na elucidação do mecanismo de ação e 
purificação dos compostos ativos. Com relação às 
moléculas, os resultados preliminares são 
promissores, pois foi possível selecionar pelo 
menos 5 moléculas que apresentaram 
capacidade de atuar sobre o biofilme de 
leveduras, além de reduzir a capacidade de 
adesão das leveduras, podendo tornar-se um 
adjuvante para tratamento de pacientes 
hospitalizados ou, que possuam condições que 
predisponham a formação de biofilmes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Candidemia é uma infecção na corrente 
sanguínea de difícil diagnóstico, causada por 
Candida spp. que acomete pacientes 
hospitalizados em todo o mundo

[1,2]
. Sua 

incidência está diretamente associada ao 
aumento da estadia hospitalar e taxa de 
mortalidade de até 50%, sendo que falhas 
terapêuticas podem agravar ainda mais a 
infecção

[1-6]
. Entre os fatores que podem estar 

relacionados à candidemia estão procedimentos 
invasivos, longa permanência hospitalar, uso 
prévio de antimicrobianos de amplo espectro e 
procedimentos cirúrgicos, principalmente do trato 
gastrointestinal

[1,3,4]
.
 
Geralmente, C. albicans é a 

espécie responsável por mais da metade das 
candidemias, no entanto, outras espécies desse 
gênero, como C. parapsilosis e C. glabrata 
tiveram sua incidência aumentada nos últimos 
anos, chegando a apresentar frequências maiores 
que as de C. albicans

[4-7]
.
  
Essa mudança no perfil 

epidemiológico deve ser acompanhada da 
adequação terapêutica. As diferentes espécies do 
gênero Candida, apresentam particularidades, 
justificando a necessidade de identificação, bem 
como avaliação da susceptibilidade aos 
antifúngicos

[1,4]
. Sendo assim, o objetivo desse 

estudo foi estabelecer o perfil epidemiológico das 
candidemias, bem como avaliar o tratamento das 
mesmas. 

2. MATERIAL E MÉTODO 

2.1. Leveduras 

Foram selecionados os casos de candidemia 
ocorridos no Hospital Universitário Regional de 
Maringá, no período de maio de 2008 a dezembro 
de 2013. As leveduras foram identificadas pelo 
laboratório de Micologia Clínica da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) e armazenadas a -

20º C em meio contendo glicerina. 

2.2. Preparo do inóculo 

As leveduras foram reativadas em caldo 
Sabouraund Dextrose (SDB, Difco), após 

crescimento foram semeadas em meio 
Sabouraund Dextrose Agar (DAS, Difco) e feitos 
repiques em meio CHROMOagar™ Candida, 
para confirmar a identificação e isolamento da 
levedura. Em cada experimento os isolados foram 
subcultivados em SDA por 18 horas a 37ºC e a 
densidade celular ajustada para a concentração 
final de 1x10

3
 leveduras/mL em meio RPMI 

(Sigma). 

2.3. Teste de susceptibilidade in vitro 

Foi realizado o método de microdiluição em caldo, 
segundo o documento CLSI (Clinical Laboratory 
Standards Institute) M27-A3 [5]. Os antifúngicos 
avaliados foram fluconazol, voriconazol (Pfizer), 
micafungina (Pfizer) e anfotericina B (Sigma). As 
placas foram incubadas a 35ºC por 24 e 48 horas 
e a leitura foi realizada por espectrofotometria a 
540nm. Os pontos de corte utilizados para 
fluconazol foram: para C. albicans, C. parapsilosis 
e C. tropicalis ≤2µg/mL sensíveis (S), aqueles 
com CIM igual a 4µg/mL foram considerados 
sensíveis dose dependente (SDD), e aqueles 
com CIM ≥8µg/mL foram considerados 
resistentes (R); para isolados de C. glabrata com 
CIM ≤32µg/mL foi considerado (SDD), e CIM 
≥64µg/mL foram considerados (R). Todas C. 
krusei foram consideradas resistentes para 
qualquer valor de CIM

 
[8]. Para voriconazol, 

isolados com CIM ≤2µg/mL foram considerados 
(S), aqueles com CIM 4µg/mL foram 
considerados (SDD), e com CIM ≥8µg/mL foram 
considerados (R) [9]. Para micafungina, isolados 
de C. albicans, C.tropicalis e C. krusei com CIM 
≤0,25µg/mL foram considerados (S), aqueles com 
CIM igual a 0,5µg/mL foram considerados (I), e 
isolados com CIM ≥1µg/mL foram considerados 
(R). Para C. parapsilosis isolados com CIM 
≤2µg/mL (S), 4µg/mL (I) e ≥8µg/mL foi 
considerado (R). Para C. glabrata os valores 
≤0,12µg/mL (S), ≥0,25µg/mL (I), e ≤0,5µg/mL (R).

 

[10] 
Para anfotericina B CIM ≤1µg/mL foi 

considerado (S) e ≥2µg/mL foram considerados 
(R) [5]. 

2.4  Análise dos prontuários 
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Dos 32 pacientes selecionados foram avaliados, 
até o momento, 22 prontuários. As informações 
coletadas foram referentes a características 
sócio-demográficos tratamento (empírico ou 
terapêutico), tempo de tratamento, diagnóstico 
microbiológico, antifúngico prescrito, co-
morbidades e procedimentos invasivos.  

2.5 Questão ética 

O presente estudo foi aprovado estudo foi 
aprovado pelo comitê permanente de ética em 
pesquisa envolvendo seres humanos (COPEP) 
parecer nº 615.643, e pelo Centro de Assessoria 
Técnica Cientifica do HUM, sob o parecer nº CAA 
18050313.70000.0104.  

 

3. RESULTADOS 

3.1 Identificação e teste de sensibilidade 

Foram analisadas 32 amostras de Candida spp. 
provenientes de casos de candidemia por um 
período de cinco anos (maio de 2008 a dezembro 
de 2013). Entre as amostras analisadas 43,75% 
foram C. albicans, 21,88% C. tropicalis, 15,62% 

C. parapsilosis, 12,5% C. glabrata e 6,25% C. 
krusei. No teste de susceptibilidade aos 
antifúngicos não houve crescimento em 24 horas 
para 3 amostras de C. parapsilosis, uma C. krusei 
e uma C. albicans. Na leitura de 48 horas todas 
as leveduras apresentaram crescimento, com a 
CIMs bem definidas (tabela 1) Entre as amostras 
10 (31,25%) apresentaram resistência a pelo 
menos um dos antifúngicos. Também foi 
observada resistência a dois ou mais 
antifúngicos. 

3.2 Análise dos prontuários 

Entre os prontuários analisados, 68,2% dos 
pacientes receberam tratamento de forma 
terapêutica, ou seja, após resultado 
microbiológico e 31,8% de forma empírica. Entre 
os antifúngicos prescritos, 63% foi fluconazol, 
23% anfotericina B e 14% micafungina. Entre os 
pacientes analisados 100% usaram préviamente 
antimicrobianos, 90,9% fizeram uso de NPT, 
95,45% utilizaram ventilação mecânica, 86,36% 
uso de catéter (CVC e ou cateter de hemodiálise) 
e 45,45% foram submetidos a cirurgia do trato 
gastrointestinal (laparoscopia). Também foram 
observados sinais de candidemia (lesão cutânea) 
em 9,37% dos pacientes.  

 

Tabela. I 

Avaliação das amostras, observação da variação entre leitura em 24 e 48horas para os antifúngicos testados. 

 
Especies de 
Candida spp  (N) 

Leitura das 
placas 

Voriconazol Fluconazol Anfotericina B Micafungina 

 
C. albicans (14) 

 S    SDD    R S    SDD     R    S            R S       I       R 

24h 13     0       1 14    0       0    14           0 13     0      0 

48h 11     0      3 13    0      1    12           2 13     0      1 

 
C.parapsilosis (5) 

     
24h 2      0       0      2     0        0                2            0            1       1      0           

48h 5      0       0             5      0        0                 5            0            1       3      1 

 
C. tropicalis (7) 

     
24h 5       0       0 5      0      0    5            0 6      1      0 

48h 6       1       0 7      0      0    7            0 3      3      1 

 
C. glabrata (4) 

     
24h 3       0      0 3      0      1   3             0 3      0      0 

48h 1       0      2 0      0      1   3             0 3      0      0 

 
C. krusei (2) 

     
24h 1       0     1 1      0     1   2            0 2      0      0 

48h 1       0     1 1      0     1   2            0 1      0      1 

Total: 32 
amostras 

     

Legenda: (S): sensível, (SDD): sensível dose dependente, (I): intermediário, (R): resistente. Número  de amostras C. albicans 14 
amostras; C.parapsilosis 5 amostras; C. glabrata 3 amostras; C. krusei 2 amostras. 5 amostras com crescimento indeterminado na 
leitura em 24 horas. (N) número de amostras. 
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4.DISCUSSÃO 

Candida spp. são os principais causadores de 
infecções fúngicas em todo o mundo

[6]
. O 

aumento na sua incidência como patógeno 
hospitalar tem acompanhado a elevação no 
número de pacientes críticos. A predisposição 
para infecções oportunistas está relacionada à 
quebra de barreiras anatômicas, 
imunossupressão e alterações da microbiota. 
Apesar de C. albicans ser considerado o agente 
mais prevalente das infecções nosocomiais

[4]
,
 

neste estudo foi observado uma prevalência de 
infecções por Candida não-Candida albicans 
(CNCA) de 56,25% dos pacientes. A literatura 
mundial vem mostrando um aumento de CNCA 
relacionadas a candidemia

[7,13]. 
Este fato pode 

estar relacionado a uma mudança no perfil de 
sensibilidade dessas leveduras aos antifúngicos. 
O fluconazol é o antifúngico mais prescrito

 
e no 

nosso estudo foi utilizado em 63% dos pacientes
. 
 

Os demais pacientes (23%) foram tratados com 
anfotericina b e 14% com micafungina. Os 
prontuários estão sendo analisados quanto à 
adequação clínica, após diagnóstico de 
candidemia. Quando avaliadas as leituras de 24 e 
48 horas, foram observadas mudanças na 
interpretação do CIM das amostras de Candida 

spp. 37,5% (12 amostras). Os resultados de 
leitura para antifúngicos de 24 horas tendem a ser 
duas vezes menores do que quando determinado 
em 48 horas

[11]
. A Tabela 1 apresenta as 

variações das CIM segundo as espécies de 
Candida e sua classificação de susceptibilidade 
ao antifúngico. Considerando a sensibilidade do 
método, foi estabelecida a leitura de 48 horas 
para todas as amostras. Foi observado um 
predomínio do uso terapêutico do fluconazol 
(68,2%) dos pacientes. No entanto, esses 
resultados estão sendo avaliados quanto ao 
desfecho (alta ou óbito) para uma análise mais 
adequada da terapêutica. Como fatores de risco 
analisados 100% dos pacientes tiveram uso 
prévio de antimicrobianos, 90,9% faziam uso de 
(NPT), 95,45% utilizaram respirador, 86,36%, uso 
de catéter CVC e/ou catéter de hemodiálise 
esses fatores são amplamente citados na 
literatura como fatores de risco para infecção por 
Candida na corrente sanguínea

[1-3,7,14-15]
, 

corroborando assim com nossos resultados. É 
importante salientar que a maior parte dos casos 
de candidemia é adquirida endogenamente, 
devido a translocação desses patógenos do trato 
gastrointestinal para outros sítios. Nossos 
resultados também vão de encontro a esses 

achados, uma vez que 45,45% desses pacientes 
tratados com antifúngicos foram previamente 
submetidos a procedimentos no TGI. Estudos 
apontam aumentos na resistência em C. albicans 
ao fluconazol

[7,12,15] 
em nossos resultados 

identificamos 9,37% de resistência a esse 
antifúngico.  

5. CONCLUSÃO 

O procedimento ideal para nortear o tratamento 
antifúngico seria vincular o diagnóstico 
microbiológico aos resultados de sensibilidade in 
vitro. Entretanto, considerando a dificuldade 
técnica em associar esses procedimentos em 
tempo hábil para o tratamento do paciente, os 
conhecimentos da epidemiologia local com 
estabelecimento de protocolos para tratamento 
dos patógenos prevalentes poderiam minimizar 
esse problema. 

6. AGRADECIMENTOS 

Agradecemos aos colaboradores do Laboratório 
de Micologia Médica da Universidade Estadual de 
Maringá, a CAPES e CNPq. 

 

REFERÊNCIAS 

[1] Yang, P.S.; Chen,Y.Y.; Hsu,S.H.; Wang, D.F.; 
Chen.Y.L.; Fung,P.C.BMC A risk factor analysis of 
healthcare-associated fungal infections in an 
intensive care unit: a retrospective cohort study: 
Infct Dis.2013 13:10 
[2] Nucci, M.; Telles,Q.F.; Matute,A.T.; 
Tiraboschi,N.I.; Cortes,J.; Zurita,J.; Blanco,G.M.; 
Santolaya,E.M.; Thompson,L.; Sifuentes, O.; 
Echevarria,L.J.; Colombo,L.A.; on behalf of the 
latin American invasive mycosis network. Plos 
One March, 2013.8.e59373 
[3] Kotwal, A.;Debasis, B.;Prasad,J.;Sharma 
A,;Jindal, P.; An observational study on the 
epidemiological and mycological profile of 
Candidemia in ICU patients. Current 
Contents/Clinical Medicine • IF(2010)=1.699 • 
Index Medicus/MEDLINE • EMBASE/Excerpta 
Medica • Chemical Abstracts • Index Copernicus 
Med Sci Monit, 2011; 17(11): CR663-668 
[4] Colombo, A.L; Guimarães, T.; Silva, F.B.R.; et 
al Prospective observational study of candidemia 
in São Paulo, Brazil: Incidence rate, epidemiology, 
and predctors of Mortality. Infection Control and 
Hospital Epidemiology May 2007, vol.28.no.5 
[5] CLSI.2008. Reference method for broth 



 

88 
  

dilution antifungal susceptibility testing of yeasts: 
3rd ed. M27-A3. Clinical and Laboratory 
Standards Insti-tute, Wayne, PA 
[6] Pappas, P. G.; Kauffman, C. A.; Andes, D.; 
Benjamin, D. K., JR.; Calandra, T. F.; Edwards, J. 
E., JR.; Filler, S. G.; Fisher, J. F.; Kullberg, B. J.; 
Ostrosky- Zeichner, L.; Reboli, A. C.; Rex, J. H.; 
Walsh, T. J.; Sobel, J. D. Clinical practice 
guidelines for the management of candidiasis: 
2009 update by the Infectious Diseases Society of 
America. Clin Infect Dis, v.48 
[7] Bassetti,M.; Ansaldi,F.; Nicolini,L.; Malfato,E.; 
Molinari,P.M.; Mussap.M.e et al Incidence od 
candidemia and relationship with fluconazole use 
in na intensive care unit. Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy (2009) 64,625-629 
[8] Pfaller,M.A.; Andes.D.; Diekema, D.J.; Espinel-
Ingroff,A. et al Wild-type MIC distributions, 
epidemiological cutoff values and species-specific 
clinical breakpoints for fluconazole andCandida: 
Time for harmonization of CLSI and EUCAST 
broth microdilution methods. Drug Resistande 
Updates 13 (2010) 180-195 
[9] Pfaller, M.A.; Andes,D.; Arendrup,C.M.; 
Diekema,D.J.; et al Clinical break points for 
voriconazole and Candida spp. revisited: reviewof 
microbiologic, molecular, pharmacodynamic, and 
clinical data as theypertain to the development of 
species-specific interpretive criteriaMichael A. 
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 
70 (2011) 330-343 
[10]Pfaller, M.A.; Diekema,D.J,; Arendrup. M.C., 
Brown, S.D.; et al. Clinical  breakpoints  for  the  
echinocandins  and  Candida  revisited:  
Integration  of molecular,  clinical,  and  
microbiological  data  to  arrive  at  species-
specific interpretive  criteria. Drug resistance 
Updates,14 (2011)64-176 
[11] Espinei-Ingroff A, Barchiesi F, Cuenca-
Estrella M, Fothergill A, Pfaller MA, Rinaldi M, 
Rodriguez-Tudela JL, Verweiji PE (2005) 
Comparasions of visual 24-hour and 
sprectrophotometric 48-hour MICs to CLSI 
reference microdilution MICs of fluconazole, 
itraconazole, posaconazole and voroconazole for 
Candida spp.; a collaborative study. J Clin 
Microbiolo 43:4535-4540. 
[12] Salci,P.S.; Gimenes,M.; Santos,C.A.;  
Svidzinski,E.I.T.;Caparroz-Assef,SM Utilization of 
fluconazole in an intensive care unit at a hospital 
university in Brazil. Int J Clin Pharm.; Nov.2012 
[13] Wisplinghoff,H.; Bischoff, T.; Tallent,SM.; 
Seifert,H.; Wenzel, RP, Edmond, MB.; Nosocomial 
bloodstream infections in US hospitals: analysis of 
24,179 cases from prospective nationwide 
surveillance study. Clinical Infectious Diseases 
2004;39 (3):309-17 

[14] Pfaller MA, Diekema DJ, Jones RN et al. 
International surveillance of bloodstream 
infections due to Candida species: frequency of 
occurrence and in vitro susceptibilities to 
fluconazole, ravuconazole, and voriconazole of 
isolates collected from 1997 through 1999 in the 
SENTRY antimicrobial surveillance program. J 
Clin Microbiolol 2001; 39 3254-9 
 [15] Shellee A., Berger,K.; Teng,C.;Gupta,J.; 
,Layden,J.; , et al. Timing of susceptibility-based 
antifungal drug administration in patients with 
Candida bloodstream infection: correlation with 
outcomes. J Antimicrob Chemother 2012; 67: 
707–714 
 
Palavras-chave: Candidemia, susceptibilidade, 
antifúngicos. 
  
Área do Conhecimento: Patógenos de interesse 
Médico – Candida spp. – CNPq 

 



 

89 
  

EFEITO DA CARGA HÍDRICA SOBRE A ELEVAÇÃO DA CREATININA 
EM PACIENTES CRÍTICOS COM SEPSE 

Kuroda, C. M.1; Yamada, S. S.2,Kimura, E3 
1
Hospital Universitário de Maringá 

2
Departamento de Medicina, Universidade Estadual de Maringá 

3
Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina, Universidade Estadual de Maringá 

 
e-mail:criskuroda@hotmail.com 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

O consenso de 2004 “Surviving Sepsis Campaign” 
preconizou a infusão hídrica inicial agressiva com 
cristalóides ou colóides para ressuscitação 
volêmica de pacientes com choque séptico ou 
sepse severa, entretanto, tal procedimento 
determinou com frequência, uma sobrecarga 
hídrica nos pacientes críticos

(1)
. Apesar do evidente 

benefício da ressuscitação volêmica, alguns 
pacientes apresentaram danos pulmonares, 
cardíacos e renais agudos diretamente 
relacionados ao acúmulo hídrico e que resultaram 
na piora do quadro clínico dos pacientes

(2)
.  

Atualmente, o acúmulo hídrico tem sido 
considerado como um fator que contribui para o 
aumento da morbimortalidade dos pacientes 
críticos

(3-6)
, responsável pelo aumento no tempo de 

internação e como biomarcador da disfunção 
cardíaca e renal

(3, 7, 8)
. 

Classicamente, a creatinina tem sido usada para 
identificar a disfunção renal, entretanto, a creatinina 
sérica pode permanecer na faixa de normalidade 
até que cerca da metade da função dos rins tenha 
sido perdida

(9)
. Além disso, o aumento da carga 

hídrica acumulada no organismo pode provocar 
uma possível diluição da creatinina e a disfunção 
renal pode não ser percebida, resultando em um 
diagnóstico clínico de disfunção renal tardio 
perigoso

(8)
. 

O acúmulo hidrico também pode afetar a terapia 
antibiótica para tratamento de sepse, pois o regime 
de prescrição de antibióticos é baseado no valor da 
creatinina sérica do paciente e na hipótese de 
diluição da creatinina, doses altas serão 
administradas considerando a capacidade de 
eliminação normal dos medicamentos. Este 
procedimento pode levar ao acúmulo dos 
antibióticos no organismo e provocarem maiores 
danos renais somados aos provocados pelo 
acumulo hidrico. Por outro lado, como a maioria 
dos antibióticos são hidrossolúveis, o acúmulo 
hídrico pode levar à diluição do antibiótico não 
alcançando a concentração mínima necessária 

para inibir a proliferação microbiana, contribuindo 
para sua falha terapêutica. 
Portanto, diante dos riscos associados ao acúmulo 
hídrico no organismo dos pacientes críticos com 
sepse, nosso objetivo é verificar se a sobrecarga 
de líquidos está relacionada àmortalidade e ao 
tempo de permanência na UTI e se o retardo na 
alteração da creatinina sérica é em função da 
diluição da creatinina devido acúmulo de líquidos. 

Assim sendo, os objetivos do estudo foram: estimar 
os valores de creatinina, corrigindo os valores 
obtidos pela dosagem sanguínea, pelo efeito 
determinado pelo acúmulo hídrico em pacientes 
com sepse; e definir as faixas de volume hídrico 
acumulado que aumentam o tempo de 
permanência e a mortalidade em UTI dos pacientes 
críticos com sepse. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética do 
Hospital Universitário de Maringá, e pelo COPEP 
com isenção do termo de consentimento por se 
tratar de dados de prontuários, de acordo com a 
resolução 196/96 e resoluções complementares do 
CNS/MS, sob o parecer CAAE: 
21572913.2.0000.0104. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo retrospectivo, dos últimos 3 anos, 
envolvendo dados oriundos de prontuários dos 
pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
adulto do Hospital Universitário de Maringá com 
sepse. 

 

2.1Coleta de dados 

Os dados dos pacientes foram coletados segundo 
critérios de inclusão e exclusão descritos abaixo.  
Critérios de inclusão: Pacientes adultos (>18 anos) 
com sepse, internados na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital Universitário entre os 
anos de 2011 a 2013. 
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% líq. 
Acum
. 

[quant. total líq. Receb. (L) – quant. total líq. Elim.(L)] 
= 

Peso (Kg)  
X100 

Fator 
correção 

 [P0 (Kg) x0,6 + ∑BHA diário (L)] = 

P0x 0,6 

Critério de exclusão: tempo de permanência na UTI 
menor que 24 horas. 

As variáveis do estudo foram: idade, sexo, tempo 
de internação na UTI (definido em dias desde a 
admissão na UTI até o óbito ou alta da UTI) e 
hospitalar (definido em dias desde a admissão no 
Hospital até o óbito ou alta hospitalar), 
comorbidades e motivo de internação, peso (kg), 
creatinina sérica (em mg/dL). Foram coletados 
dados dos prontuários diariamente até a alta ou 
óbito durante o periodo de internação na UTI como 
líquidos infundidos, líquidos eliminados e 
alterações na creatinina sérica, esquema 
antibióticos administrados (antibiótico, dose e 
intervalo de dose). 

2.2Análise do Balanço Hídrico 

O balanço de líquidos foi considerado durante toda 
a internação na UTI. Medindo a ingestão e infusão 
de líquidos nas 24 horas e a eliminação 
diariamente. 

Para calcular o balanço hídrico (BH) diário, a 
seguinte fórmula foi aplicada:  

BH = líquido total recebido (L) – Total quantidade 
de líquido eliminado (L). 

Para estimar o acúmulo de fluidos, foi aplicada a 
seguinte fórmula:  

 

 

 

Esse percentual de acúmulo de líquido foi 
calculado de acordo com procedimentos 
encontrados em estudos prévios

 (3,10, 11)
. 

O termo “percentagem de fluidos acumulados” é 
utilizado para definir a percentagem cumulativa de 
líquidos ajustado ao peso corporal. Foi considerado 
sobrecarga de líquidos quando o acúmulo for maior 
igual a 10% 

(12,13)
. 

Os pacientes foram classificados de acordo com o 
volume médio acumulado:  

1. Terapia hídrica restrita: <1,75 litros/dia; 
2. Terapia hídrica liberal/acúmulo de fluído: >2,75 
litros/dia; 
3. Terapia hídrica equilibrada: entre 1,75 e 2,75 
litros/dia. 

2.3Análise da alteração da creatinina sérica: 

Para estimar os valores de creatinina corrigido pelo 
volume hídrico acumulado foi utilizado um fator de 
correção calculado segundo equação abaixo

(8)
: 

Creatinina ajustada = creatinina sérica x fator de 
correção. 

 

 

Onde: 
P0= Peso inicial 
BHA diário= Balanço Hídrico Acumulado 

O fator de correção é útil para estimar a influência 
do acúmulo de líquidos na alteração da creatinina. 

A filtração glomerular f estimada utilizando a 
fórmula de Cockcroft Gault, utilizamos a creatinina 
real comparada com os valores obtidos pela 
creatinina corrigida. 

Para medir as alterações na creatinina sérica para 
cada paciente, calculou-se a diferença entre a 
maior creatinina sérica (valor observado em UTI) e 
a creatinina inicial. 

2.4Análise estatística 

Os dados quantitativos foram descritos utilizando 
média e desvio padrão. Os dados categóricos 
foram expressos através de frequência absoluta e 
frequência relativa. Realizou-se análise descritiva 
da população de estudo estratificada pelo desfecho 
da internação na UTI. Foi aplicado o teste Qui-
quadrado para buscar associação entre as 
variaveis. Utilizou-se regressão linear para medir 
associação entre acúmulo de líquidos com tempo 
de permanência na UTI.Os dados de OR do 
balanço hídrico análise de regressão logistica 
binária. Todos os testes foram analisados com 
nível de significância de 5% (p<0,05). Utilizou-se o 
programa estatistico OpenEpi 3. 

 

3. RESULTADOS 

Dos 114 prontuários levantados, foram excluídos 
13 pacientes por enquadrarem-se nos critérios de 
exclusão,8 por serem transferidos para fora do 
hospital e não obtermos o desfecho, e 6 por 
prontuários incompletos (perda de segmento total 
de 23,7% de pacientes internados na UTI-Adulto). 

Dos 86 pacientes analisados, 77 (89,5%) 
apresentaram alta. Dessesque tiveram alta, 57,7% 
foram para clínica médica e 35,9% foram para 
clínica cirúrgica. 

A média das idades dos pacientes foi de 51,3 anos 
(DP=18,3), com predominância do sexo masculino 
(68,6%), com média de 12,8 dias de internação 
(Mediana = 7 dias, DP=19,4) e tempo máximo de 
153 dias. A média de creatinina sérica na admissão 
na UTI foi de 1,5 (DP=1,6). 
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Há diferença estatisticamente significativa entre a 
média de APACHE (Acute Physiologicand Chronic 
Health Evaluation) dos pacientes que foram a óbito 
com os de alta (p<0,001). E a média do SOFA 

(Sepsis-related Organ Failure Assessment) dos 
pacientes que foram a óbitoé muito maior do que 
dos pacientes que tiveram alta (p=0,014). 

 

Tabela I. Caracterização da população de estudo segundo desfecho 

CARACTERISTICA TOTAL DE 
PACIENTES 

ÓBITO ALTA p-valor 

No pacientes 86 9 (10,5%) 77 (89,5%) - 

Idade 51,5±18,3 56,3±15,8 50,9±18,6 0,404 

SEXO Masculino 59 (68,6%) 6 (66,7%) 53 (68,8%) 0,603 
Feminino 27 (31,4%) 3 (33,3%) 25 (31,2%)  

DURAÇÃO 
INTERNAÇÃ
O 

>7d 42 (48,8%) 4 (44,4%) 38 (49,4%) 0,530 
<7d 44 (51,2%) 5 (55,6%) 39 (50,6%)  

APACHE 20,3 ±8,0 29,0 ± 9,4 19,2 ± 7,2 <0,001 

SOFA 7,1 ± 3,6 9,9± 4,1 6,8 ± 3,4 0,014 

Creatinina sérica inicial 1,5 ± 1,6 2,0 ± 1,6 1,5 ± 1,6 0,370 
 
Neste estudo, observou-se que homens 
permaneceram mais tempo internados do que as 
mulheres (p=0,004). E pacientes que estiveram 
mais de 7 dias internados, apresentaram 

APACHE e SOFA significativamente mais alto 
(p=0,001). No entanto, a creatinina sérica inicial 
não influenciou no desfecho (p=0,699) 
 

Tabela III. Caracterização dos pacientes conforme o tempo de internação na UTI-Adulto 

CARACTERISTICA TOTAL DE 
PACIENTES 

TEMPO DE INTERNAÇÃO UTI p-valor 

>7dias ≤7dias  

APACHE 20,3 ± 8,0 23,2± 7,1 17,5 ± 7,9 0,001 

SOFA 7,1 ± 3,6 8,4 ±2,9 5,9 ±3,8 0,001 

Creatinina Inicial 1,5 ± 1,6 1,5±1,4 1,6 ±1,8 0,699 

HD SIM 13 (15,1%) 8 (19,0%%) 5 (11,4%) 0,245 
NÃO 73(84,9) 34 (81,0%) 39 (88,6%)  

Sexo MASCULINO 59 (68,6%) 35 (83,3%) 24 (54,6%) 0,004 
FEMININO 27 (31,4%) 7 (16,7%) 20 (45,4%)  

 
 
A média do Balanço Hídrico Acumulado (BHA) 
nos 10 primeiros dias de internação na UTI foi de 
6,6 litros (DP=7,3). No entanto, não houve 
diferença estatisticamente significativa entre a 
média BHA entre pacientes que receberam alta 
com os que foram a óbito. 

Pacientes que ficaram internados mais do que 7 
dias, tem 3,1 vezes mais chance de apresentar 

percentual de BH maior que 1,75 litros (IC : 1,2 – 
8,3; p= 0,01) dos que ficam internado menos de 7 
dias. 
E, os que na admissão apresentam APACHE II 
acima de 18 pontos, tem 4,5 vezes mais chance 
de apresentar percentual de BHA maior que 1,75 
litros, do que aqueles que apresentam baixo valor 
de APACHE II. 

 

Tabela IV. Caracterização dos pacientes conforme o percentual de Balanço Hídrico Acumulado na 
UTI-Adulto 

  % Balanço Hídrico ᵡ2 OR (IC 95%) p 
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Acumulado* 
  > 

1,75 L 
≤ 1,75 L 

  N 
(%) 

N (%)    

Tempo 
internação na 
UTI 

> 7 dias 19 (70,4) 23 (43,4)  1  
≤ 7 dias 8 (29,6) 30 (56,6) 5,2 3,1 (1,2 – 8,3) 0,01 

SEXO Masculino 20 (74,1) 36 (67,9)  1  
Feminino 7 (25,9) 17 (32,1) 0,3 1,3 (0,5 – 3,8) 0,28 

Desfecho Óbito 4 (14,8) 4 (7,6)  1  
Alta 23 (85,2) 49 (92,4) 1,0 2,1 (0,4 – 

12,4) 
0,26 

Diferença de 
Creatinina 

> 0,3 mg/dL 5 (18,5) 8 (15,1)  1  
≤ 0,3 mg/dL 22 (81,5) 45 (84,9) 0,15 1,3 (0,3 – 5,0) 0,46 

APACHE II > 18 22 (81,5) 26 (49,1)  1  
≤ 18 5 (18,5) 27 (50,9) 7,8 4,5 (1,5 – 

15,1) 
<0,01 

SOFA > 6 15 (55,6) 29 (54,7)  1  
≤ 6 12 (44,4) 24 (45,3) 0,005 1,0 (0,4 – 2,6) 0,47 

HD Sim 6 (22,2) 7 (13,1)  1  
Não 21 (77,8) 46 (86,8) 1,1 1,9 (0,6 – 6,3) 0,30 

* Percentual de BHA ajustado ao peso. 
 

4. DISCUSSÃO 

O percentual de óbito nesta UTI foi menor 10,3% 
do que em outro estudo realizado em Hospital 
público no Brasil (29,0%)

(14). 
A média das idades 

dos pacientes foi de 51,3 anos (DP=18,3), 
diferente dos demais estudos que apresentaram 
idade média de 65,4 (DP=16,7)

(14)
 e 47,6 

(DP=17,3)
(15)

.  
A média do escore de APACHE foi 
significativamente maior em pacientes que foram 
a óbito (29,0 ± 9,4), demonstrando que este 
escore é ideal para previsão de óbitos em UTI. O 
SOFA de admissão também foi maior em 
pacientes que foram a óbito (9,9 ± 4,1). Como 
observado no estudo de Hissa et al. (2013), que 
analisou dois escores na previsão de 
mortalidade

(14)
. Também foi observado no 

presente estudo que pacientes que ficam 
internados por longo período (>7 dias), 
apresentam médias de APACHE e SOFA 
elevados (p= 0,001).  

Pacientes que ficaram internados por mais de 7 
dias possuem 3,1 vezes chance de apresentar 
alto percentual de BHA.(p=0,01). Apesar de ser 

significativo pelo teste Qui-quadrado (ᵡ2
) da média 

de SOFA ser maior entre os pacientes que foram 
a óbitos (p= 0,014) e que permaneceram mais de 
7 dias de internação (p= 0,001), não houve 
significância estatística na razão de chances (OR) 
de SOFA com relação ao percentual de BHA (IC: 
0,4 – 2,6).  
O BHA não influenciou no desfecho do paciente 
(p=0,26) e na diluição da creatinina. O OR em 
pacientes que apresentaram diferença de 
creatinina menor que 0,3 mg/dL não foi 
significativo com relação aos que exibiram mais 
de 1,75L de percentual de BHA (p= 0,46). 
Foi realizado análise de regressão logistica 
binária do percentual de BHA com as variáves 
tempo de internação na UTI, APACHE II e uso de 
Droga Vasoativa (DVA). No entanto, no conjuto 
destas variáveis em estudo, não apresentou 
associação.Restando apenas APACHE II como 
fator associação com alto percentual de BHA.  

 
5. CONCLUSÃO 

No presente estudo, não houve associação entre 
sobrecarga de líquidos com relação àmortalidade. 
Porém os pacientes com alto percentual de BHA, 

apresentam 3 vezes mais a chance de internação 
longa em UTI. 
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1. INTRODUÇÃO  
A ampla disseminação de enterobactérias 
produtoras de carbapenemases tornou-se um 
grave problema de dimensões globais, sendo as 
KPCS (Klebsiella pneumoniae produtora de 
carbapenemases) as enzimas clinicamente mais 
comuns neste grupo [1]. As opções terapêuticas 
disponíveis tornaram-se muito restritas, e o 
tratamento eficaz destas infecções, um desafio 
considerável para os clínicos, resultando em 
elevadas taxas de mortalidade [2]. 
Desde a sua descoberta nos Estados Unidos, 
em 1996, as KPCs tem se propagado com uma 
rapidez alarmante. Nos últimos anos tem 
ocorrido surtos em países da Europa, Ásia e 
América do Sul [1]. Outro fato preocupante é a 
sua capacidade de colonizar o trato 
gastrointestinal dos pacientes ou da equipe 
hospitalar, os quais podem atuar como 
reservatórios, facilitando a disseminação do 
micro-organismo [2].  
Segundo o nosso conhecimento, esta é a 
primeira revisão sistemática publicada, sobre a 
ocorrência de surtos de KPC, enfatizando as 
medidas de intervenção.  

2. MATERIAL E MÉTODO 
2.1 Estratégia de busca 
Foi realizada uma pesquisa sistemática a partir 
dos bancos de dados eletrônicos  PubMed (EUA 
National Library of Medicine) Web of Knowledge 
e LILACS (Literatura  de Informação em 
Ciências da Saúde da América Latina e do 
Caribe), conforme recomendações 
STROBE(15). O estudo foi desenvolvido a partir 
de artigos publicados no período de janeiro de 
2001 a dezembro de 2012. 
 O processo de pesquisa foi construído 
especificamente para cada banco de dados. No 
PubMed a estratégia de busca consistiu na 
utilização dos descritores do Medical Subject 
Headings (MeSH ) para o termo “disease 

outbreaks”  AND beta- lactamase KPC – 1”, 
“beta- lactamase KPC – 2”, “beta- lactamase 
KPC – 2, Klebsiella pneumoniae”, “beta- 
lactamase KPC – 3, Klebsiella pneumoniae”, 
“carbapenemase”,” carbapenems” “Klebsiella 
infections”. Na base Web of Knowledge a busca 
foi por descritores associados a estrutura 
“tópicos”. Por fim, foi realizada uma busca na 
base Lilacs empregando-se os termos livres 
“klebsiella pneumoniae”,” infecções por 
klebsiella”, “beta – lactamases”, 
carbapenêmicos e surtos de doenças.  
2.2 Seleção dos estudos  
Critérios de inclusão: artigo original, escrito em 
língua inglesa, resumo disponível, publicado no 
período pré-definido, ter pelo menos um caso de 
cada surto confirmado por método molecular e 
que enfatizasse as medidas de controle 
utilizadas para conter o surto. Surtos de 
qualquer duração foram incluídos em nossa 
análise. Não foi estabelecida uma definição 
uniforme de paciente caso, assim como de 
infectados e colonizados na análise dos artigos, 
adotamos as definições de cada autor [3-8]. 
Critérios de exclusão: foram eliminadas 
publicações envolvendo estudos comparativos, 
comentários, editoriais, cartas, relatos de caso, 
entrevistas, noticiários, diretrizes e publicações 
de erratas. Além disso, foram excluídos estudos 
focados em outros tipos de carbapenemases 
que não fossem KPC, assim como publicações 
que enfatizaram a presença de KPC em 
bactérias que não Klebsiella pneumoniae. Estes 
critérios são importantes, pois permitem 
aumentar a comparabilidade entre os estudos.  
Na primeira fase, quatro pesquisadores 
(Grupo1) realizaram de forma independente a 
mesma tarefa em bases nas bases de dados 
eletrônicas, objetivando o aumento da precisão 
da busca. Por meio da leitura dos títulos e 
resumos foram excluídos documentos que não 
se enquadravam nos critérios de inclusão.  
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A segunda fase consistiu em uma análise do 
conteúdo de cada artigo completo por cada 
pesquisador envolvido na revisão sistemática. 
Além disso, foi realizada uma pesquisa adicional 
a partir da lista das referências artigos 
inicialmente recuperados, a fim de identificar 
outras publicações de interesse. 
A terceira fase foi constituída por uma seleção 
randomizada dos artigos e distribuídos também 
de forma randomizada a quatro juízes 
independentes (Grupo 2 ), para validação dos 
artigos selecionados pelos pesquisadores 
quanto a permanência ou não como publicação 
válida para constituir a amostra final.   
Os artigos fora selecionados nas bases de 
dados conforme a estrutura a seguir: artigos 
potencialmente relevantes (586). Artigos 
excluídos (não realizado em seres humanos, 
resumo indisponível, originalidade e linguagem) 
(n= 281).  Artigos em duplicata (5). Artigos 
potencialmente apropriados (305). Artigos que 
não cumpriram a finalidade ou não relevantes 
(286). Artigos recuperados das referências (3). 
Artigos incluídos na revisão sistemática (13) 
2.3 Extração de dados 
A extração dos dados dos estudos selecionados 
foi realizada por dois pesquisadores, e as 
divergências foram resolvidas por consenso 
entre toda a equipe. Os dados extraídos 
compreenderam período e local do estudo; 
tamanho da amostra; taxa de infecção e 
colonização/portadores; tipo de enzima, 
mortalidade; sítio de isolamento, medidas de 
intervenção tomadas para conter a 
disseminação de KPC. Os dados extraídos 
foram organizados em forma de tabelas. 

3. RESULTADOS 
Das 586 publicações identificadas, 13 foram 
selecionadas para o estudo.  
O Quadro I mostra que todos os surtos 
ocorreram em ambiente hospitalar ou centro 
médico. Quatro estudos foram realizados nos 
Estados Unidos [2, 3, 9, 10], dois na Grécia [8, 
11], e um nos seguintes países: Itália [7], França 
[4], Espanha [6], Alemanha [5], Irlanda [12], 
Porto Rico[12] e Israel [13]. Os surtos 
analisados ocorreram entre os anos de 2006 a 
2011. O tempo de acompanhamento variou de 1 

a 35 meses ( 8,9±9.5).  

Houve grande variabilidade no tamanho das 
amostras analisadas em cada estudo. O total 

das amostras variou de 16 a 4.456 ( 518,2 ± 

1309,3). Dois estudos não relataram o total de 
amostras. Amostras KPC positivas variaram de 

7 a 510 ( 55,2 ±136,6). Um total de 10 

estudos relataram a taxa de pacientes com 

infecção devido a KPC  52% ± 20,8) assim 

como as de colonizados ou portadores (  48% 

± 22,8).  
Em relação à tipagem enzimática, seis estudos 
identificaram KPC-2, seis-KPC 3. Em relação ao 
isolamento de mais de uma KPC, um surto 
mostrou isolamento tanto KPC – 2 como KPC – 
3, em noutro isolou-se KPC -8 e KPC – 2.  
Os dados de mortalidade foram analisados 
quanto à mortalidade bruta e mortalidade 
atribuível à infecção por KPC. Alguns artigos 
descrevem a proporção de mortalidade na 
forma de frequência relativa, com mortalidade 

bruta variando de 22,2 % a 69 % ( 50,0 ± 

24,1), e outros na forma de frequência absoluta, 
cujos dados variaram de 1 a 11 mortes. A 
mortalidade atribuível a infecções por KPCs foi 
relatada em quatro estudos, sendo que apenas 
um apresentou resultado em frequência relativa 
(27,8%). Os três estudos restantes 
apresentaram os dados com amplitude de três a 
seis mortes. 
Os sítios com maior frequência de amostras 
isoladas foram a corrente sanguínea com 93 
isolados, seguido do trato digestivo (84). Nesta 
análise foram contabilizadas tanto as amostras 
de pacientes com infecção clínica, assim como 
as de portadores. 
Dentre as medidas de intervenção relatadas 
para conter o surto (Quadro II), as que mais se 
destacaram foram: Instituição de precauções de 
contato, relatada em 100% das publicações. Em 
12 estudos (92,3%) foi implantado um programa 
de cultura de vigilância; 12 (92,3%) relataram 
isolamento do paciente infectado e /ou 
colonizado; nove dos 13 estudos aplicaram 
maior rigorosidade à limpeza do ambiente; Nove 
realizaram reuniões educativas entre os 
funcionários.  
Um total de sete instituições utilizou estudos de 
prevalência para auxiliar no combate ao surto e 
seis instituições, nomearam uma equipe, para 
monitorar os funcionários quanto à adesão às 
medidas de controle. 
A eficácia das medidas de intervenção foi 
relatada em 10 estudos (77%) e em dois 
(15,4%) o surto foi rescindido.  

4. DISCUSSÃO 
Neste estudo, reportamos a experiência de 
algumas instituições de saúde no que diz 
respeito à contenção de surtos provocados por 
KPCs. A medida de controle utilizada por todos 
os estudos foi a implantação de precauções de 
contato, [3, 4]. O isolamento dos pacientes 
infectados e colonizados também foi descrita 
como de suma importância por grande parte dos 
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estudos. Chama à atenção a relevância de 
medidas aparentemente simples, mas de 
grande eficácia clínica e epidemiológica para a 
contenção de surtos. 
A importância de um sistema de triagem por 
meio de culturas de vigilância foi muito 
enfatizado, visto que a Klebsiella pneumoniae 
possui grande capacidade de colonizar, 
sobretudo o trato gastrointestinal, podendo 
servir como uma fonte de infecção clínica 
subsequente para o hospedeiro, esses  
portadores agem como reservatórios, 
contribuindo para a  disseminação do micro-
organismo no ambiente hospitalar [3].   
A maioria das instituições obtém amostras na 
admissão do paciente [3-5, 13], bem como 
amostras semanais [12, 13], outros ainda não 
estabeleceram uma frequência a ser seguida, 
mas realizaram apenas coletas em 
determinados dias a fim de se estabelecer a 
prevalência pontual [2, 4, 6, 10]. Trabalho 
realizado por Bem David et al (2010) [13], 
mostrou que a maioria dos pacientes é 
colonizado 48 horas após a internação, o que 
sugere a transmissão intra-hospitalar e enfatiza 
a importância de culturas de vigilância 
semanais. 

Geralmente a cultura de vigilância é realizada 
apenas nos pacientes, porém um estudo relatou 
a inclusão de culturas dos funcionários das 
áreas afetadas [6], sendo necessária a 
valorização deste tipo de análise, visto que, 
estes profissionais exercem importante papel na 
cadeia de transmissão destes micro-organismos 
[5, 6, 11].  
Alguns trabalhos têm relatado a pesquisa de 
KPC em objetos e superfícies ambientais [3, 6, 
8, 10, 11]. Em estudo conduzido por Munoz – 
Price et al (2010), 67% das amostras  
ambientais analisadas foram positivas para  
KPC [10], assim como Carbonne et al (2010), ao 
descreverem um surto em uma instituição de 
saúde francesa apontaram um duodenoscópio 
contaminado com KPC, como a principal fonte 
de transmissão do micro – organismo [4]. 

5. CONCLUSÃO 
As experiências aqui apresentadas mostraram 
que é possível limitar a transmissão cruzada de 
micro – organismos produtores de KPC em um 
ambiente hospitalar. Primeiramente, é 
necessário detectar o isolado precocemente, 
com a ajuda de culturas de vigilância; ter um 
programa de contenção que entre em vigor 
imediatamente, e, assim, potencialmente, evitar 
que um surto se estabeleça. 

 
Quadro I. Características dos estudos  

Artigos potencialmente relevantes selecionados 

nas  bases de dados (n=586) 

Artigos potencialmente relevantes selecionados 

nas  bases de dados (n=586) 
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Abreviações: NR,Não reportado; KPC, KlebsiellaPneumoniae produtora de carbapenemase; LTACH, Hospital de cuidados agudos 
de longo prazo - UTI, Unidade de Terapia intensiva; USA, Estados Unidos da América; a:Mortalidade bruta; b:Mortalidade 

atribuível;1Amostras ambientais não foram contabilizadas. 
 
 
Quadro II. Principais medidas de intervenção utilizadas para conter o surto 

Referências Precauções 
de contato 

Isolamento 
do paciente 

Culturas 
de 

Vigilância 

Exclusividade 
para o 

cuidado do 
paciente KPC 

positivo 

Limpeza 
adicional 

do 
ambiente 

Treinamento e 
reuniões 

informativas 

Estudos 
epidemio-

lógicos 

Monitora-
mento 
 dos 

funcionários 

Eficácia das  
Medidas 

Souli et al 
2010 (8) 

Sim Sim Sim NR Sim Sim NR Sim Não 
avaliada 

Agodi et al 
2011 (7) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Carbonne et al 
2009 (4) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Rodela et al 
2012 (6) 

Sim Sim Sim NR Sim Sim Não NR Sim 

Endimiani et al 
2009 (9) 

Sim Sim Sim Sim NR NR NR NR Sim, 

Wendt et al 
2010 (5) 

Sim Sim Sim NR NR Sim Sim NR Surto 
rescindido 

Referência Período do estudo Número de 
amostras 

analisadas  

Amostras 
KPC 

positivas 

Infecção 
Clínica 

Colonização/ 
Portadores 

Tipo da 
enzima 

Mortalida-
de 

 

Souli et al 2010 (8) Hospital 
Universitário - 

Grécia; 01/2007 a  
12/2008 

50 50 18/50 
(36%) 

32/50 
(64%) 

KPC-2 61,1% 
a 

27,8% 
b
 

Agodi et al 
2011(7) 

Hospital - Itália; 
03/ 2009 a May 

2009 

16 pacientes 
24 isolados 

24 
 

16/24 
(66,6%) 

6/24 
(25%) 

KPC - 3 37,5
 
%

 a
 

Carbonne et al 
2009 (4) 

Hospitais 
Universitários - 

França 
09/2009 a 10/ 2009 

295 13 4/13 
(30,7%) 

9/13 
(69,2%) 

KPC- 2 4/13
a
 

Rodela et al 2012 
(6) 

Hospital  
Universitário – 

Espanha ; 
09/ 2009 a 02/ 2010 

77 07  NR NR KPC - 3 1/7 
a
 

Endimiani et al 
2009 (9) 

   LTACH e  3 UTIs 
USA; 

03/2008 a 04/ 2008 

241 10  4/7
c 

(57,1%) 
5 /7 

c 

(71,4%) 
9 KPC 3 
1 KPC 2 

69%
a
 

Wendt et al 2010 
(5) 

Hospital 
Universitário - 

Alemanha 
01/2008 a 06/2008 

90 8  
 

3/8 
(37,5%) 

5\8 
(62,5%) 

KPC - 2 4/8
a
 

3/8
b 

Morris et al 2012 
(12) 

Hospitais /Irlanda; 
01/2011 a 03/2011 

NR  13 isolados 
11 pacientes 

 

5/11 
45,4% 

6/11 
54,4% 

KPC -2 3/11
a
 

Gregory et al 2010 
(14) 

Hospital - Porto 
Rico; 

02/2008 a 09/2008 

140 7  
 

19/26 
d
 

(73%) 
7 / 26

d
 

(27%) 
5kpc - 8 
2kpc– 2 

38%
a
 

Maltezou et al 2009 
(11) 

Hospital / Grécia; 
05/2007 a 05/2008 

22 pacientes 
61 isolados 

61 21/22 
(95,4%) 

1/22 
(4,6%) 

  1 22,2%
a
 

 Ben-David et al 
2010 (13) 

Sheba Medical 
Center Israel; 

01/ 2006 a 12/2008 

2371 
pacientes 

510 253/510 
(49,6%) 

257\510 
(50,4%) 

 KPC - 3 55% 
a
 

Munoz-Price et al 
2010 (3) 

 LTACH - USA; 
01/2008 a 12/2008 

232  33  11/33 
(33,3%) 

22/33 
(66,6%) 

KPC - 3 NR 

Munoz-Price et al 
2010 (10) 

  Hospital - USA; 
01/2009 a 01/2010 

41    12 NR NR KPC - 3 67% 
a 

4/ 6
b
 

Snitkin et al 2012 
(2) 

NIH*, Clinical 
Center United 

States;08/2011 a 
01/2012 

NR 18  NR NR NR 11/ 18 
a
 

6/ 18
b 
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Morris et al 
2012 (12) 

Sim Sim Sim NR Sim Sim NR Sim Surto 
rescindido 

Gregory et al 
2010 (14) 

Sim Sim Sim Sim NR NR Sim Sim Sim 

Maltezou et al 
2009 (11) 

Sim Sim NR NR Sim Sim NR NR Sim, 
 

Ben-David et 
al 2010 (13) 

Sim NR Sim NR NR NR Sim NR Sim 

Munoz-Price 
et al 2010 (3) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Munoz-Price 
et al  2010 (10) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Snitkin et al 
2012 (2) 

Sim Sim Sim Sim Sim NR Sim Sim Sim 

NR: Não relatado 
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1. INTRODUÇÃO 

Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) é 
uma enzima que hidrolisa carbapenêmicos, 
conferindo resistência bacteriana a todos os 
antimicrobianos (ATM) da classe dos β-
lactâmicos. Este mecanismo, identificado 
inicialmente em 2001 em Klebsiella pneumoniae 
isolada no estado da Carolina do Norte nos EUA, 
pode ser transferido por via plasmidial e está 
presente em diferentes bactérias Gram negativas 
encontradas em diversos países de vários 
continentes, incluindo o Brasil, sendo considerado 
na atualidade um grave problema de saúde 
pública [1].  

A maioria dos microrganismos portadores deste 
mecanismo normalmente mantêm a sensibilidade 
in vitro apenas as polimixinas e tigeciclina, 
embora já existam relatos de cepas resistentes a 
estes ATM. O reduzido arsenal de opções para o 
tratamento destas infecções leva às frequentes 
falhas terapêuticas, graves infecções e altas 
taxas de mortalidade, restando aos clínicos 
utilizar antimicrobianos que foram desenvolvidos 
há muito tempo [2]. 

A fosfomicina, descoberta no final da década de 
1960, apresenta estrutura química bastante 
distinta das outras classes de ATM, ação 
bactericida de amplo espectro pela inibição da 
fosfoenolpiruvatotransferase, importante na 
síntese do peptideoglicano, e que demonstra 
frequentemente sinergismo quando usado em 
combinação com outros agentes. Sua 
farmacodinâmica é definida como tempo 
dependente, expressada pelo índice 
farmacodinâmico (IF) %ƒT>MIC, significando que 
a ótima atividade bactericida é proporcional ao 
período de tempo em que as concentrações 
permanecem acima da Concentração Inibitória 
Mínima (MIC) [3].  

O meropenem é um ATM β-
lactâmicocarbapenêmico que apresenta ação 
bactericida de amplo espectro, a mesma 

farmacodinâmica tempo dependente, e 
demonstra frequente sinergismo quando 
associado com a fosfomicina [4].   

A combinação de ATM no tratamento de graves 
infecções é uma prática bastante usada para 
fornecer uma terapia sinérgica entre os agentes, 
prevenir ou retardar a resistência, ampliar a 
cobertura empírica, além de possibilitar a redução 
das reações adversas com o uso de menores 
doses. Sua superioridade à monoterapia está 
confirmada em estudos sobre tratamentos das 
infecções causadas por bactérias produtoras de 
KPC-2 [5].   

Estas combinações, entretanto, devem ser 
avaliadas previamente em laboratório pelos testes 
de time kill curve (TKC) e Checkboard para 
identificar quais associações são antagônicas e 
quais apresentam sinergismo, como também, as 
respectivas concentrações necessárias, podendo 
ser atingidas no paciente por meio de posologia 
individualizada para alcançar o índice 
farmacodinâmico adequado [2,4]. 

Estudos para avaliar o alcance das posologias em 
atingir os IF são relativamente recentes e, sendo 
assim, não foram aplicados no desenvolvimento 
dos “antigos” ATM. Estes estudos em humanos 
exigem elevado número de pacientes e 
profissionais, vários centros de pesquisa, grande 
período de tempo e complexidade, além de 
apresentarem alto custo. A simulação de monte 
carlo (SMC) é um método matemático simples e 
de baixo custo financeiro que avalia a 
probabilidade de um regime posológico em atingir 
o IF em uma população virtual, contra 
determinado microrganismo. Este método gera 
por meio de computador milhares de pacientes 
com perfil farmacocinético dentro de intervalos 
originados de estudos populacionais publicados, 
e demonstram quais regimes de doses 
apresentam maior probabilidade de alcançar o IF 
[4,6].  

Embora exista um grande número de trabalhos 
publicados sobre microrganismos produtores de 
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KPC-2, ainda faltam muitos dados para melhorar 
o seu controle e tratamento. Estudos demonstram 
a superioridade das terapias combinadas, 
entretanto, foram realizadas de maneira empírica, 
não levando em consideração a concentração 
inibitória mínima (MIC) da associação, e 
direcionadas apenas por testes de 
sensibilidade[2,5]. Nossos levantamentos 
bibliográficos não encontraram dados sobre a 
comparação farmacodinâmica do uso da 
fosfomicina e meropenem, sozinhos ou em 
combinação. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar por 
meio de SMC, o IF atingido pelas posologias de 
meropenem e fosfomicina, puros ou em 
associação, utilizando dados obtidos de 
sinergismo in vitro da dissertação de Costa BB 
em amostras de K. pneumoniae  produtoras de 
KPC-2, isoladas de diferentes centros brasileiros. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Farmacocinética 

Os parâmetros farmacocinéticos utilizados do 
meropenem e fosfomicina, foram originados de 
estudos populacionais em voluntários sadios, 
apresentados na tabela 01 [4,7] 

2.2 Microbiologia 

Os valores das MIC50 e MIC90 para o meropenem 
e fosfomicina, utilizados de forma pura ou em 
associação, são resultados do trabalho de Costa 
BB em nosso laboratório de microbiologia, que 
avaliou a ação sinérgica da associação de vários 
antimicrobianos em 18 amostras de Klebsiella 
pneumoniae produtoras de KPC-2, com diferentes 
padrões de sensibilidade e de clonalidade, 
isoladas de diferentes centros hospitalares 
brasileiros, conforme descritos na tabela 02 [8] 

2.3 Farmacodinâmica 

As análises farmacodinâmicas dos esquemas de 
meropenem e fosfomicina para as respectivas 
MIC50 e MIC90, utilizados puro ou em associação, 
foram realizadas por meio de SMC desenvolvida 
no programa R (R Foundation), o qual gerou de 
forma aleatória 100.000 indivíduos virtuais com 
peso de 70 kg, apresentando características 
farmacocinéticas de volume de distribuição e 
clearance (tabela 01) de acordo com os 
respectivos estudos populacionais publicados. Os 
valores dos IF considerados adequados para o 
meropenem e fosfomicina são 40% e 70%, 
respectivamente, e nos esquemas considerados 
adequados, a probabilidade para alcançar os IF 

(PTA) na população estudada, deve apresentar o 
valor mínimo de 0,9 (90%). Os PTAs foram 
calculados usando a seguinte equação de um 
compartimento intravenoso bolus: 

%ƒT>MIC=Ln[(Dose*ƒ)/(VD*MIC)]x(VD/Cl)x(100/DI)  

onde %ƒT>MIC é a porcentagem de tempo em 
que a concentração livre do ATM se mantem 
acima da MIC, Ln é o logaritmo natural, Dose é a 
dose do ATM utilizada em miligramas, %ƒ é 
fração do ATM livre das proteínas plasmáticas, 
VD é o volume de distribuição do paciente em 
litros, MIC é a concentração inibitória mínima em 
microgramas por mililitro, ID é o intervalo entre as 
doses em horas, e Cl é o clearance sistêmico do 
ATM [4,6,9]. 

Tabela 01. Parâmetros farmacocinéticos 
populacionais do meropenem e fosfomicina 
coletados de estudos em voluntários 
previamente publicados. 

 Meropenem Fosfomicin
a 

Dose
s 

0,5g 1,0/1,5g 2,0g Independe 

VD 
18,04±

2,23 
18,60±3,

0 
19,0
1±1,
30 

22,4 
± 5,6 

Cl 
15,58 
±1,66 

14,40±1,
80 

15,2
4±3,
79 

8,74 
± 1,89 

LP 8,00 8,00 8,00 ___ 

Valor médio ± desvio padrão, VD: volume de 

distribuição, Cl: clearance, LP: ligação proteica. 

Tabela 02. MIC (µg/ml) do meropenem e 
fosfomicina, puro ou associados,de 18 
amostras de Klebsiella pneumoniae KPC-2 de 
diferentes centros hospitalares brasileiros. 

 MIC (µg/ml) 

Antimicrobianos MIC50 MIC90 

Meropenem 32 256 

Meropenem + 
Fosfomicina 

4 32 

Fosfomicina 64 512 

Fosfomicina + 
Meropenem 

16 32 
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3. RESULTADOS 

Todos os esquemas de meropenem utilizados de 
forma pura não atingiram o PTA adequado para 
as MIC50 e MIC90, e os melhores índices 
alcançados, mesmo insuficientes, foram de 
aproximadamente 15% nas posologias de 
2000mg a cada 8 horas e 1500mg a cada 6 horas 
(Figura 01-02). Entretanto, os esquemas de 
meropenem utilizados em associação com a 
fosfomicina apresentaram melhores IF para a 
MIC50, com valores entre 20% e 30%, e o 
esquema de 1500mg a cada 6 horas apresentou 
PTA desejado e IF de 50% (Figura 01).  

Os esquemas de fosfomicina utilizados na forma 
pura para a MIC90 apresentaram valor nulo de 
PTA, diferente dos esquemas de fosfomicina 
utilizados associados com meropenem para a 
mesma MIC, que apresentaram valores de IF tre 
50% a 60% (Figura 04). No entanto, os esquemas 
de fosfomicina pura avaliados para a MIC50 
apresentaram IF de 30 a 40%, e todos os 
esquemas de fosfomicina para a MIC50 utilizados 
associados ao meropenem, apresentaram o PTA 
desejados com valores de IF entre 70% e 80% 
(Figura 03). 

 

Figura 01: Probabilidade dos esquemas de 
Meropenem puro (P) ou associado (A) em 
atingir a %ƒT>MIC50 

 
Figura 02: Probabilidade dos esquemas de 
Meropenem puro (P) ou associado (A) em 
atingir a %ƒT>MIC90 

 

 

Figura 03: Probabilidade dos esquemas de 
Fosfomicina pura (P) ou associada (A) em 
atingir a %ƒT>MIC50 

 

Figura 04: Probabilidade dos esquemas de 
Fosfomicina pura (P) ou associada (A) em 
atingir a %ƒT>MIC90 

4. DISCUSSÃO 
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As opções de esquemas antimicrobianos para o 
tratamento de infecções causadas por Klebsiella 
pneumonia KPC são reduzidas em decorrência 
do alto índice de resistência apresentada por este 
patógeno, sendo de suma importância encontrar 
novas alternativas de terapêuticas.  

Este estudo avaliou por SMC os esquemas de 
meropenem e fosfomicina, utilizados puros ou em 
associação, contra Klebsiella pneumonia KPC de 
MIC50 e MIC90, evidenciando que a terapia 
combinada favorece a ampliação dos IF.(Figuras 
01-04). O esquema de meropenem 1500 mg a 
cada 6 horas para MIC50 apresentou IF 
aproximado de 15% quando puro, e 51% quando 
associado, representando um aumento de 240% 
(Figura 01). Da mesma maneira, todos os 
esquemas de fosfomicina puros para MIC50 

atingiram IF entre 30 a 40%, e quando 
associados ao meropenem, demonstraram 
índices de 70 a 80%, representando um aumento 
médio de 96,5% (Figura 03). 

Estas ampliações nos IF podem justificar os 
estudos que evidenciaram forte associação da 
terapia combinada de ATM, envolvendo também 
carbapenens e fosfomicina, e a redução da 
mortalidade por infecções causadas por Klebsiella 
pneumonia KPC, como também, podem ser 
alternativa para amenizar a grave crise mundial 
de escassez de ATM, resgatando agentes que 
atualmente são considerados obsoletos

2,5
. 

Todos os esquemas antimicrobianos utilizados 
puros ou em associação contra MIC90 
apresentaram PTA abaixo de 0,9 (mínimo 
desejado), demonstrando que mesmo a sensível 
melhora nos IF da associação não foram 
suficientes para combater 90% dos 
microorganismos isolados. Contudo, a avaliação 
da fosfomicina combinada para a MIC90 

apresentou excelente evolução no IF, 
demonstrando valor nulo quando pura, e 
aproximadamente 50 a 65% quando associada 
(Figura 04). 

A importância da otimização das posologias 
também foi evidenciada, demonstrando que 
doses diárias idênticas, mas utilizadas em 
esquemas diferentes, podem resultar em distintos 
IF. O esquema meropenem 1.500 mg a cada 6 
horas em MIC50 apresentou superioridade de 37% 
no IF, comparado ao esquema de 2.000 mg a 
cada 8 horas. O mesmo comportamento foi 
apresentado pelo esquema de fosfomicina 6.000 
mg a cada 6 horas, para MIC50 e MIC90, com 
superioridade de 4 a 15% sobre o esquema 8.000 
mg a cada 8 horas (Figuras 01, 03-04). A 

otimização dos esquemas de ATM é uma 
importante ferramenta utilizada para maximizar a 
exposição do agente, aumentar sua eficácia 
terapêutica e reduzir os índices de resistência

4,10
. 

Ho et al. (2011) conseguiu sucesso no tratamento 
de paciente infectado por Klebsiella pneumoniae 
Blakpc-2 com MIC para meropenem ≥ 8µg/ml 
(resistente), otimizando o esquema ATM por meio 
de infusão contínua

11
. Lodise et al. (2006) 

otimizou esquemas de piperacilinatazobactan 
com infusão intermitente, e conseguiu reduzir as 
taxas de mortalidade e estadia hospitalar

12
. 

A falta de estudos farmacodinâmicos envolvendo 
o sinergismo entre fosfomicina e meropenem, e 
os resultados positivos fornecidos pelas terapias 
combinadas empíricas, motivaram nosso estudo. 
Os fatores que determinam a recomendação do 
uso da fosfomicina associada aos ATM, são o 
rápido aparecimento de resistência durante o 
tratamento como monoterapia, e o frequente 
sinergismo apresentado pela terapia 
combinada

13
. A fosfomicina é um “velho” ATM 

mundialmente utilizado, entretanto, poucos países 
apresentam formulações intravenosas como as 
avaliadas neste estudo. No Brasil, apenas a 
formulação oral está disponível em dose única 
diária de 3,0 g, indicada contra infecções urinárias 
não complicadas. A falta das apresentações 
intravenosas leva clínicos, muitas vezes, utilizar a 
apresentação oral mesmo para o combate das 
infecções sistêmicas graves

14
. Embora a 

posologia oral não tenha sido avaliada, seus IF 
provavelmente serão inferiores aos apresentados 
pela menor posologia analisada, considerados 
insuficientes (Figura 03-04). 

A SMC é uma importante ferramenta 
computacional para a avaliação farmacodinâmica 
dos possíveis esquemas ATM contra as MIC dos 
microrganismos

4
. Neste estudo foi gerada uma 

grande população de 100.000 indivíduos com o 
objetivo de garantir robustez na amostra.  

As limitações do estudo foram a não simulação 
de esquemas por infusão intravenosa, existindo 
ainda potencialidades nas posologias para serem 
exploradas que serão motivo de novas análises, e 
o número reduzido de 18 amostras de Klebsiella 
pneumonia KPC, das quais foram analisadas as 
MIC50 e MIC90, podendo ser justificativa para o 
não alcance dos PTA para MIC90. Entretanto, o 
fato das amostras apresentarem clones diferentes 
e originadas de vários centros de saúde do pais, 
qualifica a sua representatividade para o território 
brasileiro. 

5. CONCLUSÃO 
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A associação dos ATM meropenem e fosfomicina 
demonstrou em vários esquemas avaliados uma 
importante ampliação dos IF comparado aos 
esquemas de monoterapia, podendo ser uma 
relevante alternativa para a terapêutica contra 
infecções causadas por Klebsiella pneumonia 
KPC, em que as opções de ATM são bastante 
reduzidas e os índices de mortalidade são altos. 
Os resultados das avaliações obtidos no estudo, 
por meio de simulação de monte carlo, 
corroboram matematicamente para a valorização 
da terapia combinada no combate deste tipo de 
infecções. 
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1 INTRODUÇÃO 

Streptococcus pneumoniae, geralmente referido 
como pneumococo, é uma espécie de bactéria 
constituída por cocos Gram positivos cuja 
interação com os seres humanos é, na maioria 
das vezes, benigna, pois nessas condições o 
pneumococo coloniza a superfície da mucosa do 
trato respiratório superior e confere ao individuo o 
estado de portador sadio. A taxa de portadores de 
pneumococos é variável, sendo elevada em 
crianças, alcançando índices de 40 a 60% entre 
os menores de 5 anos. Porém, com o aumento da 
idade, observa-se a redução do número de 
portadores, sendo que entre as crianças maiores 
e adolescentes a taxa pode variar de 10 a 12% e 
na vida adulta, os portadores representam 
apenas de 3 a 4% desta população [1]. 
A importância de se reconhecer o portador está 
na história da doença pneumocócica, pois 
diferentemente de outros patógenos, o S. 
pneumoniae não é primeiramente disseminado 
por indivíduos doentes, mas por portadores 
sadios que albergam a bactéria na nasofaringe. 
As crianças por apresentarem alto grau de 
colonização e por conviverem em ambientes 
aglomerados como escolas são importantes 
fontes de disseminação do pneumococo na 
comunidade [2]. 
O principal fator de virulência do pneumococo é a 
cápsula, cuja natureza polissacarídica apresenta 
variações antigênicas que confere mais de 90 
sorotipos distintos. Cada sorotipo capsular 
expressa um polissacarídeo, que induz a 
imunidade especifica após infecções agudas ou 
após o uso de vacinas. [3]. 
Outro fator relacionado a virulência do 
pneumococo é a resistência a antimicrobianos. O 
antimicrobiano de escolha para o tratamento de 
doenças pneumocócicas é a penicilina, 
entretanto, a emergência da resistência do 
pneumococo a este antimicrobiano vem sendo 
relatada no mundo todo, bem como a resistência 
a outros antibióticos comumente utilizados na 
prática médica [4]. 

Considerando a problemática da resistência aos 
antimicrobianos, a introdução da vacina 
pneumocócica, como medida profilática, tem 
papel fundamental na tentativa de reduzir as 
doenças pneumocócicas e consequente 
mortalidade ocasionada por estas doenças. No 
Brasil, as vacinas disponíveis para uso são: 
vacina 23-valente (Pneumovax

®
 Merck), a vacina 

10-valente (Glaxo Smith Kline), a vacina 
heptavalente-Pnc7 (Prevenar

® 
Wyeth) e a vacina 

13-valente (Prevenar 13
® 

Wyeth), sendo que 
apenas a vacina pneumocócica 10-valente está 
disponível na rede pública de saúde e protegerá 
as crianças menores de dois anos das doenças 
pneumocócicas e otite média ocasionada por S. 
pneumoniae pertencentes aos sorotipos 1, 4, 5, 
6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F [5]. 
Dados sobre a prevalência de portadores, em 
todos os grupos etários, são importantes para 
ajudar a predizer o impacto da introdução das 
vacinas na rotina de imunização e os efeitos 
indiretos que estas podem causar. Espera-se 
que, com o uso das vacinas, ocorra a redução 
das taxas de portadores de pneumococo na 
nasofaringe, principalmente dos sorotipos 
inclusos nestas vacinas, conferindo à criança a 
imunidade especifica.  
Diante do exposto, os objetivos deste estudo são 
estabelecer a prevalência de portadores de S. 
pneumoniae em crianças com idade entre 0 e 6 
anos de idade, matriculadas em Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI) no 
município de Maringá-PR, bem como avaliar o 
perfil de sensibilidade aos antimicrobianos das 
amostras isoladas e, com o auxílio de técnicas 
moleculares, identificar os principais sorotipos 
capsulares circulantes. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
Permanente de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Maringá, 
sob os pareceres número 563/2010 em 24 de 
setembro de 2010 e 623.503 em 07 de abril de 
2014.  
2 MATERIAL E MÉTODOS 

mailto:kelly_suzue@hotmail.com
mailto:lbgarcia@uem.br
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Este estudo utiliza-se da estrutura de um estudo 
maior onde foram coletadas 389 amostras da 
nasofaringe de crianças menores de seis anos de 
idade, distribuídas entre treze Centros Municipais 
de Educação Infantil, na cidade de Maringá-
Paraná, entre novembro de 2010 a julho de 2011. 
As amostras isoladas estiveram estocadas em 
freezer a -20 e -70ºC em caldo infuso de cérebro 
e coração (BHI) contendo 30% de sangue 
desfibrinado de carneiro, sendo reativadas em 
caldo BHI e posteriormente transferidas para 
placas de Petri contendo ágar triptose acrescido 
de 5% de sangue de carneiro e incubadas a 37

º
C 

em jarras com atmosfera de 5 a 10% de CO2. 

Após a identificação fenotípica, foi realizada a 
extração do DNA bacteriano pelo método de 
Doyle e Doyle [6], a partir do cultivo de 24-48 
horas, que utiliza como agente de lise o brometo 
de cetil trimetil amônio (CTAB). O DNA obtido foi 
utilizado para a realização da PCR (Polymerase 
Chain Reaction) para a identificação dos 
sorotipos capsulares, conforme técnica proposta 
por Pai et al [7]. A PCR foi realizada utilizando os 
primers específicos dos sorotipos 1, 4, 5, 6A/B, 7, 
9V, 14, 18, 19F e 23F, que constituem a vacina 
pneumocócica 10-valente, acrescidos dos primers 
3 e 19A, que estão contidos na vacina 13-valente. 
Os 12 primers foram divididos em 4 reações 
sequenciais de multiplex PCR: Reação 1: primers 
específicos para os sorotipos 4, 14, 5 e 9V. 
Reação 2: primers para os sorotipos 1, 7 e 23F. 
Reação 3: primers para os sorotipos 19F, 18 e 
6A/B. Reação 4: primers para os sorotipos 3 e 
19A. Adicionalmente o primer cpsA foi incluso em 
todas as reações como controle interno específico 
da reação.  

 

As amostras que não apresentaram produto de 
PCR para o gene cpsA foram submetidas a 
pesquisa do gene lytA, para confirmação 
genotípica, conforme proposto por Ubukata et al 
[8]. 

 

O teste de susceptibilidade das amostras de S. 
pneumoniae isoladas foi realizado pelo método de 
disco-difusão, e os resultados interpretados de 
acordo com o “Clinical and Laboratory Standards 
Institute [9]”. A amostra padrão de S. pneumoniae 
da Americam Type Culture Collection (ATCC 
49619) foi utilizada como controle dos testes. 
Foram utilizados os antimicrobianos: clindamicina, 
cloranfenicol, eritromicina, levofloxacina, 
linezolide, ofloxacina, oxacilina (triagem da 
sensibilidade à penicilina), rifampicina, 
sulfametoxazol-trimetoprim, telitromicina, 

tetraciclina e vancomicina. A resistência das 
amostras à penicilina foi confirmada pela 
determinação do valor da concentração inibitória 
mínima (CIM) capaz de inibir, in vitro, o 
crescimento bacteriano, segundo interpretação 
estabelecida pelo CLSI [9], utilizando tiras de E 
test (AB Biodisk, Solna, Suécia). 
3 RESULTADOS 

Das 389 amostras coletadas o pneumococo foi 
recuperado em 209, sendo a taxa de colonização 
de 53,7%. 
Cento e noventa e cinco amostras com fenótipo 
sugestivo para S. pneumoniae foram utilizadas 
para a identificação dos sorotipos por tipagem 
capsular e para a determinação do perfil de 
sensibilidade aos antimicrobianos. 
Entre as amostras de S. pneumoniae, 125 
(64,1%) apresentaram algum sorotipo pesquisado 
na reação de PCR multiplex. Em 60 (30,7%) 
amostras não foi possível identificar nenhum dos 
sorotipos propostos para investigação e 10 (5,1%) 
amostras foram consideradas não tipáveis, pois 
não apresentaram produto de PCR para a 
pesquisa do gene cpsA, sugerindo a ausência da 
cápsula polissacarídica, sendo realizado a 
confirmação genotípica por meio da reação de 
PCR para pesquisa do gene lytA (Figura 1). 
Foi identificada pelo menos uma amostra entre 10 
dos 12 sorotipos pesquisados Esta metodologia 
não permite a distinção entre os sorotipos 6A e 
6B, devido a reação cruzada entre os primers 
destes sorotipos. A distribuição dos sorotipos está 
disposta na Tabela 1. 
Quanto a susceptibilidade à penicilina, 67 (34,4%) 
amostras foram susceptíveis, com CIM ≤0,06 
µg/mL. As demais amostras (128/65,6%) 
apresentaram CIM entre 0,09 e 6 µg/mL, sendo 
consideradas não susceptíveis à penicilina, 
considerando o ponto de corte para penicilina 
oral, estabelecido pelo CLSI (2014).  

 
Figura 1. Detecção do gene lytA das amostras não 
tipáveis 
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Tabela 1. Distribuição dos sorotipos capsulares entre as 195 
amostras de S. pneumoniae isoladas de crianças sadias 
atendidas em Centros Municipais de Educação Infantil na 
cidade de Maringá-PR. 

 
Ao compararmos os valores da CIM para os 
pontos de corte para penicilina parenteral para 
amostras não provenientes de líquor (meningite), 
191 (98%) das amostras foram consideradas 
susceptíveis à penicilina e apenas 4 (2%) 
apresentam perfil de não susceptibilidade 
(intermediária). Para o ponto de corte 
estabelecido para amostras provenientes de 
líquor, 128 (65,6%) amostras foram consideradas 
não susceptíveis à penicilina e 67 (34,4%) foram 
susceptíveis (Figura 2). 

 

Figura 2. Distribuição das amostras de S. pneumoniae quanto 
ao perfil de susceptibilidade à penicilina, considerando os 

diferentes pontos de corte para CIM, estabelecido pelo CLSI 
(2014)  

Todas as amostras testadas foram sensíveis a 
vancomicina, levofloxacina, ofloxacina, 
telitromicina e linezolide. Cento e onze (56,9%) 
amostras foram resistentes ao sulfametoxazol-
trimetoprim, 119 (61%) a tetraciclina, 62 (31,7%) 
a eritromicina, 46 (23,5%) a clindamicina, 24 
(12,3%) ao cloranfenicol e 16 (8,3%) a 
rifampicina. 
Quarenta e três amostras apresentaram 
resistência a 3 ou mais antimicrobianos testados, 
sendo que 30 (69,8%) amostras são pertencentes 
ao sorotipo 6A/B. 
4 DISCUSSÃO 

A taxa de colonização por S. pneumoniae neste 
estudo foi de 53,7%, sendo considerada alta 
quando comparamos com trabalhos semelhantes 
realizados no Brasil, como descrito por Neves et 
al [10], Velasquez et al [4] e Lucarevschi et al 
[11], que relataram taxa de colonização de 49,2%, 
43,4% 21,1% respectivamente. 

A variação da positividade de isolamento pode 
ser atribuída a reconhecidos fatores de risco para 
a colonização de pneumococos na nasofaringe, 
tais como, faixa etária, diferenças geográficas e 
climáticas, além das condições socioeconômicas 
e de moradia entre as crianças [12]. 
Quando comparamos os resultados da tipagem 
capsular com a vacina pneumocócica 10-valente, 
observamos que oito dos dez sorotipos cobertos 
pela vacina foram encontrados neste estudo, 
inferindo que 60,5% das cepas circulantes 
poderiam ser consideradas imunopreviníveis pela 
vacina pneumocócica 10-valente. Se fizermos a 
mesma comparação utilizando a vacina 13-
valente, o possível impacto ou a cobertura vacinal 
seria de 65%, pois dois dos sorotipos 
encontrados (3 e 19A) não estão presentes na 
vacina pneumocócica 10-valente, sendo esta 
cobertura maior do que quando  comparado aos 
dados apresentados por Neves et al [10], que 
estima a cobertura vacinal de 45,5%. 
No Brasil, em estudos com portadores, os 
sorotipos isolados em maior frequência são: 6A/B, 
19F, 18C, 23F, 9V, 14 e 10A, sendo a 
porcentagem de isolamento dos sorotipos 6A e 6B 
menores que no nosso caso, pois estes são 
isolados entre 21 a 23% das amostras [10,11]. 
Em nosso estudo não foram encontrados os 
sorotipo 5 e 7, sendo encontrado dados onde 
estes sorotipos são pouco expressivos em 
relação a colonização. Porém, esses sorotipos 
são frequentemente isolados dos fluidos corporais 

Sorotipos Amostras de S. pneumoniae 

N                          % 

6A/B 72 37 

14 15 7,7 

19F 09 4,6 

23F 07 3,6 

1 07 3,6 

19A 06 3,1 

9V 06 3,1 

18C 1 0,5 

3 1 0,5 

4 1 0,5 

5 0 0 

7 0 0 

Nenhum  60 30,7 

Não tipável 10 5,1 

Total 195 100 
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de pacientes com doença pneumocócica invasiva 
[13].  
Os diferentes sorotipos capsulares possuem 
diferentes propensões para a produção da 
doença pneumocócia e o desenvolvimento de 
resistência aos antimicrobianos. Os sorotipos 
frequentemente associados à resistência 
antimicrobiana são 14, 6A/6B, 23F, 19A/19F e 9V. 
No Brasil, o sorotipo frequentemente associado à 
resistência à penicilina é o 14 [13]. Observamos 
associação entre os sorotipos e a não 
susceptibilidade à penicilina entre os sorotipos 
6A/B, 19F e entre os que não conseguimos 
identificar nenhum sorotipo pela nossa proposta, 
não sendo possível inferir nenhuma associação 
forte entre estes sorotipos e a não 
susceptibilidade à penicilina. Porém, ao 
obervarmos o sorotipo 14, dentre as 15 cepas 
isoladas 10 (67%) são não susceptíveis a 
penicilina, um dado interessante por tratar-se de 
amostras isoladas de portadores. 
Após estratificação dos resultados, observou-se 
que a resistência múltipla a eritromicina, 
clindamicina, sulfametoxazol-trimetoprim e 
tetraciclina foi encontrada em 30 amostras do 
sorotipo 6A/B. 
O alto índice de isolamento de S. pneumoniae de 
portadores com múltipla resistência aos 
antimicrobianos, em especial à penicilina, ao 
sulfametoxazol-trimetoprim, a macrolídeos e a 
tetraciclinas resultam em um problema de saúde 
pública, pois diminuem as opções terapêuticas 
frente às infecções pneumocócicas, tanto de 
origem hospitalar quanto de origem comunitária. 
5 CONCLUSÃO 

Os nossos achados sinalizam para uma alta 
prevalência de portadores entre crianças menores 
de seis anos de idade, corroborando com dados 
nacionais e internacionais a respeito da 
colonização por S. pneumoniae na faixa etária 
avaliada. 
A distribuição dos sorotipos foi demonstrada pela 
primeira vez em nossa região, sendo possível 
com estes dados apontar para uma baixa 
cobertura vacinal, porém com possível redução 
das doenças pneumocócicas.  
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1. INTRODUÇÃO 

Acinetobacter baumannii é um cocobacilo Gram 
negativo, aeróbio, imóvel e oxidase negativo. É 
considerada uma importante causa de infecções 
hospitalares, como pneumonia, bacteremia e 
infecções urinárias [1]. 

Este micro-organismo destaca-se pela sua 
capacidade de adquirir mecanismos de 
resistência e de sobreviver por longos períodos 
no ambiente hospitalar [1, 2]. 

Nas últimas décadas a resistência de A. 
baumannii aos antimicrobianos disponíveis, 
incluindo aos carbapenêmicos, considerado droga 
de escolha para o tratamento de infecções 
causadas por este micro-organismo, vem 
aumentando drasticamente [1, 2]. Viana e 
colaboradores (2011) relataram taxas de 
resistência aos carbapenêmicos de 2% em 1994-
1996 e 73% em 2004-2007 em isolados de um 
hospital no Paraná [3]. 

Vários mecanismos responsáveis pelo aumento 
da resistência aos carbapenêmicos têm sido 
descritos, dentre eles destaca-se a produção de 
oxacilinases. Esta classe de enzima é dividida em 
cinco grupos: OXA-51, OXA-24, OXA-58, OXA-
143 e OXA-23, sendo esta última a mais 
prevalente [1, 2]. 

A enzima OXA-23 foi descrita pela primeira vez 
em 1985, sendo na época denominada ARI-1 [4]. 
No Brasil seu primeiro relato ocorreu em 2001, 
Curitiba-Paraná [5]. 

Apesar da produção de OXA-23 ser considerada 
o mecanismo mais comum de resistência aos 
carbapenêmicos, as oxacilinases parecem ter 
uma pequena capacidade de reduzir a 
sensibilidade aos carbapenems, entretanto 
quando associada a outros mecanismos de 
resistência (ex. bombas de efluxo e perda de 
porinas), sequências de inserção, ou mesmo uma 
associação entre diferentes classes de 
oxacilinases podem causar aumentos 

significativos na concentração inibitória mínima de 
carbapenêmicos [2]. 

A associação de oxacilinases com as IS, promotores 
que causam uma superexpressão dos genes de 
oxacilinases, têm sido descritas comumente com 
os genes blaoxa23 e blaoxa58, entretanto também 
podem promover resistência em associação com 
blaoxa51 [2, 6].  

Várias IS já foram identificadas em A. baumannii, 
dentre as mais prevalentes associadas as 
oxacilinases estão a ISAba1, ISAba3 e ISAba4 
Estudos têm demonstrado que a ISAba1 é 
responsável pela aquisição e expressão da OXA–23. 
A ISAba1 também têm sido descrita em associação 
com o gene blaOXA51, aumentando sua expressão e 
diminuindo a susceptibilidade aos carbapenems 
[6]. 

Além de causar a superexpressão de genes de 
resistência, a mobilização dessas IS para 
plasmídeos e consequentemente disseminação de 
genes de resistências é um fator preocupante [2]. 

Vários estudos têm relatado a disseminação de 
isolados de A. baumannii, principalmente de 
isolados produtores de ISAba1/OXA-23. Este micro-
organismo é responsável por vários surtos, 
principalmente em UTI, sendo muitos deles 
relacionados aos clones Europeus, disseminados 
em várias partes do mundo. Entretanto, alguns 
estudos têm verificado uma grande variabilidade 
genética de A. baumannii, inclusive em surtos 
policlonais [1, 3, 7, 8, 9].  

O objetivo do estudo foi avaliar a disseminação 
de A. baumannii produtor de carbapenemase tipo 
OXA e a presença da sequência de inserção 
ISAba1 em isolados de três hospitais do sul do 
Brasil. O presente estudo foi aprovado pelo 
parecer n° 621/11 do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá, 
Maringá, Paraná. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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2.1 Isolados Clínicos  

Cento e dezesseis isolados de A. baumannii, 
sendo apenas um isolado por paciente, foram 
selecionados a partir de um banco de bactérias 
estocadas no laboratório de Microbiologia Médica 
de Universidade Estadual de Maringá. As 
amostras foram isoladas de pacientes e 
ambientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
de três hospitais do norte do Paraná no período 
de 1994 a 2013 [11] 

2.2 Identificação e testes de sensibilidade aos 
antimicrobianos 

As amostras bacterianas foram identificadas pelo 
método automatizado Phoenix ® BD (Becton and 
Dickinson, Sparks, USA) e métodos bioquímicos 
convencionais. 

2.3 Ágar Diluição 

A técnica de ágar diluição foi realizada para 
confirmação da sensibilidade aos 
carbapenêmicos conforme preconizado pelo 
Clinical Laboratory Institute Standard (CLSI) [10] 

2.4 Tipagem Molecular 

A tipagem molecular foi realizada pela técnica 
Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus – 

ERIC-PCR. A interpretação dos padrões de 
bandas foi realizada utilizando-se o programa 
BioNumerics v.6.5 (Applied Maths, Sint-Martens-
Latem, Belgium). Os isolados foram considerados 
pertencentes ao mesmo clone quando o 
coeficiente de Dice fosse maior ou igual a 0.80 
[11].  

2.5 Detecção molecular de carbapenemases  

Foi realizada a técnica de Multiplex PCR para a 
detecção dos genes de oxacilinases utilizando-se 
os primers de blaOXA-23, blaOXA-24, blaOXA-51, blaOXA-

58 e blaOXA-143 e detecção de metalo 
betalactamases utilizando-se os primers  dos 
genes blaIMP, blaVIM, blaGIM, blaSPM,  blaSIM, blaNDM e 
blaKPC  [12,13]. 

2.6 Pesquisa de ISAba1 

A pesquisa de ISAba1 e a detecção de ISAba1 
associado com os genes blaOXA-51 e blaOXA-23 foi 
realizada por PCR segundo descrito por Turton e 
colaboradores (2006) [7].  

3. RESULTADOS 

A taxa de resistência ao imipenem foi 75% 
(91/116 amostras) e 72% (84/116 amostras) para 
o meropenem. 

 

Tabela I. Distribuição anual dos genótipos e da resistência aos carbapenêmicos dos 116 isolados de A. baumannii. 

Ano 1994 1995 1996 2009 2010 2011 2012 2013 

Clones 
17 
32 

41 
42 

12 
32 
36 
38 

7, 8 
11, 13 
21, 28 

1, 2, 3 
4, 6, 17 

18, 19, 20 
24, 25 
27, 28 
30, 37 

5, 7, 8 
9,10,13 

22, 23, 26 
 

4, 5, 7 
8, 9, 10 

14, 16, 22 
29, 30, 31 

33, 39 

8, 15 
23, 29 
30, 33 
34, 35 

40 

Hospitais A A A B B A ; C A; C C 

% R. 0 0 17 80 82 94 87 83 

* R.:Resistência aos carbapenêmicos 
Negrito: Clone prevalente
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Todos isolados apresentaram o gene blaOXA-51 e 
oitenta e três amostras (72%) apresentaram 
também o gene blaOXA-23.  

Entre os 91 isolados resistentes 63 (69%) 
apresentaram ISAba1 upstream ao gene blaOXA-23 
e 11 (12%) apresentaram o gene blaOXA-23 sem 
associação com o ISAba1. Em 17 isolados 
resistentes não foi verificado a presença do gene 
blaOXA-23, entretanto, cinco deles apresentaram a 
associação ISAba1/gene blaOXA-51. 

Não foi detectada resistência aos 
carbapenêmicos no isolados de 1994 e 1995, 
entretanto, em 1996 a taxa de resistência foi de 
17%. Nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 
2013 as taxas de resistência foram 80%, 82%, 
94%, 87% e 83%, respectivamente (Tabela I). 

No período de 2009 a 2013 observou-se a 
prevalência da produção de OXA-23 como 
principal mecanismo de resistência aos 
carbapenêmicos e também o aumento de 
isolados carreando a ISAba1 upstream ao gene 
blaOXA-23. Observou-se no ano de 2009 uma taxa 
de 24% de isolados carreando o gene blaOXA-23 e 
24% carreando o gene ISAba1/blaOXA-23. Nos 
anos subsequentes as taxas de isolados com o 
gene blaOXA-23 sem e com a ISAba1 foram 
respectivamente, 41% e 9%, 88% e 6%, 78% e 
4%, 78% e 6% (Figura I). 

 

Figura I. Evolução da resistência aos carbapenêmicos e 
das carbapenemases tipo OXA com e sem sequências de 
inserção tipo ISAba 1 em isolados de A. baumannii no 
período de 2009 a 2011. 

No mesmo período nove isolados produtores de 
OXA-23 foram sensíveis aos carbapenêmicos, 
entretanto não apresentaram a ISAba1 upstream 
ao gene blaOXA-23. 

Foram analisadas também amostras do período 
de 1994 a 1996 e interessantemente foram 
encontradas amostras produtoras de OXA-23 em 
isolados de 1996, inclusive em amostras 
sensíveis. Estas amostras serão sequenciadas 
para a confirmação do resultado. 

Treze amostras apresentaram ISAba1 upstream e 
downstream ao gene blaOXA-23.   

Nenhum isolado apresentou os genes blaOXA-24, 
blaOXA-58, blaOXA-143, blaIMP, blaVIM, blaGIM, blaSPM,  
blaSIM, blaNDM e blaKPC. 

A genotipagem mostrou quarenta e dois clones 
ao longo dos anos estudados (Tabela I). Os 
clones mais prevalentes foram 7 (6/116 isolados), 
8 (16/116 isolados), 10 (6/116 isolados), 11 
(7/116 isolados), 13 (7/116 isolados) e 30 (6/116 
isolados) totalizando 41% dos isolados. 

 Nosso estudo mostrou vários clones coexistindo 
e com exceção de 4 clones, todos apresentaram 
o gene blaOXA-53. 

O clone 8 foi encontrado nos três hospitais 
estudados e foi detectado nesse estudo nos anos 
de 2009 e 2011-2013 (Tabela I), apresentando 
altas taxas de resistência aos carbapenêmicos e 
blaOXA-23, inclusive quatro amostras sensíveis 
produtoras de OXA-23 pertencem a este clone. 

4. DISCUSSÃO 

Infecções causadas por A. baumannii multi-droga 
resistente é motivo de grande preocupação no 
ambiente hospitalar, principalmente em UTI, pois 
há poucas opções terapêuticas disponíveis e não 
há perspectivas para o desenvolvimento de novas 
drogas [2]. As taxas de resistência aos 
carbapenêmicos (75%) desse estudo foram 
similares as relatadas por Viana e colaboradores 
(2011) [3] 

O aumento da resistência aos carbapenêmicos 
está associado principalmente a produção de 
oxacilinases. Estudos têm relatado a 
disseminação de A. baumannii produtor de OXA-
23, incluindo no Brasil [5,6]. Fato similar foi 
encontrado nesse estudo com uma taxa de 72% 
de isolados com esse mecanismo de resistência. 

A presença de A. baumannii sensível aos 
carbapenêmicos produtor de OXA-23 é um 
achado importante, uma vez que estes isolados 
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são reservatórios silenciosos de gene de 
resistência. Em um estudo realizado no Rio de 
Janeiro foram detectados cinco isolados de A. 
baumannii sensíveis aos carbapenêmicos 
produtor de OXA-23 [14]. 

Surpreendentemente foram detectados isolados 
de 1996 com o gene blaOXA-23 uma vez que o 
primeiro relato no Brasil de isolados de A. 
baumannii produtor de OXA-23 no Brasil ocorreu 
em 2001, em um estudo realizado em Curitiba em 
amostras resistentes aos carbapenêmicos 
isoladas em 1999 [5].  

As altas taxas de ISAba1 é um grande problema 
no controle da disseminação da resistência 
devido a sua contribuição na mobilidade de genes 
de resistência, inclusive blaOXA-23.  As amostras 
com ISAba1 upstream e downstream indicam 
uma possível presença do Transposon 2006 (Tn 
2006) reforçando o papel da disseminação de 
resistência. 

Apesar de ocorrer aumento da expressão do 
gene blaOXA-51 quando associado com ISAba1, a 
ocorrência desse mecanismo de resistência nos 
isolados pesquisados foi baixa. Em um estudo em 
realizado no Rio de Janeiro não foi detectada 
essa associação. 

Houve uma grande variabilidade genética nos 
isolados estudados. Dados similares têm sido 
relatados no Brasil [3, 6].  

O clone 8 encontrado nos anos de 2009, 2011, 
2012 e 2013 nos três hospitais (Tabela I) é o 
mesmo clone endêmico encontrado  por Saalfeld 
(2009) no período de 2004-2008 no hospital C, o 
que reforça a disseminação de A. baumannii ao 
longo dos anos e também a disseminação inter-
hospitalar [9, 15]. 

Entre os fatores que contribuem para essa 
disseminação destacam-se os profissionais de 
saúde que se contaminam com A. baummannii 
durante os cuidados com o paciente colonizado 
e/ou infectado por esse micro-organismo ou 
contato com o ambiente contaminado e a 
transferência de pacientes e profissionais de 
saúde de um hospital para o outro [8, 15]. 

5. CONCLUSÃO 

Os nossos resultados demonstram um aumento 
de isolados carreando a associação ISAba1/gene 
blaOXA-23 nos últimos anos e a permanência de um 

clone endêmico na nossa região. Esses dados 
reforçam a necessidade de implantação de 
medidas de vigilância para controlar a 
disseminação desse micro-organismo, inclusive 
de seus mecanismos de resistência. A grande 
variabilidade genética dos isolados também 
demonstra a necessidade do uso racional dos 
antimicrobianos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O parasito intracelular obrigatório T. gondii causa 
a toxoplasmose, infecção altamente prevalente 
em seres humanos e animais. Estima-se que um 
terço dos seres humanos já foi exposto a esse 
parasito em algum momento da vida (1). Sua 
transmissão ocorre principalmente de forma 
congênita ou por meio da ingestão de água ou 
alimentos contaminados com oocistos 
esporulados provenientes das fezes de gatos, ou, 
da carne crua ou mal cozida contendo cistos 
teciduais. Os felídeos são os hospedeiros 
definitivos desses parasitos e os demais animais 
homeotérmicos são os hospedeiros 
intermediários (2). 

Na infecção oral, quando os oocistos chegam ao 
trato digestório ocorre liberação de esporozoítos, 
que se transformam em taquizoítos e 
rapidamente se proliferam, invadindo o intestino e 
alcançando diversos tecidos, infectando qualquer 
célula nucleada por penetração ativa. A ampla 
disseminação do parasito pelo organismo do 
hospedeiro ocorre na fase aguda, enquanto a 
fase crônica se caracteriza pela formação de 
cistos teciduais que podem permanecer viáveis 
durante toda a vida do hospedeiro, principalmente 
no tecido muscular e nervoso (3). 

O T. gondii precisa transpor a barreira intestinal 
para se disseminar pelo organismo. No epitélio 
intestinal os enterócitos são as células mais 
numerosas e possuem a função de absorção de 
água e nutrientes, enquanto as células 
caliciformes são secretoras das mucinas que 
compõe o muco e formam uma camada protetora 
no epitélio intestinal (4). Os esporozoítos contidos 
nos oocistos ingeridos na alimentação chegam 
aos segmentos do sistema digestório e penetram 
em enterócitos, células caliciformes e linfócitos, 
alcançando a parede intestinal e outros tecidos 
(2). Por isso, diante da grande relação do 
intestino com o parasito, o presente estudo 
procurou analisar os estratos da parede intestinal 
e a dinâmica das células presentes no epitélio do 

duodeno de ratos Wistar infectados por oocistos 
de T. gondii durante diferentes durações de 
infecção aguda. Para isso, todo o protocolo 
experimental utilizado foi previamente aprovado 
pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal 
da Universidade Estadual de Maringá, sob 
parecer de aprovação n° 079/2013. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Delineamento Experimental 

Foram utilizados 64 ratos Wistar (Rattus 
norvegicus) com 60 dias de idade pesando em 
média 272,77 ± 10,9g provenientes do Biotério 
Central da Universidade Estadual de Maringá. 
Aos 28 dias de idade todos os animais receberam 
tratamento antiparasitário por via oral (500mg/Kg 
de suspensão de Metronidazol/5 dias e 50 mg/Kg 
de suspensão de Fembendazol em dose única). 
Após 7 dias do término do tratamento foi 
realizado o exame parasitológico de fezes para 
certificação da ausência de parasitos.  

A partir dos 50 dias de idade os ratos foram 
distribuídos aleatoriamente em grupo controle 
(GC) e em grupos inoculados por T. gondii e 
mantidos por 6 horas (G6), 12 horas (G12), 24 
horas (G24), 48 horas (G48), 72 horas (G72), 7 
dias (G7d) e 10 dias (G10d) (n=8). Cada rato 
infectado recebeu por via oral 5000 oocistos de T. 
gondii esporulados (cepa ME-49, genótipo II) e 
ressuspendidos em 1 mL de solução salina 
estéril, enquanto os animais do GC receberam 
apenas solução salina. Os oocistos foram obtidos 
do Laboratório de Parasitologia Veterinária da 
Universidade Estadual de Londrina. Os animais 
foram mantidos em biotério com temperatura 
controlada (24 ± 2ºC) e foto-período de 12 horas 
(6hs – 18hs), recebendo ração padrão para 
roedores e água filtrada ad libitum.  

Para confirmação da infecção dos animais dos 
grupos inoculados foi feita a verificação da 
presença de anticorpos IgG anti-T. gondii no 
sangue coletado da cauda dos animais pelo teste 
de aglutinação direta. 
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Após os períodos experimentais, os ratos foram 
submetidos à eutanásia por aprofundamento 
anestésico com vapor de halotano. Após 
laparotomia vertical, o duodeno foi retirado e 
processado de acordo com as técnicas 
histológicas.  

2.2 Processamento Histológico 

Foram coletados de todos os animais, anéis de 
dois centímetros do duodeno que foram abertos 
pela borda mesentérica, fixados em isopor com 
auxílio de espinhos e colocados no fixador Bouin. 
Os duodenos foram emblocados em parafina para 
obtenção de cortes transversais semi-seriados de 
4µm. Esses cortes passaram por baterias de 
desparafinização e foram corados pela técnica de 
hematoxilina e eosina (HE). Essa coloração foi 
utilizada na morfometria da túnica muscular, tela 
submucosa, parede total, vilos, criptas e 
enterócitos. Além disso, foram confeccionadas 
lâminas com as colorações de PAS (periodic acid 
shiff) – para detecção de mucinas neutras e 
sialomucinas lábeis; Alcian-Blue (AB) pH 2,5 – 
para detecção de sialomucinas e sulfomucinas; e 
Alcian-Blue (AB) pH 1,0 – para detecção de 
sulfomucinas. 

2.3 Análise Histológica 

Para contagem de células caliciformes nas 
colorações de PAS, AB 1,0 e AB 2,5 foram 
capturadas na objetiva de 20x seis imagens de 
cada um dos quatro cortes corados para estas 
técnicas. Dessa forma, o número de células 
caliciformes presentes em 0,96mm

2 
de túnica 

mucosa de cada animal foi quantificado. 

Para as medidas dos enterócitos foram 
mensurados o maior eixo e a altura de 50 
enterócitos e seus núcleos presentes nos vilos e 
nas criptas de cortes corados por HE. Para isso, 
foram capturadas na objetiva de 40x quatro 
imagens de cada um dos quatro cortes, 
totalizando 16 imagens mensuradas. 

A análise da parede intestinal utilizou as lâminas 
coradas em HE, sendo capturadas quatro 
imagens de cada um dos quatro cortes, 
realizando uma medida de cada imagem obtida, 
totalizando 16 medidas por animal. Imagens na 
objetiva de 4x foram utilizadas para medir a 
espessura total da parede, tendo como base o 

início da túnica muscular até a base do vilo, além 
da largura e da altura de vilos e criptas. Imagens 
na objetiva de 10x foram utilizadas para a 
mensuração da túnica muscular e da tela 
submucosa.  

Todas as imagens foram capturadas com auxílio 
de uma câmera digital (Pro series 3CCD camera) 
acoplada a um microscópio óptico (Olympus 
BX50), e as análises dessas imagens foram feitas 
no software de análise de imagens Image Pro 
Plus (Media Cybernetics).  

2.4 Análise estatística 

Os dados foram analisados estatisticamente à 
medida que foram sendo obtidos. Os testes foram 
definidos de acordo com a distribuição de dados, 
assim o teste D´Agostino-Pearson verificou a 
distribuição dos dados. Todos os dados tiveram 
distribuição normal e por isso foram apresentados 
pela média ± desvio padrão e comparados entre 
os grupos pelo teste T de Student. Em todos os 
testes foi considerado um nível de significância de 
5%. 

3. RESULTADOS 

Por meio da análise sorológica, foi possível 
verificar resultados positivos para a presença de 
anticorpos IgG contra T. gondii nos grupos G7d e 
G10d, enquanto que o GC permaneceu negativo 
para essa sorologia. Nos demais períodos de 
infecção, o pouco tempo de inoculação não 
permite a detecção da soroconversão.  
Na morfometria a túnica muscular, a tela 
submucosa e a parede total demonstraram atrofia 
em todos os grupos infectados, quando 
comparados com o GC (p˂0,05). Na mensuração 
dos vilos dos grupos infectados em comparação 
ao GC, a altura diminuiu no G12 e G10d (p˂0,05), 
enquanto que a largura aumentou nos grupos 
infectados (p˂0,05), com exceção ao G12. Na 
morfometria da cripta, em comparação com o GC, 
a profundidade da cripta diminuiu no G6, 
aumentou no G72 e voltou a diminuir no G10d 
(p˂0,05), enquanto que a largura da cripta 
aumentou em todos os grupos infectados 
(p˂0,05) (Figura I). 
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Figura I. Morfometria dos vilos e das criptas evidenciadas pela coloração de HE no duodeno de ratos do 
GC e dos grupos infectados. A diferença estatística com o GC é representada pelo * (p<0,05). 

 
Nos enterócitos presentes nos vilos e nas criptas, 
a comparação com o GC demonstrou redução na 
altura dos enterócitos de todos os animais 
infectados, já na largura dos enterócitos houve 
redução no G7d (p˂0,05).  

 
No núcleo dos enterócitos houve diminuição na 
altura e aumento na largura em todos os grupos 
infectados comparados ao GC (p˂0,05) (Tabela 
I).

 
Tabela I. Mensuração da altura e da largura de enterócitos e seus núcleos evidenciados pela técnica de HE 

presentes na mucosa intestinal dos animais do GC e dos grupos infectados. 
Grupos Altura do 

Enterócito 
Largura do 
enterócito 

Altura do núcleo 
do enterócito 

Largura do núcleo 
do enterócito 

GC 22,31 ± 4,15
a
 7,80 ± 1,62

a
 9,82 ± 1,82

a
 6,78 ± 1,20

a
 

G6 17,15 ± 3,80
ab

 7,79 ± 1,45
b
 6,73 ± 1,44

ab
 8,69 ± 1,82

ab
 

G12 19,64 ± 3,18
abc

 7,84 ± 1,43
c
 6,46 ± 1,04

ac
 9,22 ± 1,73

ac
 

G24 16,03 ± 2,87
acd

 7,40 ± 1,41
d
 6,15 ± 1,27

abd
 8,27 ± 1,75

acd
 

G48 15,02 ± 2,65
abce

 7,57 ± 1,51
e
 6,50 ± 1,27

ae
 7,70 ± 1,72

abcde
 

G72 17,57 ± 4,08
aef

 7,76 ± 1,13
f
 6,51 ± 1,23

af
 8,53 ± 1,76

acef
 

G7d 16,35 ± 2,20
acg

 7,33 ± 1,39
abcfg

 6,16 ± 1,29
abg

 7,92 ± 1,36
abcfg

 
G10d 19,20 ± 2,80

adeg
 8,16 ± 1,45

defg
 6,74 ± 1,69

adg
 9,19 ± 1,73

adefg
 

Média ± desvio padrão seguidas de letras iguais numa mesma coluna apresentam diferença significativa (p<0,05).  

 
Foi evidenciado um aumento significativo de 
células caliciformes marcadas pela técnica de 
PAS no G6, G12 e G7d, já nas técnicas de AB 1,0 

e AB 2,5 o aumento foi observado no G7d e 
G10d, quando comparados com o GC (p˂0,05) 
(Tabela II).  

 

Tabela II. Número de células caliciformes evidenciadas pelas técnicas de PAS, AB 1,0 e AB 2,5 presentes em 
0,96mm

2
 de mucosa intestinal dos animais do GC e dos grupos infectados. 

Grupos PAS AB 1,0 AB 2,5 

GC 743.87 ±11.76
a
 345.57 ± 4.76

a
 522.75 ± 7.25

a
 

G6 872.11 ±12.12
ab

 342.2 ± 4.97
b
 520.9 ± 7.23

b
 

G12 874 ± 13.06
ac

 338.25 ± 5.15
c
 547.33 ± 6.62

bc
 

G24 751.57 ±13.80
bcd

 340 ± 4.8
d
 535.87 ± 7.14

d
 

G48 742.8 ± 11.82
bce

 336.22 ± 5.81
e
 525.2 ± 6.82

e
 

G72 742.3 ± 12.19
bcf

 343.3 ± 5.87
f
 529.9 ± 6.89

f
 

G7d 797.11 ± 12.13
abcefg

 397.55 ± 7.7
abcdefg

 561 ± 7.65
abefg

 

G10d 774.66 ±12.13
bc

 401.4 ± 6.59
abcdef

 562.2 ± 6.74
abef

 

Média ± desvio padrão seguidas de letras iguais numa mesma coluna apresentam diferença significativa (p<0,05). 

 

 

4. DISCUSSÃO 
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Durante a inflamação as células da parede 
intestinal interagem mais com as células do 
sistema imune, aumentando sua exposição às 
citocinas, que podem alterar o metabolismo das 
células da parede intestinal, deixando-as hiper ou 
hipotróficas (5), fato que pode explicar a atrofia da 
parede total do duodeno nos animais intectados. 
Resultados semelhantes foram encontrados no 
íleo (6) e no duodeno (7) de frangos infectados 
pelo T. gondii (cepa M7741) por 60 dias, onde 
também observaram redução da espessura da 
parede intestinal. A atrofia da túnica muscular 
pode ser explicada pelo fato de ela ser uma das 
túnicas da parede intestinal com principal 
importância imunológica, possuindo uma extensa 
rede de macrófagos que podem conduzir as 
células musculares lisas a um estado de 
hipercontratibilidade para expulsão dos parasitos 
(8). Em gatos domésticos infectados (cepa ME-
49) por 40 dias também ocorreu atrofia da túnica 
muscular do duodeno (9), enquanto que em 
frangos infectados (cepa ME-49) por 60 dias 
observou-se aumento da túnica muscular do íleo 
(6). Em relação à tela submucosa a atrofia pode 
estar relacionada a uma possível diminuição no 
número de neurônios submucosos. Resultados 
diferentes foram encontrados no jejuno de ratos 
infectados pela cepa ME-49 por 30 dias (10) e no 
cólon de frangos infectados pela cepa ME-49 e 
M7741 por 60 dias (11), onde se observou 
hipertrofia da tela submucosa. 

A diminuição na altura dos vilos pode indicar uma 
redução na superfície de contato do epitélio com 
a luz intestinal como mecanismo de proteção, 
enquanto que o aumento da largura pode indicar 
a presença de um maior número de células de 
defesa na lâmina própria. O aumento da largura 
das criptas e as alterações na sua profundidade 
podem ser explicadas pela necessidade de 
equilíbrio no epitélio intestinal que foi 
recentemente lesado, necessitando de maior 
renovação celular pelo fundo das criptas. As 
células residentes na lâmina própria da mucosa 
intestinal são capazes de expressar uma resposta 
celular ou humoral na presença de um parasito, 
por isso o maior recrutamento e proliferação de 
células do sistema imune durante a infecção 
podem aumentar a largura desse estrato intestinal 
(12). No íleo de frangos infectados por 60 dias 
(cepa M7741) (6) e no duodeno de gatos 
infectados por 40 dias (cepa ME-49) (9) ocorreu 
atrofia da túnica mucosa.  

Os enterócitos são as primeiras células a serem 
invadidas pelo T. gondii quando ocorre o 

rompimento dos oocistos no tubo digestório (13), 
por isso durante a infecção os enterócitos estão 
sujeitos a diversas modificações em sua 
estrutura. Essa redução na altura dos enterócitos 
pode ser explicada como um mecanismo 
compensatório, já que diminuindo a altura dos 
enterócitos as células do sistema imune 
presentes na lâmina própria alcançam o parasito 
mais facilmente. Resultados diferentes foram 
encontrados no duodeno de gatos infectados pela 
cepa ME-49 por 40 dias onde foi observado 
aumento na altura dos enterócitos sem alteração 
do núcleo (9). 

O aumento das células caliciformes nas três 
colorações estudadas pode acontecer devido à 
necessidade de secreção de mucinas na tentativa 
de formar uma camada de muco mais espessa 
para proteger o epitélio da recente infecção (14). 
As mucinas neutras conferem maior densidade, 
enquanto que as mucinas ácidas conferem mais 
fluidez ao muco (15). O aumento de mucinas 
ácidas coradas pelas técnicas de AB 1,0 e AB 2,5 
ocorreu com 7 e 10 dias de infecção, o que pode 
contribuir para o amolecimento das fezes dos 
animais com intuito de expulsar o parasito do 
intestino. Nos períodos iniciais de infecção 
ocorreu aumento somente das mucinas neutras 
coradas pela técnica de PAS, a explicação pode 
ser pelo fato dessas mucinas deixarem o muco 
mais denso e assim conferirem mais proteção e 
lubrificação ao epitélio intestinal. Estudos no íleo 
(6) e no duodeno (7) de frangos infectados por 60 
dias (cepa M7741) também observaram aumento 
no número de células caliciformes.  

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a infecção aguda por oocistos de 
T. gondii provoca atrofia da túnica muscular, da 
tela submucosa e da parede total, causando 
diminuição na altura dos vilos e na profundidade 
das criptas com aumento da largura de ambos em 
alguns períodos de infecção, ainda reduz a altura 
dos enterócitos e de seus núcleos, além de 
aumentar o número de células caliciformes que 
secretam mucinas neutras no início da infecção e 
as que secretam mucinas ácidas após 7 e 10 dias 
de infecção.  
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças parasitárias causadas por helmintos 
e protozoários são as principais causas de 
doença e miséria humana, na maioria dos países 
dos trópicos. Elas afetam bilhões de pessoas e 
matam milhares de outras anualmente, resultando 
em desnutrição e patologia grave em 
aproximadamente 300 milhões de indivíduos. 
Estima-se que, uma pessoa em cada quatro seja 
portadora de parasitos [1], sendo que a maioria 
destas são crianças em idade escolar, afetadas 
pela infecção maciça [2, 3] o que agrava a 
desnutrição e amplia as taxas de anemia, 
impedindo o crescimento físico da criança e o 
desenvolvimento cognitivo [4, 5]. 

Essas infecções estão ligadas à falta de 
saneamento, falta de acesso à água potável e 
higiene inadequada, afetando principalmente as 
camadas mais pobres da população [6,7]. Assim, 
medidas de saneamento do meio têm grande 
importância para o controle das infecções 
parasitárias. Acredita-se que exista um limiar 
socioeconômico, abaixo do qual as medidas de 
saneamento não são suficientemente profiláticas, 
considerando, por exemplo, que estas infecções 
podem ocorrer em domínio doméstico, onde a 
educação sanitária, as noções de higiene e os 
aspectos culturais apresentam relevância no 
controle dessas doenças [8].  

O Brasil conta com inquéritos epidemiológicos 
escassos, com um grande intervalo de tempo 
entre eles, não sendo possível observar a 
dinâmica das enteropasitoses no país. Além 
disso, se observa índices de prevalência variáveis 
nas diferentes regiões e em populações 
específicas [9], evidenciando a necessidade da 
realização de estudos epidemiológicos mais 
abrangentes. Outro aspecto observado diz 
respeito às publicações regionais e com amostras 
que nem sempre apresentam validade externa. É 

importante levar em consideração que parcela 
significativa de publicações científicas envolvendo 
enteroparasitores ocorre com dados secundários 
e não com fonte primária. A maioria das 
publicações apresenta frequências pontuais em 
diferentes populações, como crianças, escolares, 
pacientes atendidos por laboratórios, populações 
de zona rural ou da periferia de centros urbanos, 
tornando difícil um diagnóstico abrangente [9].  

No estado do Paraná alguns autores têm 
mostrado por meio de estudos, percentuais 
importantes de parasitoses intestinais em 
ambientes coletivos, principalmente escolas. 
Estudo epidemiológico realizado com crianças de 
uma creche municipal do município de 
Guarapuava-PR mostrou índice de positividade 
para enteroparasitos de 31,7% [10]. Populações 
específicas também tem sido alvo de estudos no 
Estado como o que mostra a ocorrência de 
enteroparasitos em 131 (38,2%) manipuladores 
de alimentos do município de Cascavel/Paraná 
[11]. 

A proposta deste trabalho foi estimar a 
prevalência de parasitoses intestinais no 
município de Marialva, noroeste do estado do 
Paraná, na população assistida pelo Programa 
Saúde da Família (PSF), onde foram investigados 
aspectos epidemiológicos associados às 
infecções parasitárias, bem como foram 
promovidos o tratamento e atividades de 
educação e promoção da saúde da população. 

O presente estudo atendeu às diretrizes e normas 
da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde, e foi aprovado pelo Comitê Permanente 
de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos da Universidade Estadual de Maringá, 
em 10 de junho de 2011 (Parecer nº 260/2011). 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostra   
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A amostra foi aleatória, representativa dos 
pacientes atendidos pelo Programa Saúde da 
Família das sete Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) que compõem a rede de atenção básica do 
município de Marialva-PR. Todas as famílias 
localizadas na área geográfica delimitada para 
cada UBS que foram sorteadas receberam a 
visita dos pesquisadores e agentes comunitários 
de saúde para esclarecimentos quanto ao projeto, 
coleta do material biológico e assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido. Muitas das 
famílias sorteadas não residiam mais no local ou 
a casa se encontrava fechada no momento da 
visita. Algumas não concordaram em participar e 
outras concordaram, mas não conseguiram a 
coleta do material biológico para o dia agendado. 
Participaram do estudo 775 pessoas. 

2.2 Área de estudo 

O município de Marialva foi criado em 1951 e tem 
uma população total estimada em 31.397 
habitantes (IBGE 2009), sendo 22.113.(IBGE 
2000) urbana e 6.589.(IBGE 2000) Rural. A área 
correspondente ao município é de 475,559 km2. 
Localiza-se na região noroeste do Estado do 
Paraná, a uma altitude de 602 m acima do nível 
do mar, uma latitude de 23º 20 a 23º 40' sul e 
uma longitude de 51º 25 a 51º 50' oeste 
localizando-se muito próximo ao Trópico de 
Capricórnio. Abrange os distritos de Aquidaban, 
São Luiz, São Miguel do Cambuí e Santa Fé do 
Pirapó. O município é o maior produtor de uva 
fina de mesa do estado do Paraná. Conta com 
uma rede de atenção à saúde composta por sete 
unidades básicas de saúde (UBS): João de Barro, 
Vila Antonio, Planalto, Vila Brasil, Conjunto II, 
Shenandoá e Regência. 

2.3 Material biológico 

Os pesquisadores em conjunto com a equipe do 
PSF das UBS do município de Marialva-Pr 
orientaram os pacientes a realizarem a coleta de 
amostras de fezes em um recipiente próprio, 
identificado com o nome do paciente, sexo, idade 
e data da coleta. Posteriormente, em dia 
agendado os frascos foram recolhidos pela 
mesma equipe e encaminhados ao setor de 
Parasitologia Clínica do Laboratório de Ensino e 
Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC) da UEM 
para as análises laboratoriais.  

2.4 Exame Parasitológico de Fezes 

Assim como as formas parasitárias variam quanto 
ao seu peso e sobrevida no meio exterior, não 
existe um método capaz de diagnosticar, ao 

mesmo tempo, todas as formas parasitárias. A 
associação de métodos é determinante para que 
os vários parasitos intestinais sejam pesquisados 
e diagnosticados. Cada amostra fecal foi 
submetida às seguintes técnicas [12]: centrífugo-
flutuação em sulfato de zinco segundo Faust et al, 
método mais específico para cistos e ovos leves; 
sedimentação segundo Hoffmann, Pons e Janer 
cujo fundamento é a sedimentação de ovos de 
helmintos e cistos de protozoários em água por 
ação da gravidade; e a técnica de pesquisa de 
larvas segundo Baermann que apresenta como 
princípio o termo hidrotropismo positivo das 
mesmas associado à ação da gravidade.  

2.5 Instrumento de coleta de dados 

Às famílias que aceitaram participar do estudo foi 
aplicado um formulário epidemiológico com a 
finalidade de se conhecer o perfil da população 
estudada em relação à renda familiar, construção, 
idade, escolaridade, existência de tratamento de 
água, rede de esgoto, coleta do lixo, horta e 
animais domésticos. 

2.6 Atividades de educação sanitária e 
tratamento dos indivíduos infectados 

As atividades de educação sanitária para a 
população em estudo foram desenvolvidas por 
meio de distribuição de folhetos explicativos e 
orientações sobre os mecanismos de transmissão 
e medidas profiláticas das principais parasitoses 
intestinais, no momento da visita domiciliar. Os 
indivíduos com exames parasitológicos de fezes 
positivos foram encaminhados para tratamento 
nas UBSs a que pertencem. 

3. RESULTADOS 

A amostra foi constituída de 775 pacientes 
cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde de 
Marialva, Paraná. As variáveis preditoras sócio-
demográficas descritas na Tabela I mostraram 
que a maioria dos 464 (59,9%) participantes era 
do sexo feminino. A média de idade foi de 43,46 

anos  23,87. Por extrato a média dos homens foi 

de 40,62 anos  25,1 e das mulheres foi 45,36 

anos  22,8.  

Sobre o nível educacional dos participantes, a 
maioria, 509 (65,8%), possuía menos que 8 anos 
de estudo e a prevalência de positividade para 
enteroparasitoses neste grupo foi de 14,3% 
enquanto que no grupo com escolaridade 
superior a 8 anos foi de 13,2%.  

A renda mensal em salários da maioria, 642 
(82,9%), foi de 1 a 3, faixa salarial que concentrou 



  

 
 

121 
 

a maior prevalência para os parasitos intestinais 
(15,4%). 
A maioria dos participantes 664 (85,7%) não 
possuía horta, coincidindo com a maior 
prevalência de enteroparasitoses (15,4%). 

A água utilizada por 593 (76,5%) dos moradores 
foi referida por como sendo tratada evidenciando 
a menor taxa de prevalência (13,2%). Sobre o 
destino do esgoto, 440 (56,4%) utilizavam a rede 
pública também coincidindo com a menor 
prevalência (12,1%).  

Tabela I. Variáveis preditoras associadas a parasitoses intestinais em pacientes atendidos no 
Programa Saúde da Família, Marialva, sul do Brasil. 

Variáveis preditoras 

Total Positividade 

Odds Ratio (OR) IC95% Valor p 

n % N % 

Sexo 

Masculino 
Feminino 

 
311 
464 

 
40,1 
59,9 

 
54 
54 

 
17,4 
11,6 

 
1,60 

1 

 
1,10 – 2,40 

 
0,024* 

Idade 
0-10 
11-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 

 61 

 
103 
70 
62 
95 

108 
110 
227 

 
13,3 
9,0 
8,0 
12,3 
13,9 
14,2 
29,3 

 
13 
10 
9 

14 
18 
15 
29 

 
12,6 
14,3 
14,5 
14,7 
16,7 
13,6 
12,8 

 
0,99 
1,14 
1,16 
1,18 
1,37 
1,08 

1 

 
0,49 – 1,99 
0,53 – 2,47 
0,52 –- 2,60 
0,59 – 2,35 
0,72 – 2,59 
0,55 – 2,11 

 

 
0,969 
0,744 
0,719 
0,638 
0,339 
0,826 

 

Escolaridade (anos de estudo) 

<8  
>8  

 
509 
265 

 
65,8 
34,2 

 
73 
35 

 
14,3 
13,2 

 
1,10 

1 

 
0,71 – 1,70 

 
0,666 

Renda 
<1 
1 a 3 
4 a 6 
> 6 

 
14 

642 
104 
15 

 
1,8 
82,9 
13,4 
1,9 

 
0 

99 
8 
1 

 
0,0 
15,4 
7,7 
6,7 

 
–  

2,55 
1,17 

1 

 
–  

0,33 – 19,69 
0,13 – 10,14 

 
– 

0,351 
0,889 

 
Horta 

Não 
Sim 

 
664 
111 

 
85,7 
14,3 

 
103 
8 

 
15,5 
7,2 

 
2,28 

1 

 
1,08 – 4,85 

 
0,027* 

Água tratada 
Não 
Sim 

 
182 
593 

 
23,5 
76,5 

 
30 
78 

 
16,5 
13,2 

 
1,30 

1 

 
0.82 – 2,06 

 
0,257 

Rede de esgoto 

Não 
Sim 

 
335 
440 

 
43,2 
56,8 

 
55 
53 

 
16,4 
12,1 

 
0,69 

1 

 
0,46 – 1,05 

 
0,082 

Animais domésticos 
Não 
Sim 

 
288 
487 

 
37,2 
62,8 

 
35 
73 

 
12,2 
15,0 

 
1 

1,27 

 
 

0,83 – 1,97 

 
 

0,271 
Tipo de moradia 

Madeira 
Alvenaria 

 
125 
650 

 
16,1 
83,9 

 
17 
91 

 
13,6 
14,0 

 
1 

1,03 

 
 

0,59 – 1,81 

 
 

0,906 

 

 
Animais domésticos estiveram presentes no 
domicilio da maioria dos entrevistados, 487 
(62,8%) e, este grupo, apresentou a maior 
prevalência para a presença de parasitos 
intestinais (15,0%). 

Em relação às moradias, segundo o tipo de 
construção, 650 (83,9%) possuíam residências de 
alvenaria. No entanto, a prevalência de 
enteroparasitoses não diferiu quanto ao tipo de 
moradia.  

As variáveis preditoras que evidenciaram 
associação estatística significante foram sexo 
masculino (OR= 1,60; 95% IC: 1.10 – 2,40) e 
ausência de horta (OR= 2,28; 95%IC 1,08 – 4,85). 
A prevalência geral de parasitoses intestinais foi 
de 13,94%. A prevalência para protozoários foi de 
14,84% e de 2,84% para helmintos. De acordo 
com a Figura I foram pesquisadas 11 espécies de 
parasitos e comensais intestinais, e entre os 
protozoários a maior prevalência foi para 
Endolimax nana, com 48 (6,19%) exames 

positivos, seguida por Entamoeba  coli com  45   
(5,81%). 
 
Figura I. Distribuição das diferentes espécies de 
enteroparasitos em pacientes atendidos no 
Programa Saúde da Família, Marialva, sul do Brasil, 
2013. 
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Entre os helmintos, a maior prevalência foi para 
Strongyloides stercoralis, com 14 (1,81%) exames 
positivos, seguida por Ancylostomidae, 
Schistosoma mansoni e Taenia sp com 2 (0,26%) 
para cada. 
 

4. DISCUSSÃO 

Enteroparasitos são comuns em várias partes do 
mundo e são considerados um sério problema de 
saúde púbica nos países em desenvolvimento [1].  

Neste estudo a prevalência das parasitoses 
intestinais foi um pouco inferior quando 
comparada a outros estudos pontuais realizados 
no Brasil [5,10,11]. Vale ressaltar que, nossa 
amostra foi aleatória e representativa de todas as 
pessoas cadastradas no Programa Saúde da 
Família do município de Marialva, envolvendo a 
região central e a periférica. De um modo geral os 
estudos analisam populações mais específicas ou 
regiões com maior probabilidade de ocorrência 
das infecções parasitárias. 

Quando analisamos o gênero, destacou-se que 
na população estudada, o sexo masculino 
apresentou maior risco, para a presença de 
enteroparasitoses, comparado as mulheres, 
coincidindo com os resultados de Santos et al 
[13]. Este fato pode estar associado à atividades 
profissionais próprias da população masculina, 
envolvendo maior exposição às fontes de 
contaminação, como por exemplo o solo.  

Não foram observadas diferenças 
estatisticamente significantes entre as faixas 
etárias estudadas para a ocorrência de 
parasitoses intestinais, diferindo de outros 
estudos que mostraram maiores prevalências em 
crianças apesar de serem estudos de faixas 
etárias divergentes [5, 9, 14]. Da mesma maneira 
o grau de escolaridade não mostrou associação 
com a presença dos parasitos intestinais. É 
importante salientar o papel educativo que os 
agentes comunitários de saúde exercem junto à 
comunidade, por meio de promoção da saúde. 
Este é um fator determinante para uma melhor 
compreensão das doenças e de seus 
mecanismos de transmissão e prevenção, e de 
mudanças nas concepções das populações 
acerca de melhorias em seu bem-estar.  

Quanto à renda familiar, também não 
encontramos diferença significativa entre as 
faixas salariais estudadas e a presença de 
enteroparasitos. No entanto, houve uma 
prevalência de 15,4% de positividade para a 
população que recebia de 1 a 3 salários mínimos.  

Em relação à presença de horta na moradia, 
constatamos existir um risco de 2,28 vezes para 
contrair parasitos intestinais entre aqueles que 
não possuíam horta. Provavelmente os padrões 
atuais de cultivo das hortaliças no meio urbano, 
para consumo próprio, tenham bom controle, 
como a irrigação com água tratada. Trabalho que 
avaliou a contaminação de hortaliças na Feira do 
Produtor de Maringá constatou que 16,6% das 
144 amostras de cinco diferentes hortaliças 
estavam contaminadas por enteroparasitos [15]. 

No que se refere às variáveis preditoras, 
abastecimento por água tratada e presença de 
rede de esgoto, não houve diferença significativa 
entre estas e a ocorrência de parasitoses 
intestinais. Contudo, foram evidenciadas menores 
taxas de prevalência para os que contavam com 
estes serviços, concordando com outros autores 
que estabeleceram uma correlação entre as 
condições de saneamento básico e a freqüência 
de enteroparasitoses [3, 7, 8, 14]. 

Este estudo mostrou uma baixa prevalência para 
helmintos (2,84%). Ao contrário dos nossos 
achados tem sido relatadas maiores prevalências 
de helmintíases intestinais nas periferias de 
centros urbanos e zonas rurais, especialmente 
em áreas com precariedade de condições sócio-
ambientais [7, 13, 14]. No entanto, os dados 
revelaram a transmissão dos helmintos 
transmitidos pelo solo como o S. stercoralis, 
Ancylostomidae e Trichuris trichiura. Este fato 
aponta para a permanência de áreas desprovidas 
de saneamento, contaminação fecal do solo, bem 
como de condições inadequadas de higiene [7]. 
Quando analisamos a baixa prevalência da 
infecção por Taenia sp e Enterobius vermicularis, 
nos reportamos à metodologia empregada para o 
diagnóstico. A despeito do emprego de três 
métodos, os específicos não foram utilizados para 
o diagnóstico destes parasitos, que são o método 
da fita gomada, para o E. vermicularis, e a 
tamização para a Taenia sp. Chama a atenção os 
dois casos (0,26%) de S. mansoni, pelo fato da 
região estudada não ser endêmica para a 
esquistossomose. Investigações sobre a origem 
dos mesmos deverão ser conduzidas. 

Os resultados encontrados para os protozoários 
intestinais destacaram as maiores prevalências 
entre os comensais E. nana e E. coli. Como em 
outras regiões estudadas com dados 
semelhantes [9, 11] os comensais devem 
merecer atenção por indicarem contaminação 
fecal da água consumida, por dejetos humanos. 
Por terem o mesmo mecanismo de transmissão 
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dos patogênicos sinalizam uma situação de risco 
de contaminação de doenças de transmissão 
fecal-oral. 

 

5. CONCLUSÃO 

A prevalência estimada mostrou-se relativamente 
baixa. As variáveis gênero masculino e ausência 
de horta mostraram-se como preditores 
importantes, considerando os aspectos 
epidemiológicos das parasitores intestinais. É 
altamente relevante que as condições sanitárias 
da população obedeçam a padrões dignamente 
coerentes, para que as taxas das enteropasitores 
declinem. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos aos colaboradores do Laboratório 
de Parasitologia Clínica da Universidade Estadual 
de Maringá e a Fundação Araucária.  
 

REFERÊNCIAS 

[1] WHO report - Working to overcome the global 
impact of neglected tropical diseases. 2010 
http://www.who.int/neglected_diseases/2010repor
t/NTD_2010report_web.pdf  
[2] Keiser J, Utzinger J. Efficacy of current drugs 
against soiltransmitted helminth infections: 
systematic review and metaanalysis. JAMA 
2008;299(16):1937–1948. 
DOI:10.1001/jama.299.16.1937. 
[3] Moraes Neto AHA, Pereira APMF, Alencar 
MFL, Jr-Souza PRB, Dias RC, Fonseca JG, et al. 
Prevalence of intestinal parasites versus 
knowledge, attitudes, and practices of inhabitants 
of low-income communities of Campos dos 
Goytacazes, Rio de Janeiro State, Brazil. 
Parasitol Res. 2010;436(10):1861-7. 
[4] Carvalho, TB, Carvalho, LR, Mascarini LM. 
Occurrence of enteroparasites in day care centers 
in Botucatu (São Paulo State, Brazil) with 
emphasis on Cryptoporidium sp., Giardia 
duodenalis and Enterobius vermicularis. Rev Inst 
Med Trop Sao Paulo.  2006;48(5):269-273.  
[5] Silva JC, Furtado LFV, Ferro TC, Bezerra KC, 
Borges EP, Melo ACFL. Parasitismo por Ascaris 
lumbricoides e seus aspectos epidemiológicos em 
crianças do Estado do Maranhão. Rev Soc Bras 
Med Trop. 2011;44(1):100-102.  
[6] Mehraj V, Hatcher J, Akhtar S, Rafique G, Beg 
MA. Prevalence and Factors Associated with 
Intestinal Parasitic Infection among Children in an 
Urban Slum of Karachi.  Plos One. 
2008;3(11):3680-3686.  

[7] Machado ER, Freitas CV, Costa-Cruz JM. 
Strongyloides stercoralis and other 
enteroparasites in individual of rural area of 
Uberlândia, Minas Gerais State, Brazil. Rev Patol 
Trop. 2010;39(2):115-122.  
[8] Soares SRA, Bernardes RS, Cordeiro Netto 
OM. Relações entre saneamento, saúde pública e 
meio ambiente: elementos para formulação de um 
modelo de planejamento em saneamento. Cad 
Saude Publica. 2002;18(6):1713-1724.  
[9] Basso RMC, Silva-Ribeiro RT, Soligo DS, 
Ribacki SI, Callegari-Jacques D, Zoppa BCA. 
Evolução da prevalência de parasitoses 
intestinais em escolares em Caxias do Sul, RS. 
Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41(3):263-268.  
[10] Ferreira H, Lala ERP, Monteiro MC, 
Raimondo ML. Estudo epidemiológico localizado 
da freqüência e fatores de risco para 
enteroparasitoses e sua correlação com o estado 
nutricional de crianças em idade pré-escolar. Publ 
UEPG Biol Health Sci. 2006;12(4):33-40.  
[11] Takizawa, MGMH, Falavigna DLM, Gomes 
ML. Enteroparasitosis amd their ethnographic 
relationship to food handlers in a tourist and 
economic Center em Paraná, southern Brazil. Rev 
Inst Med Trop Sao Paulo. 2009;51(1):31-35. 
[12] De Carli GA, Parasitologia Clínica, 2ª edição, 
2007. Ed. Atheneu. 
[13] Santos HLC, Martins LAF, Peralta RHS, 
Peralta JM, Macedo HW. Frequency of 
amoebiasis and other intestinal parasitoses in a 
settlement in Ilhéus Ciy, State of Bahia, Brazil. 
http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-0078-2012. 
[14] Visser S, Giatti LL, Carvalho RAC, Guerreiro 
JCH. Estudo da associação entre fatores 
socioambientais e prevalência de parasitose 
intestinal em área periférica da cidade de Manaus 
(AM, Brasil). Cienc Saude Colet. 2011;16(8)3481-
3492. 
[15] Guilherme ALF, Araujo SM, Falavigna DLM, 
Pupulim ART, Dias MLGG, Oliveira HS, et al. 
Prevalence of intestinal parasites in horticulturists 
and vegetables from Feira do Produtor de 
Maringá, Paraná, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop. 
1999;32(4):405-411. 
 

Palavras-chave: Parasitoses intestinais, 
prevalência, diagnóstico 

Área do Conhecimento: Epidemiologia e 
controle de doenças 

http://www.who.int/neglected_diseases/2010report/NTD_2010report_web.pdf
http://www.who.int/neglected_diseases/2010report/NTD_2010report_web.pdf


 

 
 

124 
 

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES DINAMIZAÇÕES DE Zincum 
metallicum NA INFECÇÃO EXPERIMENTAL POR Trypanosoma 

cruzi. 

 

Veiga, F. K.; Ciupa, L.; Portocarrero, A. R.; Sandri, P.; Ferraz, F. N.; Aleixo, D. L.; 
Araújo, S.M. 
Universidade Estadual de Maringá 

e-mail para correspondência: karinafranciele@yahoo.com.br 
 

INTRODUÇÃO 

A utilização da homeopatia na clínica médica tem 
sido incentivada pelas agências de Saúde do 
Brasil e do Mundo [1,2]. A pesquisa homeopática 
conta com modelos experimentais e metodologias 
modernas utilizados para a avaliação da eficácia 
destes medicamentos e a busca de possíveis 
mecanismos de ação [3,4,5]. Em um estudo 
multicêntrico, o composto Zincum metallicum, que 
apresenta capacidade de modular resposta imune 
contra infecções [6], foi escolhido para ser 
avaliado em diferentes modelos experimentais.  O 
modelo experimental de infecção com a cepa Y 
de Trypanosoma cruzi, utilizando camundongos 
suíços, não isogênicos, permite o estudo de uma 
variedade de parâmetros que são também 
observados na infecção humana [7]. Este modelo 
é bem conhecido e possui um grande número de 
dados publicados, que podem contribuir para o 
entendimento da ação de novas drogas. Estudos 
utilizando este modelo demonstram que, a 
dinamização, o esquema de tratamento e o 
insumo ativo utilizados podem interferir no efeito 
dos medicamentos ultradiluídos [4,5,8]. Assim, o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito 
do Zincum metallicum em diversas dinamizações, 
no núcleo regional de pesquisa do projeto 
multicêntrico da Universidade Estadual de 
Maringá, através de parâmetros parasitológicos, 
clínicos, histopatológicos e imunológicos no 
modelo experimental de infecção murina por 
Trypanosma cruzi.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Delineamento experimental: O experimento foi 
realizado em ensaio cego, controlado e 
randomizado. O estudo utilizou camundongos 
machos, suíços, de oito semanas de idade do 
Biotério Central da Universidade Estadual de 
Maringá. Os animais foram mantidos no biotério 
climatizado, sob temperatura controlada (22,7 ± 
1,2 ° C), ciclos de luz/escuro de 12 horas, água e 
ração ad libitum.  

Infecção e grupos experimentais: Os animais 
foram infectados por via intraperitoneal com 1.400 
tripomastigotas de T. cruzi cepa Y [9,10]. Os 
animais infectados foram divididos em oito grupos 
(n=17) [11] de acordo com o tratamento: Grupos 
de animais infectados, tratados com Zincum 
metallicum em diferentes diluições: Zn5cH – 
Zincum metallicum 1:10

10
; Zn6cH – Zincum 

metallicum 1:10
12

; Zn30cH – Zincum metallicum 
1:10

60
. Grupos de animais infectados tratados 

com o insumo inerte (Lactose) em diferentes 
diluições: Lac5cH - Lactose 1:10

10
, Lac6cH – 

Lactose 1:10
12

, Lac3acH - Lactose 1:10
60

. Grupos 
controle de animais infectados e não infectados, 
não submetidos ao tratamento: CI - Controle de 
infecção; CNI - Controle não infectado. 

Preparo das substâncias: Zincum metallicum -  
O Zincum metallicum foi preparado nas potências 
homeopáticas 5cH, 6cH e 30cH, seguindo a 
Farmacopeia Homeopática Brasileira

 
 para 

substâncias insolúveis,  utilizando o dinamizador 
mecânico (DENISE® Campinas-SP). Lactose - A 
lactose foi preparada nas potências homeopáticas 
5cH, 6cH e 30cH, seguindo as mesmas 
condições de manipulação utilizadas para o 
Zincum metallicum. 

Controle de qualidade: As substâncias foram 
submetidas ao controle de qualidade utilizando 
testes microbiológicos, e testes físico-químicos 
(pH, condutividade e detecção de íons) de acordo 
com os ensaios de pureza descritos na 
Farmacopeia Homeopática Brasileira para água 
purificada [12]. 

Esquema de tratamento: As substâncias foram 
administradas por via oral, diluídas em água (1 
mL/100 mL de água), oferecidas ad libitum, em 
bebedouro, 48 horas antes da infecção, ficando 
disponível aos animais nas primeiras 16 horas. 
Após a infecção o medicamento foi administrado 
de 48 em 48 horas, por 16 horas ininterruptas, até 
o 9º dia de infecção. 

Ética: Aprovado pelo CEEA/protocolo 091/2013. 

Parâmetros avaliados: 
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Parâmetros parasitológicos: A parasitemia foi 
avaliada diariamente, até a morte do animal ou 
até a negativação do exame por 3 dias 
consecutivos, utilizando a técnica de Brener [9]. A 
curva de parasitemia foi traçada utilizando a 
parasitemia média dos animais inoculados para 
cada grupo. A partir da curva de parasitemia 
foram obtidos os dados de período patente e pré-
patente, infectividade, pico de parasitemia (maior 
parasitemia média observada), parasitemia total 
(média da soma da parasitemia de cada 
camundongo ao longo do experimento), taxa de 
mortalidade (total de animais mortos em relação 
ao número de infetados, observada por até 30 
dias de infecção), tempo de sobrevida (tempo 
médio de vida de animais sobreviventes, em dias, 
após a infecção, observados por até 30 dias).  

Parâmetros clínicos: peso, temperatura, diarreia, 
consumo de ração e água e, eliminação de 
excretas [4]. Todos os animais foram avaliados 
clinicamente durante seis dias antes da infecção, 
e após a infecção, diariamente, em horário 
padronizado.  

Parâmetros histopatológicos: Foram utilizados 3 
animais/grupo experimental, avaliados no tempo 
0 (antes da infecção), e no 8º e 12º dias após a 
infecção. Os parâmetros histopatológicos foram 
analisados somente para os grupos que 
apresentaram melhor evolução na infecção (Zn5cH 
e Lac5cH) e para o grupo CI. Os animais foram 
sacrificados com aprofundamento anestésico e foi 
coletado o coração. Com esse tecido foi 
preparado lâminas histológicas com cortes semi-
seriados de 5 micrometros de espessura e 
corados pela técnica de hematoxilina-eosina. As 
lâminas foram observadas em microscópio 
Olympus BX41 (Tokyo Japão) e as imagens 
capturadas com câmera Qcolor3 (Olympus) 
acoplada ao microscópio. Para cada corte de 
tecido cardíaco foram contados 20 campos 
microscópicos/corte com a objetiva de 40X 
totalizando 120 campos/animal. Os parâmetros 
histopatológicos incluíram análise do infiltrado 
inflamatório e tropismo tecidual (número de 
ninhos e número de amastigotas/ninho).  

Dosagem de citocinas: A dosagem de citocinas 
foi realizada somente para os grupos que 
apresentaram melhor evolução na infecção 
(Zn5cH, Lac5cH) e para o grupo CI.  

As dosagens foram realizadas no soro coletado 
de animais eutanasiados nos tempos 0 (antes da 
infecção), 8º e 12º dias após a infecção, utilizando 
o kit Mouse Cytokine 10-plex panel (Invitrogen®, 
USA), e a leitura foi realizada em citômetro de 
fluxo Luminex®100TM. As concentrações das 

citocinas foram expressas em picogramas/mL. O 
resultado final foi expresso em média ± desvio 
padrão das concentrações obtidas dos animais 
utilizados para cada grupo. 

Análise estatística: Os dados foram comparados 
com nível de significância de 5%, utilizando o 
programa Bioestat 5.0. 

 

3. RESULTADOS 

Parâmetros parasitológicos: Os dados da 
avaliação dos parâmetros parasitológicos estão 
apresentados na Tabela1. Na dinamização 5cH o 
grupo Zn5cH não apresentou diferenças 
significativas nos parâmetros parasitológicos em 
relação ao Lac5cH, sendo que, as taxas de 
mortalidade foram de 62,5% e 87,5% 
respectivamente. Na dinamização 6cH o grupo 
Zn6cH apresentou menor período patente 
(p=0,0357), e tendência a diminuir o pico de 
parasitemia (p=0,0628) em relação ao grupo 
Lac6cH. Ambos promoveram mortalidade de 
100%. Na dinamização 30cH o grupo Zn30cH 

apresentou maior curva de parasitemia 
(p=0,0205) e menor sobrevida (p=0,0239) quando 
comparado ao grupo Lac30cH, sendo que a 
mortalidade foi de 100% para ambos. 

Parâmetros clínicos: Os animais dos grupos 
Zn5cH e Zn6cH apresentaram maior ganho de peso 
(p<0,0001 e p<0,0001) e tendência a manter a 
temperatura corporal (p=0,0678 e p=0,0761), 
quando comparados aos seus grupos controles 
Lac5cH e Lac6cH. Apesar do grupo Zn6cH ter 
apresentado melhora clínica, houve morte 
prematura dos animais. O grupo Zn30cH mostrou 
maior ganho de peso (p<0,0001), menor 
temperatura (p<0,0001) e tendência a diminuir o 
consumo de água (p=0,0503) em relação ao 
controle Lac30cH.  

Parâmetros histopatológicos: Na quantificação 
do número de ninhos de amastigotas e 
amastigotas/ninhos no tecido cardíaco e tempos 
avaliados não houve diferença estatística entre os 
grupos testados.  

Dosagem de citocinas: As citocinas IL-4, IL-10, 
TNF-alfa e IFN-gama foram analisadas para os 
grupos Zn5cH,Lac5cH e CI (Figura 1). O grupo Zn5cH 
apresentou ao longo da infecção aumento 
significativo (p=0.049) na concentração de TNF-
alfa no 8ºd.i. e de INF-gama no 8º e 12º d.i. Para 
as citocinas IL-4 e IL-10 não houve diferença na 
variação ao longo da infecção para o grupo Zn5cH. 

O grupo Lac5cH apresentou ao longo da infecção 
aumento significativo na concentração de IL-4 e 
IFN-gama no 12º e 8º. e 12º d.i., respectivamente. 
Para as citocinas IL-10 e TNF-alfa não houve
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diferença na variação ao longo da infecção para o  
grupo Lac5cH. Em relação ao CI, o Zn5cH mostrou 
tendência a diminuir IL10 no 8ºd.i. e IFN-gama no 

12º d.i. Mostrou diminuição significativa de IFN-
gama no dia da infecção. Não foi observada 
diferenças entre CI e Lac5cH. 

 

Tabela 1 – Média e Desvio padrão dos parâmetros parasitológicos dos diferentes grupos experimentais:

 Zinco e Lactose diluídos 1:10
10

(5cH); 1:10
12 

(6cH); 1:10
60 

(30cH) e CI (Controle de infecção). 

*Significância estatística. Teste Mann-Whitney, nível de significância de 5% 

 

 
Figura 1 - Concentração (pg/mL) das citocinas IL-4, IL-10, TNF-alfa e INF-gama, no soro de camundongos 
infectados pelo T. cruzi, dos grupos Zn5cH, Lac5cH e CI por. *p<0,05.
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4. DISCUSSÃO 

Na dinamização 5cH, embora Zn5cH não tenha 
apresentado diferenças significativas nos 
parâmetros parasitológicos em relação ao Lac5cH, 
as taxas de mortalidade foram menores que CI. 
Este dado mostra efeito nos grupos tratados uma 
vez que a literatura mostra mortalidade de 100% 
dos animais infectados por esta cepa [10]. Na 
dinamização 6cH o grupo Zn6cH apresentou 
menor período patente devido à morte prematura 
dos animais, e tendência a diminuir o pico de 
parasitemia em relação a Lac6cH, ambos com 
mortalidade de 100% o que concorda com Aleixo, 
et al (2012) que mostra uma relação entre 
período patente e mortalidade [5]. Na 
dinamização 30cH Zn30cH apresentou maior 
parasitemia e menor sobrevida do que o grupo 
Lac30cH, com mortalidade de 100% dos animais, 
mostrando baixa eficácia desta diluição no 
modelo estudado. Na avaliação clínica dos 
animais apesar do grupo Zn6cH ter mostrado 
melhora clínica, houve morte prematura dos 
animais. Desse modo, podemos dizer que o 
melhor efeito na avaliação da evolução clínica foi 
observado mais uma vez nos grupos Zn5cH e 

Lac5cH. Os parâmetros avaliados na análise 
histopatológica neste estudo não se mostraram 
eficientes para diferenciação do efeito dos 
diferentes medicamentos testados. Mais estudos 
aprofundando as análises precisam ser 
efetuados, talvez investigando as células 
específicas envolvidas nos infiltrados 
inflamatórios, considerando que medicamentos 
ultradiluídos podem promover efeitos sutis 
direcionados à homeostasia orgânica [13]. A 
avaliação da produção de citocinas mostrou que a 
concentração de IL-4, IL-10, TNF-alfa e IFN-gama 
apresentou diferenças entre os grupos Zn5cH, 
Lac5cH e CI. O aumento de TNF-alfa e IFN-gama 
esteve relacionado a aumento de sobrevida 
considerando comparação entre os grupos 
tratados (Zn5cH, Lac5cH). A diminuição de IL-10 e 
IFN-gama esteve relacionada a aumento de 
sobrevida considerando comparação entre o 
grupo tratado com zinco (Zn5cH) e o controle de 
infecção sem tratamento (CI).  

 

5. CONCLUSÃO 

O melhor efeito foi observado na dinamização 
5cH com melhor evolução clínica, diminuição de 
taxa de mortalidade, sem diferença nos 
parâmetros parasitológicos e diminuição de IL-10 
e IFN-gama relacionado a este aumento de 
sobrevida. Os dados indicam benefício do 
tratamento utilizando a dinamização 5cH e 

sugerem aprofundamento de estudos para esta 
dinamização considerando a avaliação de outros 
parâmetros e esquemas de tratamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

A doença de Chagas tem como agente causal o 
protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Durante 
muitos anos foi caracterizada como doença 
endêmica de países pobres, abrangendo 
principalmente a América Central e América do 
Sul (1). Devido às mudanças no padrão 
migratório das populações, o parasito passou a 
atingir áreas não endêmicas, alterando 
drasticamente a epidemiologia da doença, a 
exemplo dos Estados Unidos com mais de 300 
mil indivíduos infectados, Canadá com mais de 
5.500, Europa com 80 mil, Japão com 3 mil e 
Austrália com mais de 1.500 indivíduos infectados 
(2). No Brasil, aproximadamente três milhões de 
pessoas estão infectadas. 

Clinicamente, a doença apresenta uma variedade 
de manifestações que ocorrem desde a forma 
assintomática até formas com comprometimento 
cardíaco e/ou digestivo grave, sobretudo na fase 
crônica, que pode culminar com a morte do 
indivíduo. Muitas das manifestações clínicas 
observadas são consequências diretas da 
resposta imune elaborada pelo hospedeiro contra 
o parasito. 

Embora seja um problema atual global, é 
negligenciado e acarreta elevado custo para o 
sistema público de saúde (3). Atualmente no 
Brasil, para o tratamento etiológico da doença de 
Chagas, apenas o Benznidazol está disponível. 
Esta droga possui uma eficácia de 
aproximadamente 80% na fase aguda da doença, 
mas na fase crônica sua eficiência é muito baixa, 
além de desencadear diversos efeitos adversos 
importantes (4). A maior parte da população 
infectada está atualmente na fase crônica, e a 
busca de um medicamento mais eficaz, que 
abranja todas as fases da doença e com efeitos 
colaterais menos significativos é atualmente um 
dos principais objetivos dos pesquisadores (5). 

A homeopatia é uma especialidade médica e 
farmacêutica, que consiste em ministrar ao 
doente, doses mínimas do medicamento para 
estimular a reação orgânica. É uma alternativa 
segura e barata para o tratamento de diversas 
doenças. Vários modelos experimentais e 
metodologias modernas têm sido utilizados na 
avaliação da eficácia de medicamentos 
homeopáticos, sendo utilizados nestas avaliações 
parâmetros parasitológicos, moleculares, 
hematológicos, imunológicos, entre outros (6).  

A proposta deste trabalho foi avaliar o efeito da 
substância Zincum metallicum no tratamento da 
infecção murina experimental por Trypanosoma 
cruzi, considerando seu caráter de 
imunomodulação, como inovação terapêutica.  

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Delineamento do experimento 

Os experimentos foram realizados como ensaio 
cego, controlado, randomizado por sorteio. Os 
animais foram divididos em grupos distintos de 
modo que as médias dos pesos destes animais 
fossem estatisticamente iguais. Os animais foram 
ambientados por sete dias antes do início do 
estudo, para adaptação no laboratório de 
experimentação, (temperatura: 21 ± 2ºC, 
umidade: 55 ± 5% e iluminação controlada, com 
ciclo claro e escuro de 12 horas). 

 
2.2 Animais 

Foram utilizados 68 camundongos suíços, 
machos, com 8 semanas, fornecidos pelo 
Biotério Central da UEM. Os animais foram 
distribuídos em 4 grupos de acordo com a 
substância utilizada para cada tratamento: 
-  ZN5cHTA: grupo de animais infectados e tratados 
com zinco metálico, diluído e dinamizado, na 
proporção 1:10

10
. 

- LAC5cHTA: grupo de animais infectados e 
tratados com lactose, diluído e dinamizado, na 
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proporção 1:10
10

. A lactose é utilizada na 
preparação do zinco metálico diluído. 
- CI: grupo de animais infectados, não tratados – 
controle de infecção. 
- CNI: grupo de animais não infectados e não 
tratados – controle sadio. 
 
2.3 Infecção 

Os camundongos foram inoculados com 1400 
tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi

 
(7), via 

intraperitoneal.  
 
2.4 Preparo do medicamento 

Os medicamentos foram preparados em 
diferentes dias e estocados em armários distintos, 
de forma que não houvesse contaminação de 
uma substância pela outra durante o preparo ou 
estocagem. 
- Zincum metallicum: O produto utilizado (Zinco 
metálico 3-8 mm P.A., Lote: 146986, LABSYNTH, 
Diadema – São Paulo - Brasil) foi transformado 
em limalhas utilizando lima de aço estéril 
(autoclavação). O medicamento foi preparado 
pela técnica de trituração, segundo a 
Farmacopeia Homeopática Brasileira (8), 
utilizando almofariz de porcelana, iniciando com 
uma parte de zinco limado para 99 partes de 
lactose, dividida em três porções. O zinco foi 
adicionado à primeira porção de lactose e 
triturado por seis minutos, o triturado aderido foi 
raspado, com espátula de porcelana, por quatro 
minutos. Repetiu-se este procedimento, 
adicionando a segunda e a terceira parte da 
lactose, formando o preparado que equivaleu a 
dinamização 1cH. O processo foi repetido, até a 
dinamização 3cH. A dinamização 4cH foi obtida 
pela diluição em álcool de cereais (CereAlcool, 
Agro-Industrial Tarumã LTDA, São Pedro do 
Turvo – São Paulo – Brasil). A dinamização 5cH 
em água (bidestilada e esterilizada por filtração 
com membrana filtrante - poros de 0,22 
micrômetros) com 100 agitações, utilizando o 
dinamizador mecânico (DENISE® Campinas-SP). 
A dinamização 5cH corresponde a uma diluição 
de 1:10

10
 (1 parte de zinco para 10

10
 do diluente) 

preparada. 
- Lactose: Foi utilizada como insumo inerte na 
preparação do medicamento zinco. Sendo assim 
foi constituído um grupo experimental para avaliar 
seu efeito permitindo a individualização do efeito 
do zinco. Foi preparada exatamente da mesma 
forma que o zinco metálico, descrito 
anteriormente.  

As substâncias foram oferecidas diluídas em 
água (1 mL/100 mL de água) ad libitum, em 
bebedouro âmbar, 48 horas antes e após a 
infecção, seguido por 56/56 horas até o 9º dia de 
infecção, por 16 horas ininterruptas. 

 
2.5 Controle de qualidade  

O veículo utilizado para o preparo das 
substâncias foi submetido a controle de qualidade 
com teste microbiológico, de acordo com a 
regulamentação do Ministério da Saúde do Brasil 
(RDC Nº 67) e a testes físico-químicos (pH, 
condutividade e detecção de íons) de acordo com 
os ensaios de pureza descritos na Farmacopeia 
Homeopática Brasileira para água purificada (8). 
 
2.6 Parâmetros avaliados  

- Parâmetros Clínicos: Foram avaliados peso, 
temperatura, consumo de ração e água e, 
eliminação de excretas(9). Todos os animais 
foram avaliados clinicamente durante seis dias 
antes da infecção, e após a infecção, diariamente, 
em horário padronizado. 
- Parâmetros Parasitológicos: A parasitemia foi 
avaliada utilizando a técnica de Brener (7). A 
contagem de parasitos foi realizada diariamente a 
partir da infecção até que o resultado fosse 
negativo por três exames consecutivos ou até a 
morte do animal. A curva de parasitemia foi 
traçada utilizando a parasitemia média dos 
animais inoculados para cada grupo. A partir da 
curva de parasitemia foram obtidos os dados de 
período patente e pré-patente, pico de 
parasitemia (maior parasitemia média observada), 
parasitemia total (média da soma da parasitemia 
de cada camundongo ao longo do experimento), 
taxa de mortalidade (total de animais mortos em 
relação ao número de infetados, observada por 
até 30 dias de infecção), tempo de sobrevida 
(tempo médio de vida de animais sobreviventes, 
em dias, após a infecção, observados por até 30 
dias). 
- Parâmetros Imunológicos: As citocinas IL-10, IL 
12, IFNγ e TNFα foram dosadas no soro, 
utilizando os kits comerciais para detecção de 
múltiplas citocinas (Mouse Cytokine Kit – 

Mouse Cytokine 10-Plex Panel, Invitrogen - 

Luminex) em citômetria de fluxo, desenvolvida de 
acordo com a orientação do fabricante. Foram 
coletados soro de três animais/grupo submetidos 
à eutanásia no tempo T0 (antes da infecção), T8 
e T12 (8º e 12º dias após a infecção).  O soro 
coletado foi estocado no mesmo dia a 20ºC até o 
momento da dosagem.  
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2.7 Análises Estatísticas: Os dados foram 
comparados com nível de significância de 5%, 
utilizando teste de Mann-Whitney no programa 
Bioestat 5.0.  
 
2.8 Aspectos Éticos: Aprovado pelo Comitê de 
Ética em Experimentação Animal da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) – parecer 091/2013. 
 

3 RESULTADOS 
- Parâmetros Clínicos: Não foi observada 
diferença estatística entre os grupos para os 
parâmetros avaliados.  

- Parâmetros Parasitológicos: A evolução da  
parasitemia durante a infecção pode ser 
observada na Figura 1 e os parâmetros avaliados 
estão detalhados na Tabela 1. 

 

Figura 1. Curva média de parasitemia em camundongos suíços, machos, 56 dias de idade, infectados 1400 
tripomastigotas/mL de sangue da cepa Y de T. cruzi. Controle Infectado (CI), Tratamento com Zinco (ZN5cHTA), Tratado 
com Lactose (LAC5cHTA). 

O grupo ZN5cHTA apresentou maior período pré-
patente comparado ao grupo CI (Tab. 1). Embora 
os níveis de parasitos sanguíneos tenham sido 
ligeiramente mais elevados nos animais tratados 
(ZN5cHTA e LAC5cHTA) com a evolução da infecção 
os medicamentos promoveram redução da 
parasitemia sem diferença estatística (p>0,05) em 
relação ao controle CI.  

Foram observados dois picos de parasitemia. 
No 7º dia de infecção os grupos CI e LAC5cHTA 

apresentaram pico maior em relação ao grupo 
ZN5cHTA (p=0,003 e 0,009 respectivamente). No 8º 
dia o grupo ZN5cHTA apresenta o pico com maior 
número de parasitos, seguido pelo grupo 
LAC5cHTA, que apresenta seu segundo pico, com 
diferença em relação ao grupo CI (p=0.04). A 
sobrevida do grupo tratado com ZN5cHTA  foi maior 
em relação aos outros grupos, embora sem 
diferença estatística. 

 
- Parâmetros Imunológicos: A cinética da 
concentração de citocinas evoluiu diferente entre 
os grupos como mostra a Figura 2.  

A concentração de IL 12, responsável pela 
estimulação da produção de INFγ, aumenta com 
o tempo nos grupos infectados, sendo que o 

grupo ZN5cHTA apresenta a menor concentração.  
No 12º dia de infecção (T12) o grupo ZN5cHTA é 
diferente estatisticamente dos grupos CNI e CI 
(p=0,003). 

O mesmo ocorre para INFγ, imunomodulador 
e tripanocida, os grupos tratados apresentam 
maior concentração que o grupo CNI. O grupo 
ZN5cHTA apresenta a menor concentração, em T8 
é diferente estatisticamente dos grupos CNI 
(p=0,003) e CI (p=0,01). Em T12 é diferente dos 
grupos CI e LAC5cHTA (p=0,003). 

A IL 10, com função reguladora responsável 
pela inibição da INFγ, apresenta menor 
concentração nos grupos infectados. Em T8, os 
grupos tratados ZN5cHTA (p=0,003) e 
LAC5cHTA(p=0,02) apresentam menor 
concentração que CI. Em T12 os valores se 
reestabelecem, sendo diferentes do grupo CNI 
(p=0,003). 

O TNFα, com função tripanocida, os grupos 
infectados apresentam concentração maior em 
relação ao CNI, (p<0,05). Em T8, o grupo tratado 
com ZN5cHTA apresenta maior concentração que 
LAC5cHTA (p=0,05), e em T12 o grupo tratado com 
ZN5cHTA diminui significativamente sua 
concentração se igualando ao grupo CNI, 
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diferente do que ocorre nos grupos LAC5cHTA e 
(p=0,003). 

 

 
 

Tabela 1.  Média e desvio padrão de parâmetros parasitológicos avaliados em camundongos 
suíços, machos, 56 dias de idade. Controle Infectado (CI), Tratamento com Zinco (ZN5cHTA), Tratado com 
Lactose (LAC5cHTA).  

 

 
Letras diferentes em uma mesma coluna corresponde a diferença significativa (p<0,05).  

 

O TNFα, com função tripanocida, os grupos 
infectados apresentam concentração maior em 
relação ao CNI, (p<0,05). Em T8, o grupo tratado 
com ZN5cHTA apresenta maior concentração que 
LAC5cHTA (p=0,05), e em T12 o grupo tratado com 
ZN5cHTA diminui significativamente sua 
concentração se igualando ao grupo CNI, 
diferente do que ocorre nos grupos LAC5cHTA e CI 
(p=0,003).  

 
- Relação entre parâmetros parasitológiocos-
sobrevida-citocinas: Considerando os dados 

obtidos na análise parasitológica e a cinética de 
citocinas, menor concentração, de IL12 no oitavo 
dia de infecção (T8), menor concentração de INF-
gama no 12º. dia (T12) além de maior 
concentração de IL10 e de TNF-alfa no oitavo dia 
(T8) e menor no 12º. dia de infecção (T12) estão 
relacionadas a menor período pré-patente, atraso 
no pico de parasitemia e aumento de sobrevida 

em animais tratados com ZN5cHTA em relação 
aos grupos LAC5cHTA (p=0,0047) e CI 
(p=0,0164).  . 

 

Figura 2. Concentração de citocinas para os grupos em cada tempo. T0 (antes da infecção), T8 (8º dia de 

infecção) e T12 (12º dia de infecção). Controle não infectado (CNI), Controle Infectado (CI), Tratamento com 
Zinco (ZN5cHTA), Tratado com Lactose (LAC5cHTA). Estatística: Letras diferentes em um mesmo tempo de 
infecção, corresponde a diferença significativa (p<0,05). 
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4 DISCUSSÃO 

O Zinco metálico é um composto orgânico 
essencial para a replicação celular, crescimento e 
desenvolvimento dos sistemas fisiológicos. Além 
de sua função regulatória, atua de maneira 
decisiva na modulação da resposta imune, 
podendo agir como um neuromodulador ou como 
uma potente neurotoxina, dependendo de sua 
concentração intracelular. A proposta de avaliar o 
efeito de zinco metálico ultradiluído na infecção 
experimental por T. cruzi representa a tentativa 
de estimular imunomodulação, reestabelecendo a 
homeostasia no hospedeiro, controlando a 
infecção com seus efeitos clínicos.   

A cepa Y de T. cruzi utilizada apresenta 
características bem particulares, com um pico de 
parasitos bem definido, resistência parcial a 
quimioterápicos e, alta virulência e taxa de 
mortalidade (10). 

O tratamento com o Zincum metallicum 
apresentou tendência de melhora clinica dos 
animais com resultados sempre mais próximos do 
observado no grupo de animais não infectados 
controle (CNI), justificando o melhor desempenho 
observado. Entretanto não houve diferença 
significativa para os parâmetros clínicos avaliados 
neste estudo quando comparados aos animais 
controle (CI), infectados e não tratados. Este 
resultado fala a favor da alta virulência da cepa 
para esta linhagem de camundongo e do quanto 
qualquer indício de benefício deve ser 
considerado com interessante na avaliação de 
novas abordagens de tratamento. 

Os animais tratados com Zincum metallicum 
evoluíram de maneira diferente com relação aos 
parâmetros parasitológicos. Foi observado maior 
período pré-patente, consequente a um atraso no 
pico de parasitos, o que pode ser um indicativo de 
que o zinco tenta conter a parasitemia. Na curva 
de parasitemia total pode ser observado que 
houve o reestabelecimento da curva de parasitos, 
mostrando um benefício deste tratamento.  

A dosagem de diferentes citocinas, em uma 
cinética durante o experimento, proporciona um 
melhor entendimento sobre a participação destas 
moléculas na patogenia da infecção, e no 
entendimento da ação dos medicamentos 
utilizados. Elas agem em conjunto para 
complementar a resposta na tentativa de 

promover maior equilíbrio resultando em benefício 
para o hospedeiro.  

Após a invasão do parasita, os macrófagos 
secretam IL12 que, ativam as células NK (Natural 
Killer) a produzirem IFN-γ que, através da 
produção de óxido nítrico (NO), promovem 
atividade tripanocida. Os macrófagos produzem 
também TNF-α, que interage de forma sinérgica 
ao IFN-γ induzindo mais produção NO. Porém, 
esta substância se produzida em excesso causa 
inflamação exagerada, gerando danos teciduais 
(11), justificando a necessidade de um equilíbrio 
entre as substâncias envolvidas. Neste ponto 
entram as citocinas antiinflamátorias, como a 
IL10, para controlar a situação. 

Nossos resultados mostram que a ação 
imunoestimuladora/imunorreguladora do Zincum 
metallicum na produção de IL12, IFNγ e TNFα foi 
menor que nos grupos infectados, o que justifica 
o aumento da parasitemia no 8º dia de infecção. 
Em contraposição, a cinética destas substâncias 
leva a melhora clínica dos animais tratados, 
mesmo com maior parasitemia. Estes resultados 
sugerem que outros mecanismos 
imunomodulatórios devem estar envolvidos, por 
exemplo, aumento de apoptose (12), o que 
levaria a diminuição do dano tecidual. No 8º dia 
de infecção, as concentrações de IL12 e IFNγ 
estão aumentadas sugerindo tentativa de conter a 
parasitemia. No 12º dia de infecção, o IFNγ 
reestabelece sua concentração, porém, a IL12 
continua aumentada. Este novo balanço pode 
estar sendo definido pela secreção de IL10, 
citocina antinflamatória, que se mantem com 
concentração nos mesmos níveis, o que mostra 
que ela está buscando um controle, a fim de 
evitar o dano tecidual. O TNF-α apresenta 
aumento de concentração no 8º dia de infecção, 
reestabelecendo no 12º dia níveis compatíveis 
com os dos animais não infectados. Estes dados 
revelam indicativos de benefícios do tratamento 
da infecção murina pelo T. cruzi com Zincum 
metallicum mostrando a necessidade de 
avaliação de novas potências/esquemas de 
tratamento para resultados definitivos. Sugere 
ainda possíveis mecanismos para a ação 
observada.  

5 CONCLUSÃO 

O tratamento da infecção murina por T. cruzi 
com o Zinco metálico altamente diluído modula a 
resposta imune dos animais, refletindo em 
melhora clínica, menor período pré-patente, 
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atraso no pico de parasitemia e aumento de 
sobrevida, caracterizando benefício aos animais 
infectados.  
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1. INTRODUÇÃO 

Fusarium é um fungo filamentoso hialino, 
saprófito de solo e fitopatógeno [1]. Fusarium 
oxysporum é uma das espécies desse gênero 
com maior patogenicidade, e sua infecção pode 
se caracterizar como localizada ou disseminada 
[2]. O gênero Fusarium também causam danos 
na agricultura e nos animais que consomem 
alimentos contaminados [3]. 

Por outro lado, diversos trabalhos têm 
demonstrado que as micotoxinas podem modular 
a resposta inflamatória interferindo nos processos 
de secreção de mediadores a partir de células 
imunocompetentes [4]. As micotoxinas são 
metabólitos secundários tóxicos produzidos por 
fungos, de natureza heterogênea, podendo atuar 
sobre animais prejudicando o seu desempenho e 
desenvolvendo alterações patológicas graves [5]. 
As principais micotoxinas presentes do gênero 
Fusarium são: tricotecenos (mais de 30 
substâncias entre elas T2, DON, DAS, etc), 
zearalenona, fumonisina, moniliformina e ácido 
fusárico. 

Estudos em pele de Guinea pig indicaram que as 
micotoxinas T2, DAS, fusarenon X e butenolídeo 
produzidas pelo gênero Fusarium induzem 
diferentes alterações histopatológicas quando 
combinadas [6]. A toxina T2 além de ser uma das 
principais causadoras de contaminação de grãos, 
também vem sido estudada como potente efeito 
irritante da pele e de mucosas pela avaliação de 
sua toxicidade em aplicações tópica [7]. Ela é 
também considerada um metabólico tóxico de 
várias espécies de Fusarium. 

Existem várias citocinas importantes na resposta 
inflamatória e imune como o TNF-alfa, TGF-beta 
e IL-6. A IL-6, que é a qual analisamos neste 
trabalho é considerada como um mediador 
fundamental em diversas etapas da inflamação 
[8]. Dentre os vários efeitos pró-inflamatórios que 
lhe são atribuídos, os intimamente relacionados 

ao processo de reparo são, na etapa mais tardia, 
a indução mitótica de queratinócitos e, na fase 
mais precoce, os seus efeitos quimioatrativos 
sobre neutrófilos [9]. 

Uma vez que os componentes do sistema 
complemento são secretados por fagócitos 
durante os processos inflamatórios, os efeitos 
comumente atribuídos às diversas micotoxinas 
sobre a síntese protéica podem acarretar 
deficiências na sua produção, permitindo, assim, 
a permanência de agentes infecciosos e a 
ocorrência de infecções oportunistas [10].  

Considerando a importância da caracterização 
química das moléculas bioativas no extrato bruto 
a fim de relacioná-las os efeitos biológicos 
verificados nos tecidos animais e desta forma 
contribuir para o conhecimento dos mecanismos 
de virulência de F. oxysporum, neste trabalho 
propomos a hipótese de que o extrato metabólico 
contém, além das já descritas micotoxinas 
imunomodulatórias, outras moléculas com ação 
estimulatória da resposta inflamatória. Sendo 
assim, sobre o protocolo aprovado pelo comitê de 
ética da UEM 080-2010, o objetivo deste trabalho 
foi quantificar a resposta inflamatória através da 
dosagem bioquímica de mieloperoxidase após 
aplicação intradérmica, detectar por 
imunohistoquímica a expressão de citocina 
inflamatória (Interleucina-6), na pele de ratos 
após a aplicação intradérmica do extrato bruto e  
acompanhar as análises por meio de cortes 
histológicos corados com Hematoxilina e Eosina 
(HE). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Experimentação animal 

Utilizou-se ratos da linhagem Wistar, machos, 
pesando entre 150-200g. Os animais foram 
mantidos durante todo o período experimental em 
caixas de polipropileno em número de 4 
animais/caixa em ambiente com temperatura 
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controlada de 22 ± 2°C, 50% de umidade e ciclo 
claro-escuro de 12 horas, com livre acesso à 
água e alimento. 

Dois dias antes dos experimentos, sob anestesia 
leve com tiopental (40mg/kg) os pelos do dorso 
dos animais, em uma área de aproximadamente 
3,5cm2 próxima à região cervical, foram 
removidos manualmente (epilação) para o estudo 
histológico, imunohistoquímicos e da atividade da 
mieloperoxidase. A seguir a pele foi limpa com 
uma gaze embebida em álcool 70º. Este 
procedimento anterior ao experimento visa evitar 
a ocorrência de resposta inflamatória decorrente 
de uma eventual irritação epitelial provocada pela 
epilação. 

Utilizou-se um total de 80 animais, sendo 40 
(n=5/tempo de sacrifício) para estudos 
histológicos e imunohistoquímico, e 40 
(n=5/tempo de sacrifício) para estudo bioquímico 
de quantificação da resposta inflamatória através 
da dosagem de mieloperoxidase. Em todos os 
animais foram feitas, na área epilada, a aplicação 
intradérmica de 50 µL das seguintes substâncias: 
salina estéril e extrato bruto. Os animais serão 
eutanasiados 3, 6, 12 e 24 horas após a 
aplicação intradérmica. 

2.2 Estudo histológico e imunohistoquímico 

Foram utilizados 5 animais/tempo/grupo de 
estudo. Os animais foram eutanasiados com 
superdose de anestésico tiopental (40mg/kg). A 
pele foi coletada e fixada em paraformaldeído 4% 
por 24 horas e a seguir processada para inclusão 
em parafina. Foram feitos cortes semi-seriados de 
5µm de espessura, montados sobre lâminas que 
foram processadas para as seguintes técnicas: a) 
coloração com hematoxilina e eosina para 
observação morfológica b) imunohistoquímica 
para detecção de marcadores de células 
inflamatórias com anti-IL6. 

2.3 Dosagem da enzima mieloperoxidase 
(MPO) 

A intensidade da resposta inflamatória será 
avaliada através da atividade da enzima 
mieloperoxidase (MPO) segundo o método 
descrito por Krawis et al. [11] 

A atividade da MPO foi avaliada através do 
sobrenadante de homogenados das secçõees de 
pele tratadas com salina (0,09% - controles) e 
pele (tratadas com extrato bruto). O tecido 
epitelial foi colocado em tampão fosfato de 
potassio 50 mM, pH 6,0. A atividade da MPO foi 
avaliada através do sobrenadante de 
homogenados das secções de pele. Esse tecido 
foi colocado em tampão fosfato de potássio 50 
mM, pH 6,0, contendo 0,5% de brometo de 
hexadeciltrimetil-amônio (Sigma - 1 mL/50 mg de 
tecido) em homogeneizador de Potter. O 
homogenado foi agitado em vórtex e centrifugado 
durante 5,0 min a 2500 rpm e 25 oC. Foram 
adicionados 10 microlitros do sobrenadante 
obtido em microplaca de 96 cavidades, em 
duplicata sendo, a seguir, adicionados 200 
microlitros de uma solução tampão contendo o-
dianisidina di-hidrocloreto (Sigma-16,7 mg), água 
bidestilada (90 microL), tampão fosfato de 
potássio (10 microL) e H2O2 1% (50 microL). A 
reação foi interrompida pela adição de 30 microL 
de acetato de sódio 1,46 M (pH 3,0) e a atividade 
da enzima foi determinada pela técnica do ponto 
final, através de medida de absorbância (450 nm). 
(Lionheart Diagnostics- Status-labsystems, 
Multiskan RC, Uniscience do Brasil). 

2.4 Análise estatística 

Os resultados da espessura da pele e área 
ocupada por colágeno foram submetidos a 
tratamento estatístico. Foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA) e teste não 
paramétrico de Kruskall-Wallis com pós- teste de 
Dunn. O nível de significância adotado foi de 5% 
(p<0,05).  

3. RESULTADOS 

3.1 Atividade de Mieloperoxidase (MPO) 

Houve um aumento da atividade da MPO quando 
aplicado o extrato bruto do fungo Fusarium 
oxysporum na pele de ratos sadios nos tempos 
de 3, 6, 12 e 24 horas com diferença estatística 
quando comparado ao seu controle (p<0,005). Já 
nos tempos 1, 36 e 48 horas não houve diferença 
estatística quando comparado com seus 
respectivos controles. 

3.2 Descrição histopatológica 
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A pele dos animais injetados com extrato bruto 
apresentou uma resposta inflamatória que variou 
de leve a intensa com picos as seis e 12 horas. 
Neste grupo, em todos os períodos, foi observada 
a presença de edema, infiltrado inflamatório com 
células mono e polimorfonucleares.  Três horas 
após a injeção do extrato foram observados os 
primeiros sinais de inflamação. A epiderme 
apresentou vacuolização e eosinofilia dos 
queratinócitos e áreas de separação da junção 
epiderme-derme.  Seis horas após a inoculação a 
resposta tecidual era mais intensa do que as três 

horas. O destaque para este período foi vasos 
hiperêmicos e fibroblastos ativos. As mesmas 
características observadas às seis horas foram 
vistas após 12 horas. Neste período notou-se a 
presença de infiltrado neutrofílico entre a 
epiderme e a derme.  A epiderme apresentou 
áreas de reepitelização adjacentes às áreas 
necróticas. A matriz extracelular mostrou-se 
especialmente desorganizada na região 
subcutânea. Às 24 horas a pele e o tecido 
subcutâneo ainda apresentavam importantes 
alterações histopatológicas, mas também sinais 
de recuperação. 

3.3 Expressão imunohistoquímica da 
interleucina 6 (IL-6)Foi observado marcação na 
pele de ratos sadios para IL-6 em todos os 
grupos, variando desde fraca até intensa. Os 
animais foram inoculados com o extrato bruto e 
controle salina, e às 3, 6, 12 e 24 horas após 
essa aplicação foi realizado o sacrifício. No 
controle salina houve uma marcação bem fraca 
somente na derme. Quando foi analisado a 
marcação da aplicação com o extrato bruto houve 
marcação fraca somente às 12 horas na 
epiderme. Já na derme houve marcação 
moderada às 3 e 12 horas, e com 6 horas houve 
marcação intensa, já com 24 após a aplicação do 

extrato bruto a marcação foi fraca. Quando o 
subcutâneo foi analisado a marcação mostrou-se 
fraca às 3, 12 e 24 horas, já às 6 horas a 
marcação foi moderada, como pode ser 
observado na tabela 1.  

4. DISCUSSÃO 

A atividade sobre a enzima mieloperoxidase 
(MPO), utilizada como indicativo da presença de 
leucócitos polimorfonucleares, foi  avaliada para o 
extrato bruto. A MPO é uma heme-enzima 

considerada responsável pela resposta 
imunológica inespecífica a vários agentes. Os 
resultados mostraram que a administração do 
extrato bruto na dose de 50 microlitros aumentou 
a atividade sobre a enzima nos tempos de 3 até 
24 horas, quando a atividade da MPO reduziu 
drasticamente. A maior atividade observada na 
enzima mieloperoxidase indica a migração de 
células polimorfonucleares para o local inflamado 
O que nos leva a supor que o extrato bruto do F. 
oxysporum tem um papel pró-inflamatório na pele 
desses animais. 

Os neutrófilos secretam três vezes mais MPO que 
os outros tipos celulares [11]. O que corrobora 
com nossos resultados pois com a coloração de 
HE foi observado um grande número de 
neutrófilos migrando para a área inflamada. 

Os achados histopatológicos da pele injetada com 
o extrato bruto incluíram a presença de infiltrado 
inflamatório mononuclear e polimorfonuclear e 
separação dos elementos do tecido conjuntivo, 
típico de edema e as alterações descritas para os 
queratinócitos, como vacuolização, eosinofilia 
citoplasmática e degeneração hidrópica, alguns 
autores encontraram resultados semelhantes em 

Tabela 1. Escores de imunocoloração para interleucina 6 (IL-6), baseado na frequência de células 
marcadas na pele de ratos Wistar inoculados via intradérmica com 50µL de uma solução contendo 
0,5mg/mL do extrato bruto Fusarium oxysporum. Os animais controles do extrato bruto foram injetados 
com solução salina 0,9%. Os animais (5 animais/ tempo/ grupo) foram mortos as 3, 6, 12 e 24 horas 
após a inoculação. 

 03 HORAS 06 HORAS 12 HORAS 24 HORAS 

 
Cont. 
Salina 

Extrato 
Bruto 

Cont. 
Salina 

Extrato 
Bruto 

Cont. 
Salina 

Extrato 
Bruto 

Cont. 
Salina 

Extrato 
Bruto 

Epiderme - - - - - + - - 

Derme + ++ + +++ + ++ + + 

Subc. - + - ++ - + - + 
(-) ausência de marcação; (+) marcação fraca; (++) marcação moderada; (+++)marcação intensa. 
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tecidos inflamados o que corrobora com os 
nossos resultados [12,13] 

A resposta inflamatória está associada à 
liberação de citocinas pró-inflamatórias, como a 
interleucina-6. O acesso da IL-6 no epitélio 
promove produção de colágeno por meio dos 
fibroblastos na derme, o que pode contribuir para 
doenças autoimunes [14] 

A interleucina 6 é originada nos monócitos, 
macrófagos [15] e fibroblastos[14], isso evidencia 
até mesmo uma fraca marcação nos controles, já 
que a derme é abundante em fibroblastos. Além 
do mais, a interleucina 6 participa da resposta 
inflamatória, sendo ativadora da resposta imuno. 
A interleucina 6 também está expressa em 
subpopulações de leucócitos como os monócitos, 
neutrófilos, células T e células B, bem como está 
presente em mastócitos. O que corrobora com os 
resultados apresentados pelo MPO e HE que 
mostram altas taxas de neutrófilos e mastócitos 
marcados pelo anit-IL-6. 

5. CONCLUSÃO 

O extrato bruto do fungo F. Oxysporum causa 
grande inflamação no tecido epitelial de ratos, o 
que é evidenciado pela grande taxa migratória de 
neutrófilos por meio da técnica de atividade de 
MPO e expressão da citocina pró-inflamatória IL6, 
bem como é mostrado na técnica de HE. Esses 
resultados nos levam a analisar os meios pelos 
quais esse fungo utiliza para causar a inflamação 
no tecido epitelial, mostrando-nos uma direção 
sobre quais compostos estruturais estão se 
modificando e qual é o caminho a seguir para 
amenizar a desestabilidade estrutural causada na 
pele por esse fungo. 
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1. INTRODUÇÃO 
Mycobacterium tuberculosis, principal causador 
da tuberculose (TB) é quase sempre, adquirido 
por inalação de aerossóis [1, 2]. A TB é uma 
doença infectocontagiosa conhecida há séculos, 
e quase foi erradicada em países desenvolvidos, 
com estratégias eficientes de combate à doença. 
Porém, a TB continua sendo um importante 
problema de saúde pública no mundo, 
principalmente em países em desenvolvimento 
[3]. O tratamento da TB consiste na associação 
de isoniazida (H), rifampicina (R), etambutol (E) e 
pirazinamida (Z), durante dois meses, seguido por 
quatro meses com H e R. Situações como 
monoterapia, prescrição imprópria dessa 
associação ou falta de colaboração do paciente 
para o uso correto desse esquema terapêutico 
podem levar ao surgimento de linhagens de M. 
tuberculosis resistentes a um ou mais fármacos 
[4].

 
O recente aumento de isolados clínicos 

multirresistentes de M. tuberculosis determinou 
uma necessidade urgente para a descoberta e 
desenvolvimento de novos fármacos 
antituberculose [5].

 
O interesse em produtos 

naturais com atividade biológica, especialmente 
na busca de novos princípios ativos, tem 
estimulado estudos envolvendo plantas [6]. Há 
relatos na literatura de substâncias isoladas de 
plantas com atividade anti-M. tuberculosis [6, 7, 
8],

 
e algumas delas já foram selecionadas como 

protótipo para o desenvolvimento de novos 
agentes antituberculose [8]. Também é possível 
atribuir este efeito aos metabólitos secundários 
produzidos pelas plantas que são responsáveis 
por protegê-las de agentes agressivos [7].

 
O 

gênero Piper, um membro da família Piperaceae, 
contém mais de 700 espécies que ocorrem em 
regiões tropicais e subtropicais [6, 9]. Espécies de 
Piper são utilizadas popularmente para diversas 
finalidades, e mostra ação anticancerígena, 
antiviral, antibacteriana, antifúngica, 
antiprotozoária e com potencial inseticida [6, 9]. 
Diante da pouca oferta de fármacos 
antituberculose e do aumento da resistência a 
estes, o presente estudo teve como proposta 

estudar a ação anti-M. tuberculosis de extratos e 
substâncias puras obtidas de folhas e flores de 
Piper marginatum e Piper peltatum, nativas da 
flora brasileira. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Extratos, substâncias puras e fármaco de 
referência: 

A extração foi realizada no laboratório de 
fitoquímica da Universidade Estadual de Maringá 
por solventes orgânicos de folhas e flores de P. 
marginatum e P. peltatum. Os extratos que 
apresentaram atividade foram purificados 
utilizando coluna cromatográfica em sílica gel, de 
acordo com SCODRO et al. (2013),

 
e foram 

gentilmente cedidos pelo Dr. Diógenes Aparício 
Garcia Cortez. Isoniazida (I) em concentração 4 
mg/mL em água deionizada estéril foi utilizada 
como fármaco de referência. 

2.4 Cepa de referência 

M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) foi utilizada 
para triagem do efeito dos extratos brutos e após 
para a determinação da ação das substâncias 
puras. 

2.5 Determinação da Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) por Resazurin Microtiter Plate 
Assay (REMA) 

Os extratos brutos e substâncias puras foram 
submetidos ao ensaio in vitro REMA [6, 10], para 
determinação da CIM capaz de inibir a 
multiplicação bacilar de M. tuberculosis H37Rv. 
Em microplaca estéril de 96 orifícios (Falcon 
3072, BECTON DICKINSON), foram depositados 
200μL de água destilada estéril nos orifícios mais 
externos para evitar a evaporação durante a 
incubação a 37ºC. O extratos vegetais foram 
diluídos em Dimetilsulfóxido (DMSO) para se 
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obter soluções de 1,0 mg/mL. Em seguida, foram 
realizadas diluições em Middlebrook 7H9-OADC 
para obter concentrações de 250 a 1,9 μg/mL. As 
substâncias puras foram inicialmente diluídas em 
Middlebrook 7H9-OADC para obter 
concentrações de 1,0 mg/mL e após, para obter 
as concentrações de 250 a 1,9 μg/mL. A solução 
do fármaco padrão I foi preparada inicialmente 
em água deionizada estéril seguido de diluições 
em Middlebrook 7H9-OADC para obter 
concentrações de 1,0 a 0,007 μg/mL. As 
concentrações finais foram obtidas diretamente 
na microplaca utilizando diluições sucessivas na 
razão 2.  

A cepa M. tuberculosis H37Rv foi previamente 
cultivada em Middlebrook 7H9-OADC a 37ºC e 
padronizada à turvação da escala McFarland nº 1 
e diluída 1/20. Cem μL da suspensão bacilar foi 
inoculada em cada um dos orifícios contendo as 
soluções de extratos vegetais e substâncias 
puras. As microplacas foram tampadas e 
incubadas a 37ºC por sete dias. Após este 
período, foi adicionado 30 μL de solução de 
Resazurina (0,01% p/v) em todos os orifícios. As 
microplacas foram re-incubadas por 24 horas a 
37ºC. A manutenção da cor azul nos orifícios foi 

interpretada como ausência de crescimento 
bacteriano e o desenvolvimento de cor rósea, 
como de multiplicação bacilar. As placas que 
apresentaram orifícios violeta foram re-incubadas 
por mais 24 horas, e quando houve alteração de 
cor para róseo, foi considerado positivo para 
crescimento bacteriano. Com a viragem da cor 
azul para róseo nos orifícios controles de 
crescimento e não viragem da cor no controle de 
esterilidade do meio foi realizada a leitura final. A 
CIM foi definida como a menor concentração da 
droga capaz de impedir a mudança de cor de azul 
para róseo. 

3. RESULTADOS 

Os extratos brutos de folhas e flores de P. 
marginatum e P. peltatum, obtidos por solventes 
orgânicos, mostraram atividade 
antimicobacteriana com valor de CIM de 125 
ug/ml e 250 ug/ml, respectivamente (Tabela I). 

A partir dos dois extratos avaliados inicialmente, 
foram testadas frações semipuras e puras para 
determinação da CIM as quais apresentaram 
valores entre 125 e ≥250 ug/ml (Tabela I e Figura 
I).

 
Tabela I. Concentração Inibitória Mínima (CIM) de 

extratos brutos e frações obtidas de P. marginatum e 
P. peltatum contra Mycobacterium tuberculosis H37Rv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piper marginatum: 7: P. M. dicloro; 8: P. M. dicloro 
acetato; 9: P. M. metanol; 12: P. M. hexano; E: P. M. 
hexano; F: P. M. acetato. Piper peltatum: A: P. P. 
dicloro; B: P. P. acetato; C: P. P. dicloro acetato; D: P. P. 
hexano; 3: P. P. metanol; 6: P. P. hexano dicloro. G: P. P. 
dicloro acetato (2

α
 fração). I: isoniazida. 

Extratos brutos e 
substâncias puras 

[ ] ug/ml 
 

Piper peltatum 250 

Piper marginatum 125 
7 125 
8 250 
9 ≥250 

12 ≥250 
E ≥250 
F 250 
A ≥250 
B ≥250 
C ≥250 
D 250 
3 ≥250 
6 ≥250 
7 125 
8 250 
G 250 
I 0,03-0,06 
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Figura I. Microplaca para avaliação da Concentração Inibitória Mínima pelo método de Resazurin Microtiter 
Plate Assay (REMA). Linha A e H: H2O; Linha B: 7 P. M. dicloro; Linha C: 8 P. M. dicloro acetato; Linha D: 9: P. M. 
metanol; Linha E: 12: P. M. hexano dicloro; Linha F: E: P. M. hexano; Linha G: I isoniazida. As concentrações finais 
foram obtidas diretamente na microplaca utilizando diluições sucessivas na razão 2, à partir da coluna 3 da microplaca. 

4. DISCUSSÃO 

Apesar dos avanços em quimioterapia 
antibacteriana, tem aumentado o número de 
isolados clínicos multirresistentes de M. 
tuberculosis o que torna prepoderante a busca por 
novos fármacos e substâncias que inibam o 
crescimento deste bacilo [11]. Neste contexto, o 
interesse em produtos naturais com atividades 
anti-M. tuberculosis tem estimulado estudos 
envolvendo plantas e algumas já foram 
selecionadas como protótipo para o 
desenvolvimento de novos fármacos [6, 8]. Neste 
sentido tem se observados que espécies de Piper 
já demostraram ter atividade antimicobacteriana 
[5, 9]. 

Nas determinações de atividade contra M. 
tuberculosis, TOSUN et al. (2004), consideraram 
ativos os extratos brutos de plantas com valor da 
CIM menor que 200 ug/ml, o que estimula o 
resultado obtido neste estudo com valor de CIM de 
125 ug/ml para o extrato bruto de P. marginatum.  

Experimento desenvolvido por SINGH et al. 
(2011), reforça a busca por novos princípios ativos 
derivados de plantas da espécie Piper longum 
com atividade significativa contra cepas de 

bactérias patogênicas, dentre elas cepas 
multirresistentes de M. tuberculosis, com valor de 
CIM de 39 ug/ml para piperina que é substância 
derivada. Outro estudo conduzido por HUSSAIN et 
al. (2009), também avaliou à ação anti-M. 
tuberculosis de uma fração obtida de extrato de 
Piper sarmentosum, com CIM de 12,5 ug/ml 
obtidos de diferentes partes da planta.  

O presente estudo demonstrou ação anti-M. 
tuberculosis de frações derivadas de P. 
marginatum e P. peltatum frente à cepa de 
referência de M. tuberculosis H37Rv, o que 
corrobora com os resultados obtidos por DIAZ et 
al. (2012), que também demonstrou esta atividade 
em extratos de Piper imperiale, com valores de 
CIM >500 ug/ml para os de folhas e 75 ug/ml para 
os obtidos de flores desta espécie. O presente 
estudo insere uma nova possibilidade através do 
estudo com extratos brutos e substâncias puras de 
folhas e flores de P. marginatum e P. peltatum, na 
descoberta e desenvolvimento de novos fármacos 
anti-M. tuberculosis.  

5. CONCLUSÃO 

Nossos resultados indicam que algumas frações 
purificadas destas espécies nativas da vasta flora 

1           2           3          4          5           6           7         8           9         11        12       13 
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brasileira possam ser selecionadas como protótipo 
para o desenvolvimento de novos agentes 
antituberculose, sugerindo continuidade do 
experimento, contribuindo assim, para aumentar o 
arsenal terapêutico com aprimoramento de novos 
fármacos anti-M. tuberculosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) é a causa mais comum de 
mortalidade relacionada com doença infecciosa 
em todo o mundo, segundo a Organização 
Mundial de Saúde a cada ano um total de 100 
milhões de pessoas são infectadas com o bacilo 
da TB [1]. No ano de 2012, ocorreram 
aproximadamente 8,6 milhões da forma ativa da 
doença, o que levou a 1,3 milhões de óbitos no 
mundo [1]. O Brasil encontra-se entre os 22 
países que concentram 80% dos casos estimados 
de TB no mundo [1]. No ano de 2010, foram 
notificados cerca de 71 mil novos casos de TB e 
4,9 mil mortes em decorrência da doença [1]. 

O tratamento recomendado para casos novos de 
TB consiste no uso por dois meses de isoniazida, 
rifampicina, etambutol e pirazinamida, seguido de 
quatro meses com isoniazida e rifampicina [2]. 
Essa moderna quimioterapia antimicobacteriana é 
capaz de curar quase a totalidade dos casos da 
doença [3]. Apesar de esses fármacos estarem 
disponíveis para o tratamento da TB há muitos 
anos ainda não se conhece completamente o 
mecanismo de ação de cada um deles [3].   

Uma característica vital dos micro-organismos é a 
sua capacidade de adaptação às alterações do 
ambiente em que se encontra; o que envolve a 
regulação da expressão gênica em resposta aos 
diferentes sinais ambientais [4]. Acredita-se que a 
maioria dos fenômenos biológicos encontrados 
em um organismo possa ser explicado pelo seu 
transcriptoma e consequentemente pelo seu perfil 
proteômico, uma vez que, é pela regulação da 
atividade gênica que cada organismo pode suprir 
ou super-expressar a quantidade necessária de 
um determinado produto em um momento 
específico [5]. 
O crescente desenvolvimento da área genômica e 
a publicação do genoma da estirpe H37Rv 
enriqueceram a compreensão dos genes, do 
metabolismo e dos processos intracelulares de 

Mycobacterium tuberculosis [6]. Com a análise 
proteômica é possível identificar a mudança de 
expressão de um determinado sistema em estado 
patológico ou quando exposto a uma 
substância/fármaco sendo útil para estudar os 
alvos e os mecanismos de ação de substâncias 
com ação nestes organismos [7]. 
Alguns pesquisadores preferem trabalhar com 
métodos que avaliam mRNAs, em virtude de 
serem técnicas relativamente mais fáceis e 
sensíveis, por serem passíveis de amplificação e 
automação. No entanto, isso não altera a 
necessidade de se estudar o perfil protéico, pois 
alterações no mRNA não necessariamente 
alteram proporcionalmente os níveis de proteínas, 
em função dos níveis de tradução e degradação 
das mesmas [8]. 

Além disso, trabalhos com nucleotídeos não 
fornecem informações acerca de modificações 
pós-traducionais, interações proteína-proteína e 
localização celular, considerados aspectos 
importantes no estudo metabólico e bioquímico 

de células ou micro-organismos. E, como as 
proteínas são os alvos para a maioria dos 

fármacos, a visualização da resposta utilizando 
análise proteômica deve ajudar na 
compreensão do mecanismo do fármaco 

relacionado [8]. 

O estudo proteômico de M. tuberculosis H37Rv 
deve oferecer valiosas oportunidades para 
explorar alvos de medicamentos e reavaliar os 
mecanismos de ação dos fármacos já utilizados 
no tratamento da TB [9]. A proteômica também 
poderá auxiliar o desenvolvimento de novas 
terapias e definir melhor quais genes funcionais 
são essenciais para a sobrevivência do M. 
tuberculosis e, portanto, passível de serem alvos 
para novos fármacos [10]. 

Apesar da existência de estudos [10, 11,12] que 
avaliaram a ação de fármacos em M. 
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tuberculosis, não há, até o momento, um 
consenso sobre as condições ideais para a 
realização da exposição da micobactéria ao 
fármaco. 

Neste sentido, o nosso objetivo foi estudar 
diferentes condições de exposição de M. 
tuberculosis à isoniazida para melhor 
compreensão do seu mecanismo de ação. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Condições de cultivo de M. tuberculosis  

A cepa referência de M. tuberculosis H37Rv ATCC 
27294 foi cultivada em meio líquido Middlebrook 
7H9 (Difco, Detroit, MI, USA) acrescido de 
suplemento OADC durante 15 dias. Após esse 
período, uma alíquota do crescimento foi retirada 
como controle de amostra e o restante foi 
devidamente exposto a uma concentração 
subinibitória de INH (0,03µg/mL) por 24, 48, 72, 
96, 120, 144 horas para a observação da redução 
da população micobacteriana. Para os outros 
testes realizados foram utilizados a exposição à 
INH por 12, 24 e 48 horas. A exposição do M. 
tuberculosis à INH e todas as outras 
metodologias forma realizadas em duplicata. 

2.2 Observação da redução da população 
micobacteriana nos diferentes tempos de 
exposição à INH 

Para observação e análise da redução da 
população micobacteriana nos diferentes tempos 
de exposição à INH foi realizado curva de morte 
conforme descrito por Steenwinkel et al. [13] com 
modificações.  

As suspensões bacterianas após os diferentes 
tempos de exposição à INH foram diluídas 
serialmente (10

-1
, 10

-3
, 10

-5
) em tampão fosfato 

salino (PBS), semeadas em meio Middlebrook 
7H11 (Difco Laboratories, Detroit, USA) 
suplementado com OADC (BBL/Becton-
Dickinson, Sparks, MD, USA) e incubadas a 35ºC 
por 21 dias. Após esse período foi realizada a 
contagem das unidades formadoras de colônias 
(UFCs) e avaliada o perfil de morte da população 
micobacteriana. 

2.3 Confirmação da Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) de M. tuberculosis H37Rv após 
os diferentes tempos de exposição à INH 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi 
determinada pelo Método em microplaca 

utilizando Resazurina como agente revelador 
(REMA) segundo Palomino et. al. [14].  

Inicialmente foram distribuídos 100µl do meio de 
cultivo Middlebrook 7H9 (Difco Laboratories, 
Detroit, USA) suplementado com OADC 
(BBL/Becton-Dickinson, Sparks, MD, USA), e 
realizadas diluições seriadas de INH (Isoniazida - 
Sigma St. Louis, MO, USA) com concentrações 
finais de 0,007 a 0,960 µg/mL.  

As suspensões bacterianas após os diferentes 
tempos de exposição à INH foram padronizadas 
conforme a escala de McFarland nº 1 e diluídas 
na proporção 1:20 em Middlebrook 7H9 
suplementado com OADC. As microplacas foram 
inoculadas com 100 μL de cada suspensão 
bacteriana preparada, e então, seladas e 
incubadas a 35°C por 7 dias. Após esse período, 
foi adicionado 30 μL da solução de Resazurina 
(Acros, New Jersey, USA) 0,01% recém 
preparada em cada orifício e novamente incubada 
a 35°C por 24 horas para leitura visual. A CIM foi 
definida como a menor concentração da INH 
capaz de inibir 90% do crescimento bacteriano, 
visualmente, a menor concentração da INH capaz 
de impedir a viragem da cor de azul para rósea 
[14]. 

Para cada tempo de exposição estudado foi 
utilizado um orifício contendo 100µl de inóculo 
micobacteriano e 100µl de meio de cultivo 
Middlebrook 7H9 suplementado com OADC como 
controle de crescimento e outro orifício contendo 
apenas 200µl meio de cultivo Middlebrook 7H9 
como controle de esterilidade. 

2.4 Análise Proteômica 

As proteínas das suspensões bacterianas após 
exposição à INH foram extraídas utilizando 
tampão de lise (uréia 7M, tiouréia 2M, CHAPS 
4%, DTT 50mM) e sonicação. A amostra proteica 
extraída foi quantificada pelo método de Bradford. 
Em seguida aproximadamente 450 µg de 
priteínas foram submetidas ao tratamento de 
purificação pelo 2D Clean-up kit (GE Helthcare 
Life Sciences), conforme instruções do fabricante. 
O pellet formado após a purificação foi 
ressuspendido com 250 μL de solução de 
reidratação (DeStreak solution, GE Healthcare) 
contendo 0,5% de anfólitos IPG Buffer pH 3-10 
(GE Healthcare). 

A primeira dimensão da eletroforese foi realizada 
em tiras para focalização (Immobiline Drystrip pH 
4-7, GE Healthcare) em equipamento Ettan 
IPGphor 3 (GE Healthcare). A segunda dimensão 
foi realizada em gel de poliacrilamida (SDS-
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PAGE) 12,5 % em sistema SE 600 Ruby (GE 
Healthcare). Os géis foram corados pela 
coloração Coomassie Blue G-250. Para análise 
dos spots protéicos os géis foram 
fotodocumentados e analisados no software 
ImageMaster Platinum 6.0. 

3. RESULTADOS 

Este estudo avaliou as condições ideais de 
exposição de M. tuberculosis para estudos 
proteômicos. Primeiramente, foi realizada curva 
de morte após a exposição à INH por 24, 48, 72, 
96, 120, 144 horas e verificou-se que a redução 
da população micobacteriana iniciou-se a partir 
de 24 horas de exposição (Figura I).  

 

Figura I: Curva de Morte Micobacteriana 

 

A partir da observação da redução da população 
micobacteriana na curva de morte foi escolhido 
como tempo de exposição para a confirmação da 
CIM e para os estudos proteômicos 12, 24 e 48 
horas de exposição.  

Os valores das CIMs de M. tuberculosis H37Rv 
após a exposição à INH nos diferentes tempos 
encontram-se na Tabela I.  

Tabela I: Concentração Inibitória Mínima da cepa M. 
tuberculosis H37Rv após exposição a 0,03 µg/mL de 
INH 

Tempo de Exposição  CIM (µg/mL) 

0 hora (controle) 0,06 

12 horas 0,03 

24 horas 0,03 

48 horas 0,06 

 

Na realização da eletroforese bidimensional para 
análise proteômica a separação das proteínas 
ocorreu de acordo com seu ponto isoelétrico (pI) 
e massa molecular que variou de 4 a 7 e 10 a 220 
kD, respectivamente. Os géis obtidos (Figura II) 
apresentaram excelente separação eletroforética 
dos spots de proteínas quando comparado com 
outros géis para estudos proteômicos em M. 
tuberculosis publicados na literatura pertinente 
[10, 11,12].  

A análise no software ImageMaster foi realizada 
duas vezes comparando-se a duplicata do gel 
controle com a duplicata de cada tempo de 
exposição e a quantidade de spots obtidos em 
cada situação se encontra na Tabela II.   

4. DISCUSSÃO 

Todos os medicamentos de primeira linha 
atualmente utilizados para tratar a TB têm um 
longo histórico de uso clínico. No entanto, sua 
farmacodinâmica ainda não foi completamente 
elucidada [10]. Além disso, entre estudos que 
avaliaram a ação de drogas em M. tuberculosis 
pela metodologia de análise proteômica há uma 
grande divergência quanto à concentração da 
droga a ser utilizada e o tempo de exposição a 
ela. [10,11,12] 

Os resultados do presente estudo fornecem 
informações adicionais sobre a dinâmica de morte 
de M. tuberculosis em exposição a 0,03 µg/mL de 
INH, o que deve direcionar a escolha da melhor 
concentração e tempo de exposição da 
micobactéria a fármacos em estudos proteômicos 
com o objetivo de elucidar seu mecanismo de 
ação. 

Assim como relatado no estudo de Steenwinkel 
et. al. [10], a INH se mostrou extremamente 
rápida e eficaz na morte da micobactéria, pois 
após 24 horas de exposição iniciou-se um 
declínio da população micobacteriana. A 
interrupção na morte da micobactéria após 48 
horas e a retomada do crescimento em 72, 96, 
120 e 140 horas de exposição também foi  
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Figura II. Gel Bidimensional de M. tuberculosis após a exposição à INH: (A) controle sem tratamento, (B) 12 horas de 
exposição, (C) 24 horas de exposição, (D) 48 horas de exposição. 

 

observada por Steenwinkel et. al. [10] e Gumbo 
et. al. [15], o sugere que após 48 horas de 
exposição a micobactéria possa dar início ao 
desenvolvimento de resistência à INH. 

Para se estudar a ação de um determinado 
fármaco em um micro-organismo pelo perfil 
protéico é preciso evitar situações de estresse, 
como a indução de resistência, além de garantir 
que o mesmo esteja exposto apenas à substância 
escolhida para estudo. Com o objetivo de se 
confirmar que nos tempos iniciais de exposição, 
escolhidos para a análise proteômica (12, 24 e 48 
horas), não houve desenvolvimento de resistência 
realizou-se a confirmação da CIM. E os valores 
encontrados confirmaram que nos tempos iniciais  

de exposição não houve alteração significativa da 
CIM, resultado semelhante ao encontrado por 
Steenwinkel et. al. [10].  

A análise proteômica dos diferentes tempos de 
exposição de M. tuberculosis à INH demonstrou 
que após 48 horas de exposição obteve-se o 
maior número de spots em variação quando 
comparado com o M. tuberculosis não exposto ao 
fármaco. Sugerindo-se que com 48 horas de 
exposição, a micobactéria deve estar 
expressando mecanismos de sobrevivência e até 
mesmo iniciando o desenvolvimento de 
resistência à INH.  O que pode ser também 
relacionado com os achados da curva de morte 
citados acima [10,11,12]. 

 
 

Tabela II: Detecção de spots protéicos conforme o tempo de exposição de M. tuberculosis a 0,03µg/ml de INH 

 Número de Spots 

Detectados Super ou sub-regulados 
após a exposição 

Ausentes após 
exposição 

Presentes 
somente após 

exposição 

Controle x 12 horas 125 3 super-regulados* 28 10 

Controle x 24 horas 127 2 super-regulados* 
 1 sub-regulado* 

35 7 

Controle x 48 horas 124 6 super-regulados* 61 10 

   * p< 0,05  

A B 

C D 
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O estudo proteômico em 12 horas e 24 horas 
de exposição à INH demonstrou alteração 
num número médio de spots condizente com 
outros estudos anteriormente publicados que 
investigaram a alteração no perfil protéico de 
M. tuberculosis com outros fármacos 
[10,11,12]. Para uma confirmação do tempo 
ideal de exposição pode ser realizado a 
identificação das proteínas alteradas em 12 e 
24 horas pela espectrometria de massa 
(MALDI-TOFF), o que deverá contribuir para a 
compreensão do melhor tempo de exposição 
à concentração sub-inibitória de INH em M. 
tuberculosis, assim como uma melhor 
elucidação do mecanismo de ação do 
fármaco, como em outros estudos de análise 
proteômica [10,11,12].  

Quando se considera juntamente os 
resultados da curva de morte e da análise 
proteômica pode-se sugerir que a exposição 
por 12 horas parece ser mais indicada para 
estudos proteômicos, pois ela demonstraria a 
expressão de proteínas momentos antes ao 
pico de crescimento da micobactéria que 
acontece com 24 horas de exposição. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os nossos resultados demonstraram que para 
estudar alterações no perfil protéico de M. 
tuberculosis exposto a concentração sub-
inibitória (0,03µg/ml) de INH o melhor tempo 
de exposição parece ser 12 horas. 
Acreditamos que a identificação das proteínas 
alteradas nos diferentes tempos também 
indicará essa condição de exposição com 
ideal para este tipo de estudo. 
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EFICÁCIA DE DROGAS CONTRA Giardia muris EM CAMUNDONGOS SWISS 
NATURALMENTE INFECTADOS 
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Introdução: A utilização de animais de laboratório é extremamente importante para o 
desenvolvimento de pesquisas cientificas em áreas como ciências biológicas e da saúde. Para que 
os resultados experimentais sejam confiáveis é necessário que o animal esteja em homeostase 
fisiológica, livre de infecções microbianas. Giardia muris é um protozoário frequentemente presente 
em roedores provenientes de biotérios, por este motivo o objetivo deste trabalho foi avaliar e 
comparar a taxa de eficácia dos fármacos antiparasitários contra Giardia muris. Material e métodos: 
Camundongos Swiss provenientes do Biotério Central da Universidade Estadual de Maringá foram 
submetidos à avaliação parasitológica por meio da técnica de centrífugo-flutuação. Para confirmação 
da espécie de Giardia fora realizada amplificação dos genes GDH e HSP por meio de Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR). Após confirmação da infecção, estes animais foram tratados com 4 
mg/ml de albendazol, metronidazol, secnidazol, fenbendazol e nitazoxanida diluídos em água ad 
libitum por cinco dias consecutivos. Após o tratamento realizou-se novamente o exame parasitológico 
de fezes e a contagem do número de cistos, para avaliação da eficácia dos medicamentos. Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Faculdade Integrado de 
Campo Mourão sob o protocolo nº 666. Resultados: Todos os animais avaliados estavam 
parasitados por G. muris. Os fármacos albendazol, fenbendazol e nitazoxanida apresentaram 100% 
de eficiência contra G. muris. A eficácia da terapia com metronidazol e secnidazol foi insatisfatória, 
82,9% e 38% respectivamente, provavelmente em função do sabor destes fármacos quando diluídos 
em água, fato que pode ter provocado a rejeição da terapia pelos animais. Conclusão: Albendazol, 
fenbendazol e nitazoxanida são eficientes na erradicação de G. muris, entretanto são necessários 
novos estudos para estabelecer dosagens seguras e eficazes afim de auxiliar na padronização de 
protocolos terapêuticos para a giardíase murina. 
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INFLUÊNCIA DO EXTRATO HIDROETANÓLICO DAS FOLHAS DE Tropaeolum 
majus NA RESTAURAÇÃO TECIDUAL EM LESÕES CUTÂNEAS 
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Introdução: As plantas medicinais têm sido muito utilizadas para o tratamento de diversas doenças, 
bem como para a pesquisa e desenvolvimento de novos farmácos. Tropaeolum majus L. 
(Tropaeolaceae) é uma planta medicinal nativa da América do Sul, popularmente conhecida como 
chaguinha. Suas folhas possuem atividade anti-inflamatória, antisséptica e antimicrobiana. Análises 
fitoquímicas apontaram a presença de ácidos graxos (ácido erúcico, ácido oléico e linoléico), benzil 
isotiocianato, glucosinolatos e flavonóides (isoquercitrina, quercetina e campferol) nas folhas de 
Tropaeolum majus L. Objetivo: Considerando os efeitos farmacológicos da planta e a necessidade 
da descoberta de novas substâncias com potencial cicatrizante, o presente trabalho objetivou avaliar 
o efeito do extrato hidroetanólico das folhas de Tropaeolum majus na reparação tecidual de ratos 
Wistar.  Material e métodos: Foram utilizados 15 ratos Wistar distribuídos em 3 grupos denominados 
de G7, G14 e G21 de acordo com o período de observação em 7, 14 e 21 dias após o procedimento 
cirúrgico. Na região dorsal de cada animal foram realizadas duas feridas de 1 cm de diâmetro, uma 
das feridas fora tratada diariamente com gel de Tropaeolum majus 10% e a outra com gel base de 
Carbopol®, para controle. Realizou-se estudo comparativo entre as lesões por meio da análise 
macroscópica e histológica. Resultados: Observou-se formação de crosta em todas as feridas até o 
sétimo dia e redução significativa no diâmetro da lesão tratada com gel de Tropaeolum majus no 
grupo G7. Na avaliação histológica, as lesões tratadas com o extrato de Tropaeolum majus 
apresentaram menor quantidade de infiltrado inflamatório e proliferação fibloblástica com relação às 
lesões tratadas com o gel base, além de uma maior colageneização e acentuada angiogênese no 7º, 
14º e 21º dia do pós-operatório. Conclusão: Conclui-se que o extrato hidroetanólico de folhas de 
Tropaeolum majus promoveu melhora do processo de cicatrização por aumento da formação de 
neovasos e colageneização. 
 
Palavras-chave: Cicatrização, Tropaeolum majus, plantas medicinais. 
Área temática: Fisiologia/Patologia  
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Introdução: Apesar da abundância de drogas utilizadas no tratamento das infecções bacterianas, o 
fenômeno da resistência tem aumentado significativamente nos últimos anos em decorrência do uso 
indiscriminado de medicamentos. Objetivo: Diante do amplo potencial de atividade antimicrobiana 
apresentada pelos taninos, esse estudo teve como objetivo avaliar o efeito inibitório após tratamento 
com substâncias tânicas presente na casca de Anadenanthera colubrina Var. Cebil e Mimosa 
tenuiflora (WILD) Poiret sobre o crescimento de Staphylococcus aureus multirresistentes de origem 
bovina. Metodologia: A atividade antimicrobiana in vitro dos taninos foi avaliada pela determinação 
da Concentração Inibitória Mínima Inibitória (CIM). Para determinação da CIM os taninos foram 
dissolvidos de forma seriada em água destilada em concentrações variando entre 0,024 mg/mL a 25 
mg/mL. Resultados: Verificou-se que as substâncias tânicas de M. tenuiflora e A. colubrina foram 
eficazes inibindo o crescimento de S. aureus, nas concentrações de 1.5 mg/mL e 0.78 mg/mL 
respectivamente. Ainda, quanto à recuperação do S. aureus e potencial desenvolvimento de 
resistência, constatou-se que as bacterias sobreviventes ao tratamento com as substâncias tânicas 
de M. tenuiflora e A. colubrina não foram capazes de recuperar sua viabilidade nas concentrações de 
1.5 mg/mL e 3.1 mg/mL respectivamente. Discussão: O mecanismo de ação dos taninos sobre 
microrganismos pode ser explicado pela capacidade que estes possuem de formar complexos com 
substratos de enzimas, danificando a parede celular e citoplasmática o que consequentemente 
diminui a disponibilidade de íons essenciais para o metabolismo microbiano, causando a rápida 
destruição da estrutura das bactérias e fungos. Conclusão: As substâncias tânicas apresentam 
efeito inibidor no crescimento microbiano, impossibilitando o S. aureus de recuperar sua viabilidade 
em novo meio após tratamento. Os resultados deste estudo são promissores e mostram a 
importância de se avaliar meios alternativos no combate à infecções e ao desenvolvimento de 
resistência a drogas em S. aureus. 
 
Palavras - chave: Taninos, microrganismos, resistência. 
Suporte financeiro: Fundação Araucária; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). 
Área temática: Microbiologia. 
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Introdução: A toxoplasmose, uma doença negligenciada considerada uma zoonose de elevada 
prevalência em animais e humanos em todo mundo. O tratamento atual é feito com medicamentos, 
cuja ação se limita ao controle das formas de rápida proliferação, sem eliminar os cistos teciduais 
latentes. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi avaliar a atividade do Lycopodium clavatum 
ultradiluído e dinamizado durante a infecção experimental em camundongos com a cepa ME-49 de 
Toxoplasma gondii. Material e métodos: Foram avaliados os aspectos parasitológicos por contagem 
de cistos cerebrais em microscópio ótico durante a evolução da infecção, sendo os animais divididos 
em 4 grupos:  controle não infectado (CNI); infectado tratado com álcool (GAL); infectado tratado com 
o medicamento por três dias consecutivos antes da infecção (G72) e infectado tratado com 
medicamento 48 horas antes e após da infecção por 16 horas (G48) nos períodos de 48, 96 e 144 
horas. Estes receberam o tratamento por via oral diluído em água (1mL/100mL água) ad libitum. 
Resultados: Após 30 dias em que os animais foram infectados o grupo G72 apresentou número de 
cistos superior ao G48 e GAL, sendo observada ausência de cistos no G72 após 60 dias da infecção 
(p=0,009). O G48 apresentou maior parasitismo que o G72 e GAL no período de 60 dias (p=0,001). 
O L. clavatum ultradiluído apresentou benefícios no tratamento do T. gondii considerando o 
parâmetro analisado. A elevação da carga parasitaria observada em nossa pesquisa para o G72 
corrobora com os achados de outros autores, em que doses ultradiluídas podem proporcionar uma 
elevação parasitária em momentos iniciais com redução nas subsequentes, ocorrendo inicialmente 
uma exacerbação da enfermidade com posterior reação do organismo ao produto. Conclusão: O L. 
clavatum ultradiluído e dinamizado tem demonstrado eficácia in vivo contra T. gondii, no entanto, 
investigações para elucidar o mecanismo de ação antiparasitário e imunomodulador estão em curso. 
 
Palavras-chave: Lycopodium clavatum, Toxoplasma gondii, medicamento dinamizado. 
Suporte financeiro: Fundação Araucária; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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Introdução: Os produtos naturais são uma fonte potencial de novos fármacos. Objetivo: Avaliar o 
efeito de Atropa belladonna na infecção murina por T. cruzi. Materiais e Métodos: Em ensaio cego, 
controlado, randomizado, 51 camundongos suíços, machos, 8 semanas, infectados com 1400 
tripomastigotas cepa Y-T. cruzi (via IP), divididos nos grupos: Sem tratamento (CI), Controle tratados 
com solução hidro-álcoolica 6cH (Controle6cH), tratados com A. belladona 6cH (GBel6ch). Utilizou-se 
A. belladonna HN-Cristiano. A preparação 6cH foi manipulada com água (Sigma-SP-Brasil). 
Tratamento diluído em água (1mL/100mL água), oferecida ad libitum, 48h antes da infecção, 
disponível por 16h. Após infecção, tratamento de 48/48h, por 16h, até o 9º dia. Foram avaliados: 
Curva de parasitemia, Parasitemia Total (PT), Pico Máximo de Parasitos (PMP), Período Pré-Patente 
(PPP), Período Patente (PP), Sobrevida, Mortalidade, Ingestão de água/ração, quantidade de 
excretas, peso e temperatura. Aprovação Comitê de Ética/UEM-062/14. Resultados: GBel6ch 
apresentou menor PP, PMP e maior PPP em relação a Controle6cH e CI sem diferença estatística. 
GBel6ch apresentou maior perda de peso (p<0.001), menor sobrevida (p=0,02) e maior Mortalidade 
(100%) em relação a Controle6cH. Discussão: Embora o grupo GBel6ch tenha apresentado menor 
sobrevida e maior mortalidade, houve tendência de maior PPP e menor PMP, mostrando tentativa de 
controlar infecção. O melhor esquema terapêutico/dinamização é aquele em que o hospedeiro sofre 
claramente ação do parasito, promovendo maior reação orgânica com posterior controle da infecção. 
Assim, os resultados mostram que, embora a A. belladonna possa ter efeito positivo na infecção por 
T.cruzi, a potência e esquema de tratamento aqui utilizados devem ser revistos. Por outro lado, a A. 
belladonna que é preparada na solução hidro-alcoólica diminui efeito benéfico do álcool, observado 
no grupo Controle6cH. Este resultado confirma o efeito modulador de medicamentos ultradiluídos e 
abre discussão sobre o papel da solução hidro-alcoólica neste efeito. Conclusão: A. belladonna 6cH 
e o álcool 6cH modulam a infecção murina por T. cruzi. O esquema de tratamento e a potência 
devem ser melhor avaliados. 

 
Palavras-chave: Doença de Chagas; Atropa beladonna; medicamento dinamizado. 
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Introdução: Os nitratos são fármacos importantes e muito utilizados na prevenção e 
tratamento da angina vasoespática. Sua ação farmacodinâmica acontece pelo fornecimento 
exógeno de óxido nítrico causando relaxamento da musculatura lisa vascular, principalmente 
das artérias coronárias. Promovem assim a redistribuição do fluxo de sangue para as zonas 
isquêmicas, especialmente quando existe espasmo, revertendo rapidamente as crises de 
angina instalada. No entanto, apresentam sinais de tolerância quando administrados em 
intervalo posológico de 8 ou 12 horas de forma contínua, levando a sua ineficácia ou a 
necessidade de aumento posológico no decorrer do tratamento. Objetivo: Dessa forma, o 
trabalho tem como objetivo realizar uma análise da posologia prescrita de dois 
nitrovasodilatadores: Mononitrato de Isossorbida e Propatilnitrato em pacientes que são 
atendidos em uma secretária de saúde da região de Campo Mourão. Material e Métodos: A 
amostra foi constituída por 25 prescrições médicas selecionadas de forma aleatória, tendo 
como critério de inclusão a presença de nitrato prescrito. No receituário foram avaliados os 
seguintes dados: nitrovasodilatador prescrito, dose, intervalo de dose, sexo e idade do paciente 
e também a especialidade do prescritor. Resultados: Cerca de 80% dos pacientes eram do 
sexo masculino, mais de 50% tinham faixa etária de 60-70 anos, os intervalos posológicos 
encontradas foram de 8 ou 12 horas, tendo o último uma prevalência de 52% das receitas 
analisadas, e 100 % dos prescritores eram médicos cardiologistas. Conclusão: Os resultados 
indicam a necessidade de realizar uma intervenção educativa aos profissionais da saúde 
responsáveis pela prescrição e dispensação destes medicamentos, considerando que o uso 
destes em intervalos de 8 a 12 horas de forma contínua aumentará o risco de tolerância, 
reduzirá, com o tempo, o arsenal farmacológico para a terapêutica e poderá prejudicar a 
qualidade de vida do paciente.  
 
Palavras-chave: Nitratos; Tolerância; Posologia. 
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Introdução: Bioterápicos preparados a partir de Trypanosoma cruzi alteram o curso da 
infecção por este protozoário, fato que incentiva o estudo destes medicamentos 
imunomoduladores. Objetivo: Avaliar os parâmetros parasitológicos e hematológicos de 
camundongos tratados com bioterápico 7dH e infectados experimentalmente por T. cruzi. 
Material e Métodos: Ensaio cego controlado e randomizado foi realizado, com aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa Animal n°042/2008. Foram utilizados 20 camundongos Swiss, 
infectados com 1.400 tripomastigotas, Y - T. cruzi , e divididos em: CI (controle de infecção) e 
TBA7dH30 (tratados com bioterápico 7dH). Bioterápico de T. cruzi 7dH: foi preparado de acordo 
com a Farmacopéia Homeopática Brasileira. Tratamento: o bioterápico 7dH foi administrado na 
dose de 0,2 ml/dia durante 30 dias consecutivos antes da infecção. Parâmetros parasitológicos: 
foram avaliados os períodos pré-patente, período patente, parasitemia total, pico de 
parasitemia e sobrevida, a partir do 4° dia de infecção. Parâmetros hematológicos: foram 
avaliados contagem de hemácias, dosagem de hemoglobina, hematócrito, contagem total e 
diferencial de leucócitos, nos 0, 4°, 8° e 12° dias de infecção. Estatística: os dados foram 
comparados com Análise de Variância, 5% de significância. Resultados: Grupo TBA7dH30 
apresentou maior pico de parasitemia (p<0,01), sem alteração da parasitemia total. O número 
de células vermelhas do sangue, valor de hematócrito e hemoglobina reduziram precocemente 
(p<0,05) em relação ao grupo CI. No entanto, no 12° dia de infecção os valores de hematócrito 
e hemoglobina foram maiores (p<0,01) quando comparado ao CI. A contagem de leucócitos foi 
significativamente menor apenas no 8° dia de infecção (p<0,05), enquanto que o CI apresentou 
diminuição na quantidade de leucócitos no 4° e 8° dias (p<0,05). Resultado semelhante foi 
obtido na contagem diferencial de linfócitos. Conclusões: A administração do bioterápico de T. 
cruzi 7dH em camundongos 30 dias antes da infecção alterou o curso da infecção experimental 
por T. cruzi e os parâmetros hematológicos.  
 
Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, modelo animal, bioterápicos. 
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Introdução: Complicações cardiovasculares são muito frequentes no diabetes mellitus, 
chegando a ser a principal causa de mortalidade relacionada à doença. O aumento sistêmico 
da produção de espécies reativas de oxigênio está relacionada ao quadro, levando a um 
consequente aumento de estresse oxidativo. A suplementação com antioxidantes, ou seus 
precursores, tem sido uma forma tentar manter o equilíbrio redox celular, sendo a L-Glutamina 
a precursora de um importante antioxidante intracelular, a glutationa, se faz justificável o seu 
uso. Objetivo: Avaliar os efeitos da suplementação com 2% de L-Glutamina sobre o tecido 
cardíaco em animais diabéticos. Materiais e Métodos: Foram utilizados 20 ratos wistar 
adultos, distribuídos em quatro grupos: N: normoglicêmico; NG: normoglicêmico suplementado; 
D: diabético; DG: diabético suplementado. Os grupos D e DG foram submetidos à diabetização 
por estrepzootocina. Os animais foram armazenados em biotério com controle de claro/escuro 
e temperatura. A suplementação foi feita através da ração. Após120 dias, os animais foram 
mortos e o coração foi coletado para a realização das técnicas biquímicas.  A superóxido 
dismutase (SOD) foi avaliada por meio da técnica de inibição da autoxidação de pirogalol em 
uma solução aquosa de SOD. A catalase foi determinada a partir da decomposição de peróxido 
de hidrogênio. O estudo foi aprovado sob o parecer do comitê de ética em experimentação 
animal 009/2005 da Universidade Estadual de Maringá. Resultados: Houve um aumento de 
SOD significativo de 224% em D quando comparado a N e uma tendência a diminuição em DG 
quando comparado a D. Na catalase houve uma tendência à diminuição de 51% de D em 
relação a N e de 37% de DG em relação a D. O nível de significância adotado foi de 5%. 
Conclusão: Foi evidenciado um quadro de estresse oxidativo em D relacionado ao aumento do 
ânion superóxido, a suplementação com L-Glutamina favoreceu uma diminuição nesse quadro. 
 
Palavras-chave: Diabetes; Suplementação; L-Glutamina; 
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Introdução: Doença de Chagas (DCh) é uma infecção do homem causada por Trypanosoma 
cruzi, sendo considerada uma enzootia de animais silvestres. Estima-se em três milhões o número 
de brasileiros infectados pelo parasito. Acredita-se que todas as seis DTU (DiscreteTyping Units, 
TcI-TcVI) do parasito estejam presentes no ambiente silvestre. A maioria dos isolados de T. cruzi 
encontrados nos pacientes com DCh no Paraná pertence à DTU TcII . No entanto, não se conhece 
qual é o reservatório mamífero silvestre que alberga esta linhagem no estado, uma vez que 
isolados do parasito provenientes de Didelphis albiventris foram genotipados como TcI. Além 
disso, estudos sobre a distribuição de tripanossomatídeos no ambiente silvestre contribuem para o 
conhecimento de potenciais focos de transmissão da DCh. Objetivos: Capturar morcegos para 
isolamento e genotipagem de tripanossomatídeos. Material e métodos: Foram examinados 25 
morcegos pertencentes a quatro espécies (Artibeus lituratus, Carolia perspicillata, Platyrrhinus 
lineatus e Pygoderma bilabiatum) capturadas em um fragmento urbano (Maringá-PR, Brasil), sob o 
domínio da Floresta Estacional Semidecidual (Ministério do Meio Ambiente nº 42881-2). Foram 
confeccionados esfregaços sanguíneos em camada delgada corados por Giemsa e realizada 
busca por hemoflagelados em toda a extensão da lâmina. Amostras de sangue foram 
assepticamente coletadas e cultivadas em meio LIT (HC) e analisadas após 15, 30, 60, 75 e 90 
dias de incubação. Amostras de sangue também vêm sendo analisadas pela PCR. Resultados: 
Ambas as técnicas utilizadas (esfregaço e HC) apresentaram resultados negativos para 
tripanossomatídeos. Estes resultados não corroboram outros estudos que demonstraram a 
presença de Trypanosoma spp. em morcegos, inclusive levantando a hipótese de uma sétima 
DTU de T. cruzi exclusiva de quirópteros (TcBat). Conclusão: Essa divergência dos dados pode 
estar relacionada com o baixo esforço amostral e área de estudo utilizada, visto que, apesar de 
serem reservatórios naturais de T. cruzi, esses animais possuem uma taxa de infecção 
considerada baixa quando comparados a outros reservatórios mamíferos. 
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Introdução. A doença de Chagas (DCh) causada pelo Trypanosoma cruzi é um importante 
problema de saúde pública afetando cerca de 10 milhões de pessoas. As técnicas sorológicas são 
consideradas padrão-ouro no diagnóstico da doença, mas atualmente técnicas moleculares têm se 
mostrado mais sensíveis. Objetivo. Comparar técnicas parasitológicas, moleculares e sorológicas 
no diagnóstico de camundongos inoculados com cepas de T. cruzi I, II e IV. Material e Métodos. 
Avaliou-se 27 cepas de T. cruzi, classificadas como TcI (11), TcII (4) e TcIV (12). Para cada cepa 
foram inoculados dez camundongos suíços (parecer nº 113/09), machos, de 21 dias de idade, com 
1,0x10

4 
tripomastigotas sanguíneos/animal ou 2x10

6
 tripomastigotas metacíclicos/animal quando a 

cepa era subpatente. Os animais foram submetidos ao exame de sangue a fresco (ESF) 
diariamente, hemocultura (HC) e PCR no 55º dia de infecção e ELISA aos 4 e 7 meses de 
infecção. As análises estatísticas foram realizadas no Bioestat 5.3. Resultados. A infecciosidade 
foi similar entre as cepas TcI (87%), TcII (100%) e TcIV (95,7%). O ESF positivou em 8,7% (TcI), 
83,0% (TcIV) e 94,1% (TcII) (p<0,0001) dos animais inoculados. A HC positivou em 44,7% (TcIV), 
67,4% (TcI) e 100% (TcII) (p=0,0002). A PCR positivou em 68,1% (TcIV), 80,4% (TcI) e 100% 
(TcII) (p=0,02). O ELISA aos 4 meses foi 76,0% (TcI), 93,6% (TcIV) e 94,1% (TcII) (p=0,01) e o 
ELISA aos 7 meses foi 72,7% (TcI), 95,4% (TcIV) e 100% (TcII) (p=0,05). Conclusão. O uso 
concomitante de duas ou mais técnicas aumentou a sensibilidade do diagnóstico e a diversidade 
genética do parasito influenciou nos resultados das técnicas avaliadas, enfatizando a necessidade 
do uso de métodos moleculares como a PCR, que se mostrou uma ferramenta promissora, 
detectando DNA de T. cruzi nos animais inoculados com cepa subpatente como as pertencentes à 
linhagem TcI, principalmente quando os resultados de outros testes foram inconclusivos ou 
contraditórios. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico, doença de Chagas, camundongos. 
Suporte financeiro: CNPq. 
Área temática: Parasitologia. 
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Introdução: A diversidade genética do Trypanosoma cruzi, agente da doença de Chagas, 
pode ter um impacto importante na sua epidemiologia e patogenia, incluindo as reações 
imunológicas e imunopatológicas associadas à infecção. A produção de anticorpos IgG anti-T. 
cruzi tem início na fase aguda e pode diminuir durante a cronificação da doença. Objetivo: 
Analisar os níveis de IgG total e isotipos IgG1, IgG2a e IgG2b em camundongos inoculados 
com cepas de T. cruzi de diferentes linhagens genéticas (DTU). Material e Métodos: Foram 
estudadas 27 cepas de T. cruzi do Paraná e Amazonas, classificadas como TcI (11), TcII (4) e 
TcIV (12). Para cada cepa foram utilizados dez camundongos suíços (parecer nº 113/09), 
machos, 21 dias, inoculados com 10x10

4 
tripomastigotas sanguíneos/ animal ou 2x10

6
 

tripomastigotas metacíclicos/ animal quando a cepa era subpatente. Os animais foram 
submetidos a exame de sangue a fresco, hemocultura e PCR para determinar a taxa de 
infecciosidade (%INF). As amostras para o ELISA foram coletadas aos quatro (4M) e sete 
meses (7M) de infecção e utilizou-se antígeno alcalino da cepa Y. As análises estatísticas 
foram realizadas no software Bioestat 5.3. Resultados: As %INF diferiram entre as DTU 
(p<0,05), sendo de 100% para as cepas TcII e variando de 50 a 100% para as cepas TcI e 
TcIV. A positividade do ELISA para IgG total diferiu (p<0,05) entre TcI, TcII e TcIV aos 4M e 7M 
de infecção, com TcII apresentando a maior taxa (100%), seguido de TcIV (91,5%) e TcI 
(84,8%). Já a positividade dos isotipos IgG1 (p<0,01) e IgG2a (p<0,05) diferiram apenas aos 
7M, enquanto que IgG2b (p=0,01) variou aos 4M de infecção. Conclusão. A variabilidade 
genética do T. cruzi influenciou o perfil de imunoglobulinas, o que pode refletir nos seus efeitos 
imunomodulatórios, presentes em pacientes crônicos assintomáticos e ausentes naqueles com 
manifestações clínicas bem estabelecidas.  
 
Palavras-chave: doença de Chagas, imunoglobulinas G, camundongos. 
Suporte financeiro: CNPq 
Área temática: Parasitologia 
 



 

 
 

162 
 

AVALIAÇÃO DO EFEITO HEPATOTOXICO DE UM ESQUEMA 
TERAPÊUTICO ANTIRETROVIRAL EM CAMUNDONGOS 

 
Regla, R. P.

1
; Soares, A. L. P. P. P.

1
; Steiner, N. A. F

1
; Sakurada Junior, T.

1
; Pupulin, A. R. T

1
. 

1
Universidade Estadual de Maringá 

 
Introdução: Desde o início da epidemia da Aids muito tem sido feito para proporcionar melhor 
qualidade de vida aos portadores do HIV por exemplo, a distribuição universal de 
medicamentos antirretrovirais. Porém, esta terapia tem efeitos tóxicos significativos como a 
hepatotoxicidade, lipodistrofia, hiperlipidemia e acidose lática. Inúmeros antiretrovirais 
apresentam efeitos tóxicos descritos em humanos e demonstrados em estudos de células 
isoladas, porém, poucos foram realizados em animais. Objetivo: Desenvolvimento de um 
protocolo para avaliação do efeito da terapia antiretroviral em camundongos. Material e 
métodos: Para realizar o experimento utilizou-se camundongos swiss com 70 e 30 dias de vida 
os quais foram submetidos ao tratamento com um esquema terapêutico antirretroviral, 
Atazanavir 300mg/dia, Tenofovir 300mg/dia, Ritonavir 100mg/dia e Lamivudina 150mg/dia 
administrados concomitantemente durante 7, 9 e 15 dias. A avaliação clinica consistiu em 
medidas de peso corporal, ingestão de alimentos/água e excretas. A avaliação laboratorial 
consistiu em dosagem plasmática de colesterol, triglicérides e enzimas hepáticas. 
Paralelamente, foi realizado um grupo controle tratando os camundongos com água por 
gavagem. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais em 
Experimentação-UEM prot 084/2013. Resultados: A avaliação clinica mostrou que 
camundongos tratados durante 7 dias não possuíam hemorragia interna, continham alimento 
no intestino e emagreceram em média 2,28g(5,5%). Com 9 dias de tratamento, alguns estavam 
com o intestino cheio, sem hemorragia e emagrecimento médio de 4,2g(7,5%). Já com 15 dias, 
notou-se que os animais estavam hemorrágicos, letárgicos e apresentavam intensa caquexia. 
Com relação ás avaliações laboratoriais foi demonstrado que as alterações mais intensas nos 
níveis de triglicérides, colesterol, enzimas hepáticas ocorreram no grupo tratado por 15 dias. 
Conclusão: os resultados obtidos demonstraram que o grupo de camundongos com 30 dias 
de idade submetidos a 15 dias de tratamento antiretroviral constituem o modelo experimental 
de maior aplicabilidade para avaliação do efeito da terapia antiretroviral em camundongos.    
 
Palavras-chaves: HIV/AIDS; antirretroviral; HAART 
Área temática: Farmacologia. 
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Introdução: A coloração dos tecidos é indispensável para estudos histológicos ao microscópio 
ótico. A técnica histológica de tricrômico de azan é bastante utilizada no estudo do tecido 
muscular para evidenciar em azul os elementos fibrosos do tecido conjuntivo e em vermelho as 
fibras musculares. Objetivo: Avaliar o emprego da técnica histológica de tricrômico de azan 
para avaliar estruturas do sistema nervoso entérico do cólon ascendente de ratos. 
Metodologia: Utilizou-se 10 Rattus norvergicus machos com 60 dias de idade. Os animais 
foram sacrificados, cólon descendente foi retirado, fixado e corado com tricrômico de azan. 
Resultados e Discussão: Evidenciaram-se gânglios contendo neurônios e células da glia 
distribuídos nos estratos que compõe a parede do cólon ascendente.As áreas dos gânglios 
entéricos foram delimitadas devido a afinidade do azul de anilina pelas fibras de colágeno e, 
portanto, cora em azul a capsula que envolve os gânglios, enquanto as fibras musculares lisas 
ao seu redor coram-se em vermelho pelo azocarmim. Nucléolo destaca-se em vermelho com 
delimitação nítida de sua área. Grumos de cromatina também são evidenciados no 
nucleoplasma. A forte afinidade do azocarmim pelo retículo endoplasmático rugoso (RER) 
encontrado ao redor do núcleo evidencia os limites do nucleoplasma, facilita a mensuração da 
área do perfil do núcleo por meio do contorno da face interna da imagem em circulo criada pela 
coloração do RER, dando-se a falsa impressão de se tratar da membrana nuclear. Tal 
definição da área nuclear, também é bastante evidente nas células da glia entérica. 
Conclusão: Azul de anilina evidencia com nitidez a cápsula ganglionar, o azocarmim,têm forte 
afinidade pelas proteínas basófilas que constituem os polirribossomos, grumos de cromatina do 
núcleo e o nucléolo, ou seja, esta técnica possibilita a mensuração da área do gânglio, núcleo e 
nucléolo e avaliações qualitativas dos polirribossomos e dos grumos de cromatina. 
 
Palavras chave: Histoquímica, neurônios entéricos, células da glia entérica. 
Área temática: Morfologia 
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Introdução: A artrite reumatoide (AR) é uma doença de caráter inflamatório, crônico, 
multissistêmico e autoimune. Objetivo: Investigar o efeito de formulações ultradiluídas a base 
de Rhus toxicodendronem ratos induzidos à artrite experimental (AE). Material e métodos: 
Projeto aprovado pelo parecer 009/2013. Foram utilizados6 grupos com 6 animais: C (controle); 
AIA (artríticos); AIRC3 (artríticos tratados com Rhus toxicodendron em potência C3); AIRC6 
(artríticos tratados com Rhus toxicodendron em potência C6); AIRD5 (artríticos tratados com 
Rhus toxicodendron em potência D5); AIIB (artríticos tratados com Ibuprofeno). A AE 
foiinduzida por 0,1mL de adjuvante completo de Freund (1%). A dose das formulações foi de 
0,1mL,duas vezes ao dia,durante 28 dias.Foram avaliados o peso e o edema das patas 
posteriores. Os resultados foram submetidos à ANOVA seguida do teste de Tukey (p 
<0,05).Resultados:Para a pata injetada, AIRC6 apresentou redução do edema até o 7°dia de 
experimento (p<0,001), nos demais dias houve piora do quadro inflamatório, AIRD5 apresentou 
melhores resultados nos dias 7 (p < 0,0001) e 13 (p = 0,00153). AIIB teve redução deedema 
nos dias 7 (p=0,0004), 10 (p= 0,0024) e 27 (p= 0,0042). Para a pata contralateral, AIRC6 
apresentou redução do edema nos dias 7 (p= 0,049) e 10 (p= 0,0026), e agravo nos dias 17 
(p= 0,01) e 21 (p= 0,0102). AIRD5 apresentou redução do edema a partir do 10°dia (p= 0,0049) 
mantendo o quadro até o dia 27 (p = 0,0342). AIIB apresentou melhora do quadro inflamatório 
do 10° (p= 0,0408) ao 24° dia (p= 0,05). Os resultados para AIRC3 foram semelhantes ou 
piores em relação ao AIA. Quanto ao peso não houve alteração significativa (p>0,05). 
Conclusão: A formulação homeopática a base de Rhus toxicodendronna potência D5 foi 
efetiva na redução do edema na pata de ratos artríticos induzidos experimentalmente. 
 
Palavras–chave:Artrite experimental, ultradiluído, Rhus toxicodendron. 
Suporte financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / 
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Introdução: O papel dos ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) sobre o sistema imune vem 
sendo pesquisado com o intuito de elucidar a dinâmica dos eicosanoides na modulação das 
respostas inflamatórias e na imunidade. Os AGPI ômega-3 são representados pelo ácido alfa-
linolênico (LNA), ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosahexaenoico (DHA) e os AGPI 
ômega-6 pelo ácido linoleico (LA) e o ácido araquidônico (AA). O EPA e o AA são precursores 
dos eicosanoides, mediadores e reguladores da inflamação de origem lipídica. O aumento da 
ingestão do ômega-3 resulta no aumento da produção dos eicosanoides com características 
anti-inflamatórias. A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose causada pelo 
Paracoccidioides brasiliensis (Pb). A prostaglandina E2 (PGE2) desempenha um papel crítico 
na modulação da resposta imune do hospedeiro. Objetivo: O objetivo do estudo foi investigar o 
efeito do AGPI ômega-3 na produção de PGE2 na PCM experimental murina. Material e 
métodos: 60 camundongos suíços machos foram infectados, via intraperitoneal, com 2x10

6
 

células do Pb18. Dois grupos de animais (n=60) foram alimentados com ração comercial ou 
com ração enriquecida com 7% de LNA. Decorridas 1ª, 4ª e 8ª semanas, o sangue foi coletado 
para a obtenção do soro. Os níveis de PGE2 no soro dos animais foram mensurados através do 
teste de ELISA utilizando kit comercial. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Experimentação Animal sob o parecer nº 007/2011. Resultados: O AGPI ômega-3 não 
influenciou a produção de PGE2 na primeira semana de experimento. Contudo, durante a 4ª 
semana de experimento houve uma diminuição significativa (P < 0,05) na síntese de PGE2 no 
grupo infectado com Pb18 e alimentado com LNA. A qual permaneceu diminuída até a 8ª 
semana. Conclusão: Enfim, o AGPI ômega-3 pode diminuir a produção de PGE2. Esta 
diminuição pode estar relacionada com a alteração nos níveis dos precursores dos 
eicosanoides. 
 
Palavras-chave: ômega-3, prostaglandina E2, imunomodulação 
Suporte Financeiro: Fundação Araucária e CAPES. 
Área temática: Imunologia 
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Introdução: Paracoccidiodomicose (PCM) é uma micose sistêmica de grande importância na 
América Latina, causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis. A resposta imune do 
hospedeiro tem um papel fundamental no curso da doença, e a severidade das manifestações 
clínicas depende do nível da supressão da resposta imune. Tem sido mostrado que dietas 
contendo ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (AGPI n-3) podem modular o sistema imune. 
Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a influência do AGPI n-3 na atividade 
linfoproliferativa durante a PCM experimental murina. Materiais e métodos: Linfócitos 
esplênicos obtidos de animais infectados com Pb18 (n=60) e não infectados (n=60) e que 
foram alimentados com ração suplementada com 3% de óleo de linhaça ou ração comercial 
foram cultivados e estimulados com fitohemaglutinina (PHA) 1%, através do ensaio com MTT 
(5 mg/mL), durante oito semanas, sob as condições adequadas. O sobrenadante de cultura foi 
avaliado em leitor de microplacas, num comprimento de onda de 570 nm. O trabalho foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal sob o parecer nº 006/2011. 
Resultados: Nos animais não infectados, a linhaça inibiu a atividade linfoproliferativa na 
primeira semana avaliada, no entanto esta atividade foi recuperada em fases mais tardias. 
Quando os animais foram infectados, a interação entre o estímulo determinado pela presença 
do fungo e a ação do AGPI n-3 estimulou a proliferação celular desde a primeira semana de 
infecção. Em todas as semanas houve diferença significativa quando os grupos foram 
comparados entre si (P < 0,05), mostrando que o AGPI n-3 teve influência sobre a atividade 
linfoproliferativa de camundongos durante a PCM experimental. Conclusão: O ácido graxo n-3 
reduziu a atividade linfoproliferativa durante na fase inicial da doença e potencializou a 
proliferação dos linfócitos na fase tardia da infecção. 
 
Palavras-chave: ácido graxo ômega-3, linfócitos, paracoccidioidomicose. 
Suporte Financeiro: Fundação Araucária e CAPES. 
Área temática: Imunologia 
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Introdução: O Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas (DC). Megaesôfago e 
megacólon são as manifestações mais comuns da forma digestiva, normalmente observada na fase 
crônica. Sabe-se que antiinflamatórios como o ácido acetilsalicílico (AAS) podem ser empregados 
por portadores da doença. Objetivo: Investigar o efeito da utilização de AAS, durante a fase crônica 
da DC, sobre a subpopulação de neurônios nitrérgicos do esôfago de camundongos. Material e 
métodos: Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Estadual de Maringá 
(Parecer 161/2013). Foram utilizados 20 camundongos (Mus musculus) Swiss com 60 dias de idade. 
Estes foram distribuídos em quatro grupos (n=5): controle não infectado tratado com PBS sem AAS 
(GC1); controle não infectado tratado com AAS (GC2); infectado tratado com PBS sem AAS (GI3); e, 
infectado tratado com AAS (GIA4). Os camundongos infectados receberam 1300 formas 
tripomastigotas de T. cruzi (Cepa Y) por via intraperitoneal. O tratamento com AAS foi realizado em 
dias consecutivos do 55º ao 63º dias após a inoculação (dpi) e alternados nos 65º, 67º, 69º, 71º, 73º 
e 75º dpi, com doses diárias de 50 mg/kg, via intraperitoneal. Os animais foram submetidos a 
eutanásia aos 81 dias dpi. Os esôfagos foram retirados e submetidos a técnica de NADPH-d. 
Quantificou-se os neurônios presentes em 100 campos microscópicos (microscópio fotônico Motic

®
, 

40x). Para análise estatística, aplicou-se o teste de KrusKall-Wallis, nível de significância de 5% 
(programa BioEstat 5.0

®
).  Resultados: Verificou-se um aumento no número de neurônios nitrérgicos 

ao compararmos os grupos não infectados GC1 258(221;427) e GC2 278(254;339), com os 
infectados GI3 360,5(344,75;390,75) e GIA4 431,5(428,75;466,5). Observou-se um aumento no 
grupo infectado tratado com AAS em relação aquele que recebeu PBS. Conclusão: A infecção com 
T. cruzi e o uso de AAS na fase crônica, provocam o aumento da subpopulação nitrérgica no 
esôfago. 
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Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença negligenciada, notificada 
em todo o Brasil, sendo endêmica no Paraná. A maioria dos casos de LTA no Paraná é causada pela 
Leishmania (Viannia) braziliensis reconhecida por sua forma cutânea. A reação em cadeia da 
polimerase (PCR) é uma ferramenta importante para diagnóstico de LTA, pois tem alta sensibilidade. 
Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar os testes convencionais: pesquisa direta do parasito (PD), 
imunofluorescência indireta (IFI) e intradermorreação de Montenegro (IDRM), utilizados no 
diagnóstico de LTA e compará-los à PCR. Material e métodos: Analisaram-se amostras 
provenientes de 158 pacientes com suspeita de LTA; nelas foram realizados os testes convencionais 
e a PCR em material de lesão (PCR-L) e de sangue periférico (PCR-S). Foram utilizados os 
iniciadores MP3H/MP1L que amplificam 70pb do kDNA de Leishmania (Viannia). Para detecção de 
possíveis inibidores realizou-se nas amostras negativas, um controle interno de amplificação, 
utilizando os iniciadores GH20/PC04, que amplificam 268pb do gene da β-globina humana. Este 
projeto foi aprovado pelo comitê permanente de ética em pesquisa com seres humanos conforme 
parecer 533/2009. Resultados: A positividade da PD, IFI e IDRM foi de 23,68% (27/114), 23,19% 
(32/138) e 25,4% (32/126), respectivamente, e da PCR-L foi de 32,67% (33/101). A PCR-S não 
apresentou amostras positivas.  Dos 158 pacientes, 44 (27,85%) tiveram diagnóstico positivo para 
LTA com pelo menos um dos testes convencionais positivos, dos quais 93,94% (31/33) foram 
positivos na PCR-L. Dentre os pacientes com diagnóstico negativo para LTA pelos testes 
convencionais, dois apresentaram resultado positivo pela PCR-L. Todas as amostras negativas na 
PCR para Leishmania foram positivas no controle interno de amplificação. Conclusão: A associação 
entre diferentes metodologias melhora o diagnóstico de LTA e, sendo a detecção de DNA uma 
indicação da presença do parasito, a PCR pode ser útil para um diagnóstico rápido e seguro.  
 
Palavras-chave: Leishmaniose tegumentar americana, PCR, Lesão. 
Suporte financeiro: CNPq e Fundação Araucária. 
Área temática: Imunologia.  
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Introdução: A infecção por Toxoplasma gondii ocorre naturalmente por via oral através da ingesta 
de água e alimentos contaminados com oocistos e por bradizoítos em carnes cruas ou mal cozidas. 
No intestino, o parasita promove a ativação imune dos tecidos linfóides da mucosa bem como dos 
tecidos linfoides próximos. O desenvolvimento de respostas imunes específicas depende da ativação 
dos linfonodos regionais, dentre eles os mesentéricos. Objetivo: Verificar o número de folículos 
primários e secundários nos linfonodos mesentéricos após 12 e 24 h de infecção oral 
por T. gondii. Material e Métodos: O trabalho foi aprovado pelo CEUA/UEM (nº 013/2013). 
Utilizaram-se 23 ratos Wistar machos (60 dias) distribuídos em grupo controle (GC); e em grupos de 
animais inoculados com 5000 oocistos de T. gondii (ME-49, genótipo II) e mantidos por 12 (GI12) e 
24 horas (GI24). Após esses períodos de infecção, os ratos foram submetidos à eutanásia, os 
linfonodos mesentéricos foram coletados e fixados em solução Bouin. Os cortes histológicos foram 
corados com Hematoxilina e Eosina para a evidenciação dos folículos primários e secundários dos 
linfonodos. Foram contados todos os folículos nos linfonodos sob microscopia óptica. Para análise 
estatística utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para análise de normalidade dos dados, o teste 
de Bonferroni para comparação dos dados normais e o teste de Kruskal-Wallis para a comparação 
dos dados sem distribuição normal. Resultados: O número de folículos primários do GC foi de 
7,29±2,43; do GI12 de 9,25±2,05; e do GI24 de 11,63±2,92. Foi observada diferença estatística 
significante (p<0,05) entre os grupos GC e GI24. Quanto ao número de folículos secundários, no GC 
foi de 2(1;2); no GI12 de 3(1,25;4,5) e no GI24 de 3(2;4,75). Não foi observada nenhuma diferença 
estatística significante entre os grupos. Conclusão: Verificou-se aumento no número de folículos 
primários após 24 horas de infecção por T. gondii.  
  
Palavras-chave: Linfonodos; Folículos; Toxoplasma gondii.  
Suporte Financeiro: Universidade Paranaense - UNIPAR  
Área temática: Imunologia  
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Introdução: Medicamentos altamente diluídos promovem atividade imunomodulatória. Diversos 
estudos buscam esta alternativa na tentativa de controlar infecções parasitárias. Objetivo: Avaliar as 
transcrições de citocinas e perfis parasitológicos em camundongos infectados por T. cruzi. Material e 
métodos: 40 camundongos suíços, machos, 8 semanas, randomizados, infectados IP (1400 
tripomastigotas cepa Y-T.cruzi) foram divididos em grupos: GCT – controle infectado (n=10) tratado 
com solução hidroalcoólica 7%; GB – tratado com homeopático de baço 1:10

26 
(n=10), GC – tratado 

com homeopático de coração 1:10
26 

(n=10) e GB+GC – tratado com homeopáticos de baço e 
coração associados 1:10

26 
(n=10). Os medicamentos foram preparados segundo a Farmacopéia 

Homeopática Brasileira. Tratamento VO, diluído em água (1mL/100mL) ad libitum, 96 horas após a 
infecção, disponível por 16 horas. Parâmetros Imunológicos: Citocinas IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17, 
IFNγ e TNFα foram dosadas no soro, utilizando kit comercial para detecção de múltiplas citocinas 
(Mouse Cytokine Kit – Mouse Cytokine 10-Plex Panel, Invitrogen®) em citometria de fluxo. Foram 
coletados soro de três animais/grupo eutanasiados no 8º dia pós-infecção. As concentrações das 
citocinas foram expressas em picogramas/mL. Parâmetros parasitológicos: parasitemia total (PT), 
pico de parasitos (PP) medidos em tripomastigotas/mL e período pré-patente (PPP) medido em dias. 
Prot. 054/11 Comitê de Ética/UEM–PR. Resultados: O grupo GB+GC apresentou redução 
significativa das citocinas IL-2 e IL-4 ((p=0,024; 0,000) em relação ao GCT. Nas demais citocinas não 
houve diferenças significativas entre os grupos (p>0,05). Para grupo GB+GC houve diminuição 
significativa de parasitemia expressa por menor PP (p<0,00) e menor PT (p<0,00). Ainda a 
associação GB+GC produziu aumento do PPP (6,56±0,82) em relação ao GCT (5,25±1,48), GB 
(4,70±1,62) e GC (5,68±1,41) (p<0,00). Conclusão: Os resultados sugerem que na associação 
GB+GC a imunomodulação das citocinas IL-2 e IL-4 pode estar relacionada a redução parasitária.  

 
Palavras-chave: Homeopatia; Citocinas; Trypanosoma cruzi 
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Introdução: Plantas com propriedades terapêuticas utilizadas no cuidado da saúde tradicional 
constituem uma importante fonte de novos compostos biologicamente ativos, que podem ser utilizados 
no tratamento de infecções microbianas. Objetivo: Avaliar a atividade antimicrobiana da Caesalpinia 
ferrea sob cultura de Staphylococcus aureus de isolado humano hospitalar. Material e métodos: 
Amostras de S. aureus de origem hospitalar (n=10) foram fornecidas de pacientes internados no 
Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), em João Pessoa-PB, Brasil. Os testes de 
sensibilidade in vitro foram realizados utilizando o método de difusão em meio sólido e as 
recomendações do National Commite for Clinical Laboratory Standards para a determinação da 
Concentração Inibitória Mínima (CIM). Em seguida foram inoculados 50µL do extrato em orifícios 
feitos previamente nas placas (6mm) de diâmetro, em que utilizamos extrato puro e diluições seriadas 
até1:1024.  As placas foram incubadas a 37°C por um período de 24 e 48 horas. Foi considerada 
como CIM a menor concentração do extrato capaz de inibir completamente o crescimento bacteriano, 
ou seja, presença do halo acima de 12 mm. Resultados: A inibição do crescimento apresentou-se 
homogênea de acordo com o grau de concentração do extrato, caracterizando uma diminuição 
progressiva do diâmetro dos halos à medida que a concentração do extrato era reduzida. Desta forma, 
podemos observar que 90% das amostras foram sensíveis ao extrato na diluição 1:8, em que os halos 
variaram de 17 a 32 mm, 60% das amostras foram sensíveis a diluição 1:32, em que os halos de 
inibição variaram de 11 a 29 mm. Na diluição 1:64 uma linhagem apresentou sensibilidade ao extrato 
com formação de halo de 25mm. Conclusão: O extrato de Ceasalpinia ferrea apresenta eficácia 
antimicrobiana, o que mostra a importância clínica de se avaliar meios alternativos e economicamente 
viáveis, contra infecções causadas por Staphylococcus aureus, correspondendo em uma perspectiva 
terapêutica alternativa. 

 
Palavras-chave: Ceasalpinia ferrea; Staphylococcus aureus; Extrato. 
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Introdução: O esôfago é um tubo muscular distensível, situado posterior a traquéia, que mede 
aproximadamente 25 cm de comprimento. Através de suas secreções de muco e dos movimentos 
peristálticos, proporcionados pelas contrações e relaxamentos coordenados das camadas circular e 
longitudinal de sua túnica muscular, transporta o alimento para o estômago, sem contudo processá-
lo. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do consumo de frutose e a 
Atividade Física sobre a deposição de gordura corporal e os aspectos histológicos do esôfago de 
ratos Wistar tratados durante 18 semanas. Material e métodos: Os animais foram divididos em seis 
grupos experimentais, sendo que todos receberam ração, variando entre os grupos a ingesta líquida 
e a prática de exercício físico. Os grupos receberam ad libitum: G1: água, G2: água com 10% de 
frutose, G3: água com de 20% de frutose, G4: água e foi submetido a atividade física aeróbica 
crônica moderada (natação), G5: água com 10% de frutose e foi submetido natação e G6: água 
acrescida de 20% de frutose e foi submetido a natação. Todos os procedimentos experimentais 
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal n.135/2010. Para análise 
estatística foi realizado ANOVA+ Tukey com p de 5%. Resultados: Em todos os grupos estudados 
não houve diferença na organização histológica dos mesmos, sendo elas: a túnica mucosa, a 
submucosa, a muscular e a serosa. Essa organização morfológica está relacionada com o papel 
desempenhado pelo órgão, ou seja, condução do alimento até o estômago. Nos diferentes grupos 
não houve diferença na deposição de gordura visceral, subcutânea e periepididimal. Conclusão: No 
presente estudo, o peso corporal dos ratos não diferiu entre os grupos que ingeriram frutose e os que 
não ingeriram, bem como os que praticaram atividade física e os que não praticaram.  
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Introdução: A cárie dentária mostra-se como uma doença multifatorial e crônica, relacionada a um 
desequilíbrio entre a estrutura dentária e o meio bucal determinado pela interação entre microbiota, 
dieta e hospedeiro, acrescido do fator tempo. Quimicamente a cárie dentária pode ser definida como 
um processo de dissolução do esmalte ou dentina, causada por ação bacteriana. O flúor exerce 
papel importante no declínio da cárie dentária, atuando na remineralização. Objetivo: A pesquisa 
tem como objetivo analisar a biodisponibilidade salivar de íons fluoretos após a aplicação de verniz 
fluoretado. Material e métodos: A amostra foi composta por 20 crianças de 8 a 11 anos de idade, de 
ambos os gêneros, sendo 10 com cárie e 10 com ausência. Todas participantes do projeto educativo 
de escovação/flúor realizado pelos acadêmicos do Curso de Odontologia da UNIOESTE. O trabalho 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob nº 231/2013. O estudo foi baseado na aplicação 
do verniz fluoretado nos dentes anteriores da arcada superior e inferior, com avaliação da coleta 
salivar anterior a aplicação do verniz, 5 minutos após, 15 minutos, 30 minutos e 24 horas após. Não 
sendo permitida a higiene oral nos pacientes durante o período da pesquisa. O teste aplicado para 
análise estatística foi o teste T de Student com 5% de significância. Resultados: A presença de íons 
flúor nos primeiros 30 minutos foi estatisticamente maior em indivíduos sem cárie, após esse período 
de tempo, a quantidade de flúor voltou ao seu valor basal, evidenciando o papel protetor no combate 
à cárie. Conclusão: A retenção de flúor na saliva de crianças com atividade de cárie e sem atividade 
de cárie e após a aplicação pode estar associada com a experiência de cárie, pois a 
biodisponibilidade do flúor é menor. 
 
Palavras-chave: cárie, flúor, biodisponibilidade. 
Área temática: Epidemiologia 
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Introdução: Fusarium oxysporum é uma das espécies de fungo com maior patogenicidade, em 
pacientes infectados, causando infecções que apresentam comprometimento da pele. Foi 
demonstrado recentemente potencial efeito irritante de um extrato metabólico bruto de Fusarium 
oxysporum produzido in vitro, capaz de induzir reação inflamatória e morte celular programada na 
pele de ratos sadios. Objetivo: Analisar a proliferação celular (PCNA), por meio de imunomarcação, 
na pele de  ratos sadios após única aplicação tópica da fração (F1) obtida deste extrato de F. 
oxysporum. Material e métodos: Todos os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em 
Experimentação Animal da Universidade Estadual de Maringá, com o protocolo nº 111/2012,  parecer 
112/2013. O extrato foi obtido a partir do cultivo do fungo em meio Czapek-Dox esterilizado por 
filtração e adição de timerosal, e a fração isolada por eletroforese. Foram utilizados 40 ratos Wistar, 
machos, pesando 150-200g. Após uma única aplicação tópica de 50µL da fração (0,05 mg/mL) na 
pele dos ratos, os animais foram eutanasiados 3, 6, 12 e 24h após a inoculação. Amostras de pele 
foram coletadas e fixadas para inclusão em parafina e imunocoradas pela técnica de PCNA. As 
lâminas foram analisadas em microscópio Nikon Eclipse 80i, a imunomarcação foi classificada 
qualitativamente com base na frequência de células marcadas. Resultados: Fibroblastos da derme 
apresentaram imunocoloração positiva em todos os períodos observados. No período de 3 horas a 
marcação foi intensa na região dermal próxima a epiderme. Em 6 e 12 horas a marcação foi mais 
intensa e difusa na derme e com células marcadas no tecido subcutâneo, e com 24 horas houve 
marcação moderada e difusa. Os grupos controle apresentaram marcação positiva leve. Conclusão: 
Concluímos que uma única aplicação tópica da fração F1 obtida deste extrato de F. oxysporum 
induziu a proliferação celular na derme devido ao estímulo irritante causado pela mesma.  
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Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma das zoonoses de maior importância 
clínica no Brasil. O tratamento da mesma baseia-se na utilização de antimoniais pentavalentes. 
Contudo, estes medicamentos apresentam várias contraindicações e efeitos adversos. Diante disso, 
muitos pesquisadores têm procurado formas alternativas de tratamento da LTA. A terapia 
fotodinâmica (TFD) tem apresentado resultados promissores. A TFD se baseia na utilização de uma 
substância fotossensibilizadora juntamente com uma fonte de luz, a fim de induzir a morte das 
células alvo. Objetivo: Avaliar o efeito da terapia fotodinâmica utilizando porfirinas e LEDs como 
fonte de luz para o tratamento da LTA. Material e métodos: Foram avaliadas as porfirinas 
Tetrapiridilporfirina (TPYP), tetrametoxifenilporfirina(TMPP) e tetrapiridilporfirina de zinco (ZN-TPYP). 
As três substâncias foram analisadas quanto a atividade leishmanicida frente promastigotas de 
Leishmania amazonensis, diluídas em doze concentrações que variaram de 0,18nM a 384nM para 
TPYP, 0,036nM a 75nM para a TMPP e 0,07µM a 154µM para a ZN-TPYP. Posteriormente 
adicionadas a uma placa de 96 poços e incubadas em três tempos 24, 48 e 72 horas após a 
exposição ao fotossensibilizador e a luz de LED vermelho (620nm) por 10 minutos. A viabilidade foi 
mensurada pelo método de redução de sal de tetrazólio 2,3-bis (2-metoxi-4-nitro-5- sulfofenil)-2H-
tetrazólio-5-carboxanilida (XTT). Também foi testada a capacidade hemolítica destas porfirinas em 
hemácias humanas tipo O nas mesmas concentrações. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentações da Universidade Estadual de Maringá 
(6441/2013). Resultados: Nenhuma das três substâncias apresentou atividade hemolítica nas 
concentrações e condições testadas. Na avaliação da atividade leishmanicida, estas porfirinas não 
foram capazes de induzir a morte das formas promastigotas de Leishmania amazonensis 
Conclusão: A TFD é uma modalidade de tratamento promissora para a LTA. A identificação de 
novos compostos fotossensibilizadores e fontes de luz de baixo custo são desejáveis para que se 
tenha tratamentos alternativos e economicamente viáveis para LTA. Estes resultados são 
preliminares e podem indicar que o tempo de iluminação não foi adequado para estas substâncias ou 
que as substâncias tenham formado agregados, os quais interferem na atividade fotodinâmica. 
Novos estudos continuam no sentido de testar outros tempos de iluminação e utilizar estratégias 
como a adição de surfactantes para reduzir a formação de agregados. 
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Introdução: A paralisia cerebral (PC) é uma síndrome neurológica que afeta o sistema nervoso 
central que acarreta transtornos da motricidade, incluindo movimento, postura e tônus e outros 
problemas como transtornos da cognição, fala e linguagem. Os problemas de comunicação 
encontrados nas crianças com PC são muitos e variam de ausência de atitude comunicativa até 
distúrbios de linguagem mais complexos. O processo de organização ou reorganização cerebral é 
chamado de plasticidade neural e o desenvolvimento da linguagem humana é um bom exemplo de 
plasticidade neural, em que a recuperação na infância das funções lingüísticas decorrentes de lesões 
cerebrais são mais fáceis de serem recuperadas do que em adultos. O sono é de grande importância 
no processo de aprendizagem, pois é através dele que novos conceitos são fundamentados e novos 
circuitos neuronais são formados. Objetivo: Analisar e correlacionar o desenvolvimento de fala e 
linguagem de uma criança com paralisia cerebral leve, relacionando este desenvolvimento ao sono e 
plasticidade neural. Material e métodos: Os dados foram coletados de prontuários de atendimento 
fonoaudiológico da paciente ME, entre 1 ano e 6 meses até completar 2 anos, sexo feminino e com 
diagnóstico neurológico de paralisia cerebral leve, realizado em uma instituição de educação 
especial. O trabalho foi submetido à análise do comitê de ética em Pesquisa (COPEP) da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), CAE 11819813.0.0000.0104. Resultados: Foi possível 
observar nesta pesquisa o avanço de fala e linguagem apresentado pelo sujeito. Isto se deve ao fato 
da mesma ter sido submetida precocemente a estimulação de fala e linguagem, através da terapia 
fonoaudiológica. Conclusão: A terapia fonoaudiológica é de grande importância para o 
desenvolvimento da criança com paralisia cerebral pois, o estímulo precoce de fala e linguagem, faz 
com que ocorra uma alteração funcional dos neurônios, caracterizado como plasticidade neural. 
 
Palavras-chave: Neurociência, Sono, Linguagem, Paralisia Cerebral. 
Área temática: Morfologia. 
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Introdução: Atualmente cerca de 75% da população brasileira dependem exclusivamente do SUS, 
sendo que a principal causa de insatisfação referida pelos usuários são os elevados tempos de 
espera para o agendamento de consultas, exames especializados e cirurgias. Um subconjunto de 
organizações privadas conhecido como Negócios Sociais (NS) são uma mescla de 
empreendedorismo com impacto social positivo, e surgem como proposta de melhoria ao acesso às 
necessidades básicas para a população de baixa renda, muitos deles relacionados à área da saúde. 
Objetivo: nosso objetivo foi realizar uma revisão de literatura sobre os NS e como sua criação e 
organização geram impacto positivo na saúde de maneira geral. Material e métodos: Foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica em bases de dados científicos Lilacs, PubMed e Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS). Os descritores foram “negócio social”, “empreendedorismo social”, “saúde” e 
“assistência à saúde”. Foram incluídos na pesquisa artigos relacionados a negócio social ou 
empreendedorismo social na área da saúde, publicados nos últimos 10 anos (2003 a 2013), escritos 
em inglês, português ou espanhol e que tivessem o resumo disponível no momento da busca. Foram 
excluídos artigos não relacionados à área da saúde. Resultados: A busca inicial identificou 147 
artigos sendo que após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão oito artigos foram 
selecionados para análise do texto completo. Os artigos encontrados discutem NS relacionados a 
inovações tecnológicas na área da saúde, o trabalho em NS como um diferencial no âmbito 
profissional e NS como oportunidade de trabalho para populações excluídas da sociedade. 
Conclusão: Existem muitos desafios a serem conquistados no cenário do empreendedorismo social 
relacionados principalmente ao âmbito financeiro e oportunidades de mercado. Porém, mesmo frente 
a adversidades, recentemente os NS têm recebido grande atenção como fator coadjuvante na 
prestação de serviços na área da saúde e assistência social. 
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Introdução: O software ImageMaster 2D Platinum 6.0 é utilizado para a analise de géis obtidos por 
eletroforese 2-D e garante comparações rápidas e confiáveis das imagens. O mesmo é utilizado nas 
últimas etapas das análises proteômicas para a interpretação dos spots protéicos. O programa 
permite analisar múltiplas imagens e fornece a possibilidade de detecção automática dos spots 
protéicos além de possibilitar a análise estatística. Dessa forma, o resultado das comparações 
podem ser facilmente interpretado e divulgado. Objetivo: Implantar o software ImageMaster 2D 
Platinum no Laboratório de Bacteriologia Médica da Universidade Estadual de Maringá (UEM). 
Material e métodos: Para a implantação do software ImageMaster Platinum 6.0 no Laboratório de 
Bacteriologia Médica da UEM o modelo utilizado foi Mycobacterium tuberculosis. As condições de 
cultivo de M. tuberculosis e a eletroforese bidimensional para obtenção dos géis de proteína foram 
realizadas conforme metodologias previamente padronizadas neste laboratório. Resultados: A 
separação de proteínas ocorreu de acordo com seu ponto isoelétrico (pI) e massa molecular que 
variou de 4 a 7 e 220 a 10 kD, respectivamente. A obtenção dos géis foi realizada em triplicata em 
dias diferentes e então as imagens foram comparadas no software. Os géis obtidos apresentaram 
excelente separação eletroforética dos spots de proteínas quando comparado com outros géis para 
estudos proteômicos em M. tuberculosis publicados na literatura pertinente. O programa reconheceu 
114 spots, sendo que 78 foram correspondentes entre a triplicata dos géis o que demonstra que o 
programa realiza a detecção dos spots de forma eficiente e permite a uma ótima detecção e 
correlação dos mesmos. Conclusão: A implantação do software ImageMaster permitirá a sua 
utilização em outros experimentos para analises comparativas que permitem a determinação de 
diferenças de intensidade entre condições que se pretende estudar. 
 
Palavras-chave: ImageMaster Platinum 6.0, Eletroforese Bidimensional, Proteômica  
Área temática: Microbiologia 
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Introdução: O Sistema Nervoso Entérico (SNE) inerva todo trato gastrointestinal (TGI), encontra-se 
organizado em diversos plexos sendo dois ganglionares: o plexo submucoso e o plexo mioentérico, 
ambos compostos por neurônios sensitivos, interneurônios e neurônios motores. A toxoplasmose é 
uma parasitose de ampla distribuição geográfica, que durante seu ciclo de vida necessita transpor o 
TGI para se disseminar causando-lhe alterações. Objetivo: Verificar as alterações no número de 
gânglios do plexo submucoso do jejuno de ratos infectados por diferentes inóculos de oocistos de T. 
gondii (cepa ME-49, genótipo II). Metodologia: 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 49 ratos 
(Rattus novergicus) machos, Wistar, com 30 dias de idade, separados em 7 grupos com 7 ratos 
cada. Os grupos G2, G3, G4, G5, G6 e G7, receberam respectivamente por gavagem 1 mL de 
solução contendo 10, 50, 100, 500, 1.000 e 5.000 oocistos esporulados de T. gondii cepa ME-49, 
genótipo II, já o G1 (grupo controle) recebeu 1 mL de solução salina. Após 30 dias, os animais foram 
submetidos à eutanásia, o jejuno foi retirado, mensurado e submetido à técnica de Giemsa para 
visualização dos gânglios. Foi contado o número de gânglios presentes em 50 campos 
microscópicos e feita a projeção para o órgão. A análise estatística foi realizada no programa 
Bioestat 5.3 e os resultados expressos como média ± desvio padrão. Resultados: Foi observada 
uma redução significativa na quantidade de gânglios, G2 (216512,86 ± 58100,32); G3 (185996,43 ± 
25091,75); G4 (171690,67 ± 41296,66); G5 (192989,86 ± 39649,62); G6 (138837,71 ± 37857,42) e 
G7 (160498,00 ± 26370,73) quando comparado com o grupo G1 (255817,29 ± 40853,38) (p ˂ 0,05). 
Conclusão: A infecção crônica por T. gondii (cepa ME-49) provocou no jejuno de ratos Wistar uma 
diminuição na densidade dos gânglios do plexo submucoso.  
 
Palavras-chave: Toxoplasmose, plexo submucoso, gânglio. 
Suporte financeiro: CAPES 
Área temática: Morfologia  
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Introdução: A toxoplasmose é uma antropozoonose causada pelo protozoário intracelular obrigatório 
Toxoplasma gondii. Durante as fases de desenvolvimento o protozoário apresenta um ciclo extra-
intestinal transpondo o Trato Gastrointestinal (TGI). O Sistema Nervoso Entérico (SNE) inerva todo o 
TGI, é composto por neurônios e fibras nervosas, e organiza-se em dois plexos ganglionares, o 
submucoso e o mioentérico. Objetivo: Investigar os efeitos da infecção crônica por diferentes 
inóculos de oocistos de T. gondii (cepa ME-49, genótipo II) sobre o plexo submucoso do jejuno de 
ratos Wistar. 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 49 Ratos Wistar divididos em sete 
grupos com sete animais cada, no qual cada grupo recebeu um inóculo: G2 (10 oocistos), G3 (50 
oocistos), G4 (100 oocistos), G5 (500 oocistos), G6 (1.000 oocistos) e G7 (5.000 oocistos), GC 
(solução de NaCl 0,9%). Após 30 dias de infecção os animais foram submetidos à eutanásia, o jejuno 
foi retirado e mensurado para obtenção de sua área, sendo realizada posteriormente a projeção de 
neurônios totais para o órgão. No plexo submucoso foi realizada a técnica de Giemsa para 
evidenciação da população total de neurônios em preparado de membrana. Foram contados 50 
campos microscópicos e a análise estatística foi feita pelo programa Bioestat 5.3 e os dados 
expressos em média ± desvio padrão. Resultados: Foi observada redução significativa na população 
total dos neurônios submucosos dos grupos G2 (1.313.892,28 ± 304.378,68), G3 (1.015.293,58 ± 
151070,77), G4 (928.443,19 ± 183.051,08), G5 (1.122.844,28 ± 274.899,48), G6 (835.098,41 ± 
171.076,53), G7 (903.039,69 ± 108.567,56) em relação ao GC (1.607.759,42 ± 243.059,04) (p ˂ 
0,05). Conclusão: A infecção crônica por T. gondii (cepa ME-49) provocou no jejuno de ratos Wistar 
uma diminuição na densidade neuronal no plexo submucoso. 
 
Palavras-chave: Toxoplasmose, sistema nervoso entérico, plexo submucoso. 
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Introdução: O estado caquético e o estresse oxidativo intenso caracterizam alterações metabólicas 
e fisiológicas, portanto, substâncias antioxidantes têm sido empregadas no intuito de proteger essas 
modificações da condição de tumor induzido. Objetivo: Investigar os efeitos da suplementação com 
L-glutamina 2% sobre a expressão das células intersticiais de cajal (CIC) do jejuno de ratos 
portadores de caquexia induzida por inoculação de células tumorais Walker-256. Material e 
métodos: Projeto aprovado pelo parecer 099/2012. Os animais foram distribuídos em 4 grupos com 
8 animais cada: C - Controle; CG - Controle suplementados; TW - Portadores de tumor de Walker-
256; TWG - Portadores de tumor de Walker-256 suplementados. Aos 14 dias após inoculação do 
tumor, o jejuno foi coletado para análise da intensidade de brilho emitido nas imunomarcações para 
as CIC no plexo mientérico (CIC-MY) e CIC no plexo muscular profundo (CIC-DMP) nos preparados 
totais; e análise da expressão da proteína ANO1 através da técnica de western blotting. Todos os 
resultados foram submetidos à ANOVA seguida do teste de Tukey (p <0,05). Resultados: Na 
camada muscular houve um aumento de 41,65% na intensidade do brilho do grupo TWG das CIC-
MY em comparação com o grupo C e foi de 11,86% superior no grupo de TWG em comparação com 
o grupo TW. Nas CIC-DMP houve um aumento na intensidade de brilho na proporção de 24,98% do 
grupo TWG comparado ao grupo C e de 13,99% do grupo CG comparado ao grupo C. Para 
expressão da proteína ANO1 os resultados foram expressos pela porcentagem do controle, sendo 
63,60% superior no grupo de TWG em comparação com o grupo C. Conclusão: O tumor induzido 
aumentou a expressão e também imunorreatividade da Ano1 nas CIC-MY e CIC-DMP. A 
suplementação com L-glutamina 2% sugere que o tratamento antioxidante pode ajudar a proteger a 
perda de CIC durante a caquexia.  
 
Palavras–chave: Motilidade intestinal, Sistema Nervoso Entérico (SNE), imunohistoquímica. 
Suporte financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / 
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Introdução: A artrite reumatóide, embora apresente perturbações articulares, frequentemente 
mostra um envolvimento sistêmico. As manifestações clínicas na artrite produzem danos em diversos 
órgãos e tecidos incluindo o sistema nervoso periférico. Desta forma, é possível que o sistema 
nervoso entérico seja afetado pela resposta inflamatória da artrite reumatóide somada ao estresse 
oxidativo ou ainda por fármacos utilizados no tratamento da artrite. Objetivo: Investigar a influência 
da artrite reumatóide induzida por adjuvante sobre a subpopulação de neurônios mioentéricos 
imunorreativos à óxido nítrico sintase neuronal (nNOS-IR). Material e métodos: Este trabalho foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa animal da UEM sob o parecer 009/2013. Foram 
utilizados 10 ratos Holtzmann, inicialmente com 58 dias de idade, divididos em 2 grupos: controle 
(C60) e artrítico (ART60). O período experimental foi de 60 dias. Os animais do grupo Art60 
receberam aos 58 dias de idade o adjuvante completo de Freund para indução da artrite. Após a 
eutanásia dos animais, o jejuno foi coletado e processado dando origem aos preparados totais de 
membrana, os quais foram submetidos á técnica imunohistoquímica para evidenciação da proteína 
nNOS no plexo mioentérico. Realizou-se a análise quantitativa e morfométrica desta subpopulação 
neuronal. Resultados: Não foram observadas diferenças significativas (p<0,05) entre os grupos 
quanto a densidade neuronal nNOS-IR (C:159,2 ± 6,8 ; ART: 201,5 ± 25,2/ 5,8 mm

2
). Quanto à 

morfometria dos neurônios nNOS-IR, foi observada uma redução da área do corpo celular (14,59%) 
do grupo ART (237,5 ± 3,32) quando comparado ao grupo C (278,1 ± 4,2) (p<0,001). Conclusão: 
Estes dados revelam que a artrite induzida por coadjuvante não provocou alterações quantitativas na 
subpopulação de neurônios mioentéricos nNOS-IR, entretanto, uma redução significativa foi 
encontradas para a área do corpo celular dos neurônios nitrérgicos dos ratos artríticos provavelmente 
devido ao acentuado estresse oxidativo presente na resposta inflamatória.  
 
Palavras–chave: Sistema Nervoso Entérico (SNE), Imunohistoquímica, Artrite Reumatóide. 
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Introdução: A Acmella oleracea (L.), uma planta da família Asteraceae, é conhecida popularmente 
como "agrião do Pará" e comumente usado no norte do Brasil. Foi demonstrado que 
ramnogalacturonana (RGal), um polissacarídeo isolado desta planta, possui atividade 
antiulcerogênica. Objetivo: investigar o efeito de RGal num modelo de colite aguda induzida por 
dextrano sulfato de sódio (DSS) em camundongos e os seus efeitos sobre os neurônios do plexo 
mientérico. Material e métodos: Foram utilizados 15 camundongos distribuídos em três grupos: 
controle (C), RGal e DSS. Os animais receberam água com 5% de DSS por cinco dias, seguido de 
dois dias com água filtrada. Neste período, os animais foram tratados por via oral com água ou RGal 
(10 mg/kg/dia). Após o tratamento, os cólons foram retirados, lavados em solução salina (0,9%). O 
colon foi microdissecado para a obtenção de preparados totais a fim de expor o plexo mientérico. 
Estes foram submetidos à técnica de marcação neuronal pela histoquímica de Giemsa. Foram 
mensurados 300 neurônios com auxílio microscópicos na objetiva de 40x. Resultados: A 
morfometria neuronal evidenciou uma mediana de 181.35 (158.66; 198.88) para os animais do RGal, 
147.55 (132.26; 153.42) no grupo DSS e 154.82 (137.67; 174.4477) no grupo controle (p ˂ 0,05). 
Conclusão: A ramnogalacturonana possivelmente aumentou o tamanho do corpo neuronal. 
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Introdução: Em pacientes sob tratamento de câncer ocorre um aumento de infecções invasivas por 
leveduras, das quais destaca-se Candida albicans. Uma das opções terapêuticas utilizada em 
pacientes com tumores de cabeça e pescoço é a radioterapia, este tratamento visa provocar a morte 
das células cancerígenas, mas também pode induzir alterações na mucosa e alterações celulares e, 
possivelmente nos fatores de virulência das leveduras. Objetivo: Avaliar possíveis alterações nos 
fatores de virulência de Candida albicans submetidas ao tratamento radioterápico, simulando 
tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Material e métodos: Estudo 
experimental envolvendo cepas obtidas da Micoteca do Laboratório de Micologia Médica da UEM, de 
Candida albicans isoladas de paciente renal crônico e de referência (ATCC 90028); que foram 
separadas, cada uma, em um grupo de irradiada e outro de não irradiada. A irradiação foi feita 
durante cinco dias seguidos a cada 24 h, sob dose diária de 180cGy, atingindo 7400cGy ao longo de 
8 semanas. Foram realizados microcultivos, para análise micromorfológica, testes de produção de 
biofilme e capacidade de adesão. A diferença estatística foi mensurada pelo Teste t pareado 
(p<0,05). Resultados: Na formação de biofilme não foi encontrada diferença significativa quando 
comparado cepas irradiadas com não irradiadas. A capacidade de adesão foi diminuída 
significativamente na amostra de isolado clínico quando comparado irradiado/não irradiado (p=0,03). 
Na análise da micromorfologia não foram observadas variações significativas na cepa clínica, porém, 
na cepa padrão, observou-se aumento relativo da quantidade de ramificações e do número de 
clamidoconídios na cepa irradiada. Conclusão: O tratamento de irradiação poderia ter sido a causa 
das alterações fenotípicas observadas, tanto na capacidade de adesão como no aumento relativo de 
ramificações e clamidoconídios em Candida albicans. Outros testes estão sendo realizados para 
confirmar essas alterações e, se estas chegaram a ocorrer em nível gênico.  
 
Palavras-chave: Candida albicans, radioterapia, fatores de virulência. 
Suporte financeiro: CNPq. 
Área temática: Microbiologia. 
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DENSIDADE DAS CÉLULAS INTERSTICIAIS DE CAJAL NO JEJUNO DE 
CAMUNDONGOS INFECTADOS POR Trypanosoma cruzi 
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Introdução: O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado agente etiológico da Doença de 
Chagas. Esta doença é disseminada pelo inseto da subfamília Triatominae e é um importante 
problema de saúde na América do Sul. A forma intestinal desta doença caracteriza-se por alterações 
na motilidade e aumento do diâmetro do intestino, paralelamente a estes eventos a sinalização 
motora eletroquímica mediada pelas células intersticiais de Cajal (CIC) são responsáveis pela 
geração e condução de ondas lentas e funcionam como marca passo intestinal. Objetivo: Quantificar 
as células intersticiais de Cajal imunorreativas a ANO1 presentes no jejuno de camundongos 
infectados por T. cruzi. Material e métodos: Foram utilizados 10 camundongos suíços machos (Mus 
musculus), pesados semanalmente durante o experimento, e que aos 135 dias de idade foram 
submetidos à eutanásia e a seguir o jejuno foi processado para técnica imunohistoquímica para 
evidenciação das CIC co-localizadas com DAPI (ANO1+/ DAPI+) em cortes histológicos. Com auxílio 
do software Image J foi realizada a análise de densidade das CICs presentes em 30 imagens a partir 
de cortes semi-seriados com 10 µm de espessura, capturadas em objetiva de 40X. Os resultados 
foram expressos por média e erro padrão com p valor inferior a 5%. Resultados: Quando 
comparados os pesos inicial e final dos animais pertencentes aos grupos controle (CC) e infectado por 
T. cruzi (CI) não houve diferenças significativas entre os grupos estudados (p>0,05). Em relação à 
quantificação das CICs verificamos que houve uma diferença significativa entre os grupos CC 
(17,69±2,848) e CI (11,02±3,051) com p<0,001. Conclusão: Estas evidências nos sugerem que a 
presença do protozoário alterou a quantidade de CICs no jejuno destes animais o que nos leva a 
inferir em possíveis alterações na motilidade do trato gastrintestinal, não somente como a literatura 
nos traz em esôfago e cólon, como também no intestino delgado. 
 
Palavras-chave: Motilidade intestinal, células intersticiais de Cajal (CIC), Trypanosoma cruzi, 
imunohistoquímica. 
Suporte financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
Fundação Araucária, CAPES. 
Área temática:Fisiologia/Patologia 
 



 

 
 

186 
 

APOPTOSE EM TIMO DE CAMUNDONGOS SWISS NA 
PARACOCCIDIOIDOMICOSE EXPERIMENTAL 

 
Mansano, E.S.B.

1
; Sibin Melo, K.C.

1
; Correia, M.H.

1
; Haddad, P.T.

1
; Svidzinski, T.I.E.

2
; Hernandes, 

L.
1
. 

1
Departamento de Ciências Morfológicas, Laboratório de Histologia e Histotécnica Animal. Centro de 

Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. 
2
Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina, Laboratório de Micologia Médica. Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. 
 
Introdução: O timo é um órgão alvo do Paracoccidioides brasiliensis (Pb) na Paracoccidioidomicose  
experimental, que induz a uma atrofia grave e um aumento dos índices apoptóticos nos estágios 
iniciais da infecção. Objetivo: Identificar a ocorrência de apoptose em timo de camundongos Swiss 
infectados por Pb nos períodos de 1, 2, 4 e 8 semanas após a infecção. Material e métodos: Todos 
os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UEM sob 
parecer (n.°029/2013). Foram utilizados 32 camundongos Swiss, machos, com 30 gramas e idade 
entre 4 e 5 semanas, que foram mantidos em condições ambientais controladas, com livre acesso à 
água e alimento, distribuídos em 4 grupos de 8 animais, com 2 animais controle. Estes foram 
infectados, por meio da veia caudal lateral, com 0,1ml de uma suspensão de 2 × 10

6
 células 

leveduriformes de Pb18 e os grupos controle receberam 0,1 ml de PBS. Os animais foram 
submetidos à eutanásia após 1, 2, 4 e 8 semanas de infecção, com uma sobredose de Tiopental. 
Após a remoção do timo, o lobo direito foi separado e fixado em paraformoldeído 4% por 24 horas e 
processado para inclusão em parafina. Foram feitos cortes semi-seriados de 5µm de espessura, 
corados com H&E, Gomori-Grocott e imunomarcadas com terminal deoxynucleotidyl transferase-
mediated UTP nick end labelling (TUNEL) para detectar in situ a fragmentação do DNA usando um kit 
comercial (ApopTag ® peroxidase, Chemicon,Temecula CA, EUA). Resultados: Os resultados 
demonstraram que no timo infectado com Pb ocorreu morte celular programada, em todos os 
períodos analisados, em maior extensão nas duas primeiras semanas de infecção. Conclusão: 
Concluímos que no timo, a apoptose pode estar relacionada com o mecanismo de disseminação do 
fungo e desenvolvimento de imunossupressão. 
 
Palavras-chave: Paracoccidioides brasiliensis, Apoptose, Timo. 
Área temática: Morfologia 



 

 
 

187 
 

OCORRÊNCIA DE MORTE CELULAR PROGRAMADA EM FÍGADO DE 
CAMUNDONGOS SWISS INFECTADOS POR Paracoccidioides brasiliensis 

   
Mansano, E. S. B.

1
; Correia, M. H.

1
; Sibin Melo, K.  C.

1
; Haddad, P. T.

1
; Svidzinski, T. I. E. 

2
; 

Hernandes, L.
1 

 
1
Departamento de Ciências Morfológicas, Laboratório de Histologia e Histotécnica Animal. Centro de 

Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. 
2
Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina, Laboratório de Micologia Médica. Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. 
 
Introdução: Na Paracoccidioidomicose a morte celular programada desempenha um papel na 
hiporeatividade de células T antígenos específicas a gp43 reduzindo assim os mecanismos de defesa 
do hospedeiro. Objetivo: Identificar a ocorrência de morte celular programada em fígado de 
camundongos Swiss infectados por Paracoccidioides brasiliensis (Pb). Material e métodos: Os 
procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UEM 
(n.°029/2013). Utilizou-se 32 camundongos Swiss, machos, com 30 gramas, idade entre 4 e 5 
semanas, mantidos em condições ambientais controladas, com livre acesso à água e alimento.  Estes 
foram distribuídos em 4 grupos de 8 animais, com 2 animais controle. Os animais foram infectados, 
por meio da veia caudal lateral, com 0,1ml de uma suspensão de 2×10

6
 células leveduriformes de 

Pb18 e os grupos controle receberam 0,1 ml de PBS. Os animais foram submetidos à eutanásia após 
1, 2, 4 e 8 semanas de infecção, com uma sobredose de Tiopental. O fígado foi removido, fixado em 
paraformoldeído a 4% por 24 horas e incluído em parafina. Foram feitos cortes semi-seriados de 
5µm, corados com H&E e terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated UTP nick end labelling 
(TUNEL) para detectar in situ a fragmentação do DNA usando um kit comercial (ApopTag ® 
peroxidase, Chemicon,Temecula CA, EUA). Parte do fígado foi processado para a contagem de 
unidades formadoras de colônia por grama de tecido (UFCs/g/log10).  Resultados: A observação 
histológica revelou a presença do fungo, e as UFCs/g/log10 confirmaram a infecção animal. No fígado 
infectado com Pb ocorreu morte celular programada, com extensa marcação de células positivas para 
o TÚNEL em todos os períodos analisados, porém em maior extensão nas duas primeiras semanas 
de infecção, coincidindo com os períodos de maior  quantidade de UFCs. Conclusão: No tecido 
hepático, a morte celular pode estar relacionada com o mecanismo de disseminação e virulência do 
fungo. 
 
Palavras-chave: Paracoccidioides brasiliensis, Morte Celular Programada, fígado. 
Área temática: Morfologia 
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Introdução: Diabetes mellitus é definida como doença crônica, caracterizada por desordens 
metabólicas em que hiperglicemia e intolerância à glicose são as principais características, 
culminando cronicamente com neuropatia autonômica, comprometendo a inervação entérica que 
pode estar relacionada ao estresse oxidativo. Terapêuticamente, antioxidantes têm sido utilizados na 
tentativa de reduzir o estresse oxidativo. A vitamina C (ácido ascórbico) é um antioxidante 
hidrossolúvel que inibe a aldose redutase e assim previne a formação do sorbitol. A vitamina E (α-
tocoferol) é um antioxidante lipossolúvel que inibe a peroxidação lipídica através da redução do 
estresse oxidativo. Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação com associação de vitamina C e E 
sobre os neurônios mientéricos NADH-diaforase positivos (NADH-d

+
) e imunoreativos à óxido nítrico 

sintase neural (nNOS) no duodeno de ratos diabéticos. Material e métodos: Todos os 
procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (UEM). Quarenta 
ratos foram distribuídos nos grupos: Normoglicêmico (N), normoglicêmico suplementado com 
vitamina C e E (NS), diabético (D) e diabético suplementado com vitamina C e E (DS). A vitamina C 
foi adicionada à água e a vitamina E foi incorporado na ração (1%). Após 120 dias, os animais foram 
mortos e os duodenos foram submetidos à técnica histoquímica da NADH-d e da imunohistoquímica 
nNOS. Foram realizadas análises quantitativas e morfométricas dos neurônios mientéricos. 
Resultados: O diabetes promoveu redução do número de neurônios NADH-d

+
 do grupo D em 

relação ao N. Os neurônios nitrérgicos não apresentaram alteração em sua densidade com o 
diabetes ou quando tratados com as vitaminas. Houve hipertrofia na área do corpo celular dos 
neurônios NADH-d

+ 
e nNOS. A suplementação com vitaminas associadas preveniu a redução na 

densidade de neurônios NADH-d
+
 e também a hipertrofia em ambas as técnicas.  Conclusão: A 

suplementação com associação de vitamina C e E promove neuroproteção mientérica no duodeno 
de ratos diabéticos. 
 
Palavras-chave: ácido ascórbico; α-tocoferol; sistema nervoso entérico 
Área temática: Morfologia 
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Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma das doenças infecto-parasitárias de 
maior incidência no mundo. Porém pouco se sabe sobre os efeitos causados por protozoários que 
causam LTA sobre a morfologia da parede intestinal. Entre as células epiteliais intestinais estão as 
células de Paneth, secretoras de substâncias que protegem o epitélio dos agentes patogênicos. 
Objetivo: Avaliar o efeito da infecção por diferentes espécies de Leishmania spp. sobre as células de 
Paneth no íleo de camundongos. Materiais e Métodos: Camundongos fêmeas BALB/c receberam 
0,1 mL de uma suspensão (2 x 10

8
/mL) de promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis (LLA), L. 

(L.) major (LLM) e L. (V) braziliensis (LVB). Após setenta e duas horas os animais foram submetidos 
à eutanásia e um anel do íleo foi coletado e fixado em paraformaldeído. Posteriormente os 
segmentos foram desidratados em álcool etílico, diafanizados em xilol e incluídos em parafina. Foram 
obtidos cortes transversais semi-seriados de 4 μm e corados por hematoxlina-eosina (HE). Cada 
corte foi dividido em quatro quadrantes sendo contadas as células de Paneth presentes na base de 
quatro criptas de cada quadrante e, contados os grânulos presentes em 10 células de Paneth por 
quadrante. As áreas das células de Paneth e dos grânulos foram medidas pelo software Image Pro 
Plus (Media Cybernetics). Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Conduta Ética no uso de 
Animais em Experimentação (039/2013). Resultados: As três espécies de Leishmania promoveram 
redução no número de células de Paneth. Foi observado aumento da área das células e de seus 
grânulos para os grupos LLA e LVB, sendo significativamente maior neste grupo.  Porém, o grupo 
LLM apresentou diminuição da área celular e dos grânulos. Conclusão: Podemos concluir que as 
diferentes espécies de Leishmania induzem alterações significativas no número e na morfometria das 
células de Paneth. 
 
Palavras-chave: Leishmania spp., morfometria, células de Paneth. 
Suporte financeiro: Fundação Araucária/PIBIC 
Área temática: Morfologia 
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Introduction: The current standard-of-care treatment for chronic hepatitis C is based on a 

combination of conventional/pegylated interferon-alpha (pegIFN-alpha) and ribavirin administered for 
24 or 48 weeks, respectively. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) located in cytokine genes 
could influence the treatment response, since they interfere with the cytokine expression/secretion, 
important factors participating in the immune response against HCV. Objective: The aim of this study 

was to determine the genotype of 22 SNPs found in the genes of 13 cytokines/cytokine receptors to 
assess the influence of polymorphic variants in response to HCV treatment in Brazilian patients 
chronically infected only with HCV genotype 1. Material and methods: 136 unrelated patients were 

carefully selected and grouped according to treatment outcome: SVR: patients with sustained 
virological response; NRS: non-responsive patients, REL: relapser patients. The comparison of 
frequencies in each sub-sample was performed by 2x2 contingency tables using the chi-square or 
Fisher's exact test. Stepwise logistic regression was also used to assess independent associations 
between treatment response and categorical explanatory variables, such as gender, age, fibrosis and 
polymorphic variants. The study protocol was approved by the Ethics Committee in Human Research, 
Botucatu’s Medicine School, Universidade Estadual Paulista (OF. 392/2009-CEP) and have been 
performed according to the World Medical Association Declaration of Helsinki. Results: The 

IL1B+3962/T:C genotype shown to be positively associated with SVR when compared NRS+REL vs 
SVR. The IL1R1/C:C genotype showed a positive association with SVR when compared REL vs SVR. 
Comparisons between NRS vs SVR revealed the IL10-819/C:T genotype positively associated with 
SVR. When compared NRS vs REL, negative association was observed between the IL1R1/C:C 
genotype and REL, but positive with NRS. In all comparisons, except NRS vs REL, fibrosis presented 
negatively associated with SVR. Conclusion: We conclude that gene variants of cytokines/receptors 

seem to influence the treatment response of chronically infected HCV 1 patients. 
  
Keywords: hepatitis C, treatment, cytokine polymorphism 
Financial support: This work was supported by grants from the Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) and Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). 
Thematic area: Immunology  
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Introduction: Hepatic fibrosis may be the result of repetitive injury to hepatocytes caused by HCV 

infection and the immune response to it. Cytokines regulate the inflammatory response to injury and 
modulate hepatic fibrogenesis in vivo and in vitro. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) located in 
cytokine genes may influence the cytokines expression and secretion that may contribute to hepatic 
fibrogenesis in HCV infection. Objective: Therefore, the aim of this study was to determine the 

genotype of 22 SNPs found in the genes of 13 cytokines/cytokine receptors to assess the influence of 
polymorphic variants on the stage of liver damage in Brazilian patients chronically infected with HCV 
genotype 1 only. Material and methods: 141 unrelated patients were included in this study. Patients 

were grouped according to their stage of fibrosis: the absence of fibrosis or patients in the initial 
stages of fibrosis (F0-F2, n=84), patients with advanced stages of fibrosis or cirrhosis (F3-F4, n=57), 
without cirrhosis (F0-F3, n=103), and with cirrhosis (F4, n=38). The comparison of frequencies in 
each sub-sample was performed by 2x2 contingency tables using the chi-square or Fisher's exact 
test. Stepwise logistic regression was also used to assess independent associations between 
cirrhosis or fibrosis with polymorphic variants. The study protocol was approved by the Ethics 
Committee in Human Research; Botucatu’s Medicine School, Universidade Estadual Paulista (OF. 
392/2009-CEP) and have been performed according to the World Medical Association Declaration of 
Helsinki. Results: The TNFA-308/G:A genotype conferred increased risk of fibrosis and cirrhosis. The 

genotype TNFA-238G:G was associated with protection from cirrhosis. The IL10-819C:T genotype 
conferred protection from fibrosis and the IL1B-511C:T genotype  conferred increased risk of 
cirrhosis. Some of these genotypes showed results on the borderline of statistical significance in the 
bivariate analysis. Conclusion: We conclude that gene variants of cytokines/receptors may influence 

liver damage in patients chronically infected by HCV genotype 1. 
  
Keywords: hepatitis C, liver fibrosis, cytokine polymorphism 
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Introdução: A toxoplasmose é uma enfermidade causada pelo Toxoplasma gondii, parasito 
intracelular obrigatório que durante o seu ciclo transpõe a barreira intestinal para atingir a corrente 
sanguínea e se disseminar pelo organismo podendo interferir na morfologia e composição da 
mucosa intestinal. Por meio da secreção de mucinas as células caliciformes localizadas no epitélio 
desempenham importante papel na preservação da barreira intestinal.  Objetivo: Estudar o efeito da 
infecção por T. gondii sobre as células epiteliais produtoras de mucinas ácidas. Material e métodos: 
O protocolo experimental foi previamente aprovado pelo Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais 
em Experimentação da Universidade Estadual de Maringá (Parecer nº 081/2012). Foram utilizados 
25 Ratos Wistar divididos em cinco grupos com cinco animais cada, onde cada grupo recebeu uma 
dose de inóculo: G2 (50 oocistos), G3 (100 oocistos), G4 (1000 oocistos) e G5 (5000 oocistos), G1 
grupo controle (solução de NaCl 0,9%). Após 30 dias de infecção os animais foram submetidos à 
eutanásia, o cólon foi retirado e submetido à técnica de Alcian Blue pH1,0 para evidenciar células 
caliciformes. Foram contatas em microscópico óptico as células caliciformes presente em 2500 
células epiteliais. A análise estatística foi feita pelo programa Bioestat 5.3 e os dados expressos em 
média±desvio padrão. Resultados: Foi observada redução significativa na quantidade total das 
células caliciformes dos grupos G2 (355,0 ±71,1), G3 (297,2± 38,7), G4 (294,4 ± 44,8), G5 (311,8 ± 
38,2), em relação ao grupo controle G1 (383,2 ± 20,7) (p<0,05).Conclusão: A infecção crônica por T. 
gondii (cepa ME-49) provocou no cólon de ratos Wistar uma diminuição no número de células 
caliciformes produtoras de mucinas ácidas.  
 
Palavras-chave: Toxoplasmose, cólon, células caliciformes 
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Introdução: A toxoplasmose é uma zoonose de ampla distribuição, causada pelo parasito 
intracelular obrigatório Toxoplasma gondii. Durante seu ciclo transpõe a barreira intestinal para 
disseminar-se pelo organismo, causando alterações no trato gastrointestinal. No epitélio intestinal as 
células caliciformes desempenham importante função protetora ao produzirem muco que atua como 
barreira física impedindo a passagem de substâncias irritantes e de patógenos. Objetivo: Avaliar o 
efeito da infecção crônica pelo T. gondii sobre o número de células caliciformes PAS positivas do 
cólon de ratos. Material e Métodos: O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Conduta 
Ética no uso de Animais em Experimentação Animal da Universidade Estadual de Maringá 
(081/2012). Foram utilizados 20 ratos Wistar divididos em 4 grupos com 5 animais cada. Cada grupo 
recebeu uma dose de inóculo (cepa ME-49, genótipo II), sendo G2 (500 oocistos), G3 (1000 
oocistos), G4 (5000 oocistos) e o grupo controle G1 (solução de NaCl 0,9%). Trinta dias após a 
infecção, os animais foram submetidos a eutanásia, o cólon foi retirado e submetido à técnica 
histológica para evidenciação de células caliciformes. Foi utilizada a técnica de coloração pelo ácido 
periódico de Shiff para detecção de mucinas neutras e sialomucinas lábeis. Contou-se o total de 
células caliciformes presentes em 2500 células epiteliais. A análise estatística foi realizada pelo 
programa Bioestat 5.3 e os dados expressos em média ± desvio padrão. Resultados: Observou-se 
um aumento significativo (p<0,05) do número de células caliciformes apenas no grupo G4 quando 
comparados ao controle G1 (205,0 ± 62,2); G2 (230,2 ± 68,7); G3 (238,0 ± 28,3); G4 (293,4 ± 52,8). 
Conclusão: Os resultados demonstraram que a infecção crônica pelo T. gondii aumenta o número 
de células caliciformes interferindo no perfil secretório de mucinas neutras, que tem maior 
capacidade de proteção. Possivelmente este aumento seja uma resposta ao dano epitelial causado 
pelo parasito.   
 
Palavras-chave: Toxoplasma gondii, células caliciformes, colon 
Suporte financeiro: CAPES 
Área temática: Morfologia  
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MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS PARA IDOSOS NO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ 
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Introdução: o metabolismo de fármacos em um indivíduo idoso é alterado por vários fatores, sendo 
agravados pela presença de enfermidades crônicas e eventualmente por processos patológicos 
agudos, o que leva os idosos a serem submetidos à terapia farmacológica com diversos fármacos. 
Alguns métodos podem ser utilizados para se avaliar a terapia farmacológica nessas pessoas como 
os critérios de Beers-Fick, que pretende identificar medicamentos potencialmente inapropriados para 
idosos (MPI’s). O uso de MPI’s associado à terapia plurimedicamentosa aumenta a incidência de 
efeitos adversos. Objetivo: avaliar a prevalência MPI’s, de acordo com os critérios de Beers-Fick, 
entre os medicamentos padronizados no Hospital Universitário Regional de Maringá (HURM). 
Material e métodos: os medicamentos padronizados no HURM foram analisados de acordo com os 
critérios revisados de Beers-Fick. Nesse estudo foram excluídos medicamentos de uso externo, além 
de formulações com o mesmo princípio ativo, soluções para diálise peritoneal e emulsões para 
terapêutica nutritiva. Alguns fármacos que não tem indicação em idosos, como os de uso pediátrico 
ou em gestantes, também foram excluídos. Resultados e discussão: aproximadamente 24% de 
MPI’s foram encontrados entre 253 medicamentos padronizados. Muitos dos fármacos inapropriados 
encontrados, como benzodiazepínicos, alguns antidepressivos e relaxantes musculares, estão 
envolvidos em mais de um tipo de reação adversa, o que evidencia que eles devem ser utilizados 
com cuidado em faixas etárias mais avançadas. Conclusão: os resultados sugerem uma alta 
prevalência de MPI’s. Os critérios de Beers-Fick, apesar de não contemplarem a análise de alguns 
fármacos passíveis de reações adversas, podem ser úteis para se avaliar a terapêutica 
farmacológica em indivíduos idosos, e para identificar possíveis reações adversas provocadas por 
determinados tipos de medicamentos. Possibilitando, desse modo, melhorar a qualidade de vida dos 
idosos, além de diminuir os custos financeiros com a saúde.  
 
Palavras-chave: fármacos inapropriados, idosos, critérios de Beers-Fick 
Área temática: Farmacologia  
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Introdução: as incompatibilidades medicamentosas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) se 
manifestam como precipitação de cristais, turbidez, formação de gás ou mudanças de cor, podendo 
ocasionar alterações na atividade farmacológica do medicamento, formação de compostos tóxicos ou 
de partículas. Dessa forma, a informação sobre essas interações é de fundamental importância para 
a segurança e eficácia da terapia medicamentosa. No entanto, ainda há muitas compatibilidades que 
não são descritas na literatura. Objetivo: investigar a compatibilidade física, através da simulação da 
administração concomitante em “Y”, de Omeprazol sódico com outros medicamentos utilizados na 
prática clínica que não tenham incompatibilidade descrita. Material e métodos: a partir da base de 
dados do serviço de farmácia clínica do Hospital Universitário Regional de Maringá foram 
selecionadas as seguintes combinações, do medicamento Omeprazol sódico com: Cloridrato de 
cefepime, Cloreto de potássio, Succinato sódico de metilprednisolona e Cloridrato de 
metoclopramida. Os métodos utilizados foram: análise visual contra aparato de fundo branco e preto 
e medidas espectrofotométricas. As soluções de infusão foram preparadas de acordo com as 
concentrações utilizadas na UTI, e combinadas na proporção 1:1. As análises foram realizadas nos 
tempos: zero (imediatamente após a mistura), 30 minutos, 1h, 2h e 4 horas. Resultados: apenas a 
combinação com Cloridrato de cefepime sofreu alterações, se comparada com os medicamentos 
sem misturar (controles). Nessa combinação houve desenvolvimento de coloração amarelada a partir 
de 30 min que aumentou com o passar do tempo, e também alterações no espectro de transmitância 
acima de 350 nm. Com o aumento do tempo a transmitância diminuiu progressivamente indicando 
turbidez ou absorção da radiação pelo precipitado formado, que não foi detectado a olho nu. 
Conclusão: Pode-se concluir que a combinação entre Omeprazol sódico e Cloridrato de cefepime é 
incompatível e a administração concomitante não é recomendada. 
 
Palavras-chave: incompatibilidade medicamentosa, bomba de infusão e unidade de terapia intensiva 
Área temática: Farmacologia 
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DIFERENÇA DE SENSIBILIDADE ENTRE A TÉCNICA DA PCR E 
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spp. EM HORTALIÇAS 
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Introdução: A giardíase, importante enteroparasitose, é transmitida principalmente através da água 
e de alimentos contaminados com fezes humanas e de animais, podendo representar um problema 
de saúde pública. Objetivo: Verificar a diferença na sensibilidade entre a técnica da PCR e 
imunofluorescência direta na detecção de cistos de Giardia spp. em hortaliças. Material e Métodos: 
A pesquisa de cistos de Giardia spp. nas amostras de hortaliças foi realizada pela técnica de filtração 
em membrana com extração mecânica e eluição seguida de leitura por imunofluorescência direta 
com a utilização do kit comercial Merifluor

®
, e também pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

com a amplificação do gene GDH, que  amplifica uma sequência de 432 pb, através de uma reação 
de semi-nested-PCR. A extração do DNA foi realizada com a utilização do Kit comercial: “PureLink 
PCR Purification

®
”, conforme as recomendações do fabricante. Resultados: Das 46 amostras de 

hortaliças analisadas, dez foram positivas para Giardia spp. por meio da técnica de PCR, sendo que 
esta positividade se apresentou em uma variedade de hortaliças, como a alface crespa, cebolinha, 
salsinha, agrião, couve, almeirão e rúcula. Dentre as amostras positivas, em apenas duas foi 
possível observar cistos de Giardia spp. com a técnica de imunofluorescência direta. Conclusão: 
Diante dos resultados é possível observar que a técnica da PCR apresenta maior sensibilidade 
quando comparada com a técnica de imunofluorescência direta. 
  
Palavras-chave: Giardia spp.; Reação em Cadeia da Polimerase; Imunofluorescência Direta. 
Área Temática: Parasitologia. 
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Introdução: Medicamentos altamente diluídos são opções na abordagem de doenças 
negligenciadas. A. belladonna tem efeito modulador em infecções. Objetivo: Avaliar o efeito de A. 
belladonna na infecção murina por T. cruzi. Material e métodos: Em ensaio cego, controlado, 
randomizado, 51 camundongos suíços, machos, 8 semanas, infectados IP (1400 tripomastigotas 
cepa Y-T. cruzi), foram divididos em: GCI-sem tratamento, GAB-tratados com A. belladonna 30cH e 
GA-tratados com álcool de cereais 70% 30cH. A. belladonna foi preparada segundo Farmacopéia 
Homeopática a partir da tintura mãe (HN Cristiano®). A preparação 30cH foi manipulada com água 
(Sigma-SP-Brasil). Tratamento VO, diluído em água (1mL/100mL água), oferecida ad libitum, 48h 
antes da infecção, disponível por 16h. Após a infecção, tratamento de 48/48h, por 16h, até o 9º dia. 
Avaliou-se Período Pré-Patente (PPP), Período Patente (PP), Pico Máximo de Parasitos (PMP), 
Curva de Parasitemia, Parasitemia Total (PT) e Sobrevida. Aprovação Comitê de Ética/UEM-
062/2014. Resultados: Em GAB foi observado maior PMP (p=0.048), Curva de parasitemia (p≤0.001) 
e PT (p=0,066) comparado ao GCI. Esta performance levou à menor sobrevida (p=0.007). Para o GA, 
apesar do PMP, PT e Curva de parasitemia serem maiores que em GCI, e de não haver diferença de 
sobrevida em relação ao controle, houve maior sobrevivência que GAB. Estes resultados sugerem 
que o efeito de insumo inerte de preparação de medicamentos homeopáticos deve ser melhor 
avaliado, confirmam que potência/esquema de tratamento para medicamentos altamente diluídos 
precisam ser cuidadosamente observados, além de reforçar que altas diluições parecem não atuar 
de maneira satisfatória em infecções agudas. Corrobora dados da literatura onde altos valores de 
PMP, PT e Curva de Parasitemia induzem baixa sobrevida, confirmando a relação direta entre 
mortalidade-carga parasitária na infecção por T. cruzi em linhagem mais suscetível ao protozoário. 
Conclusão: A. belladonna 30cH e álcool de cereais 30cH produzem efeito deletério neste modelo de 
infecção, ressaltando a necessidade de critério na indicação, potência e esquema de tratamento nas 
prescrições homeopáticas. 

 
Palavras-chave: Modelo experimental; Homeopatia; Atropa beladonna. 
Suporte financeiro: Capes/Proap/Fundação Araucária 
Área temática: Parasitologia 
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE SUPERFÍCIES DE UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA 
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Introdução: Infecção Hospitalar (IH) é uma síndrome infecciosa que o paciente hospitalizado adquire 
no tempo de internação ou podendo ocorrer após sua alta, desde que esteja associado com as 
condições que o paciente foi exposto durante a internação. A prevalência de IH no Brasil em 
pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) é de 25% a 30%. Objetivo: O objetivo 
deste trabalho foi identificar os principais gêneros bacterianos isolados de superfícies utilizadas na 
UTI de um hospital do município de Umuarama-PR. Material e métodos: Foram coletadas com 
swabs esterelizados, amostras das superfícies de bancadas, prontuários, grades dos leitos, teclado 
do computador e maçanetas das portas. Posteriormente, os swabs foram introduzidos em tubos de 
ensaio contendo solução salina peptonada a 0,1%, colocados em recipiente isotérmico e 
transportados para o Laboratório de Microbiologia da UNIPAR. As amostras foram semeadas em 
meios de cultura de ágar Mac Conkey, Manitol e ágar sangue, após, incubadas em estufa a 
temperatura de 35º-37º por 24 horas. Nos meios que houve crescimento bacteriano foram realizados 
a coloração pelo método de Gram. Para cocos gram positivos realizou-se a prova da catalase e 
coagulase e para bacilos gram negativos procedeu-se provas de identificação para enterobactérias. 
Resultado: Em 24 amostras analisadas foi encontrada uma prevalência de 33% de Staphylococcus 
aureus, 4% de Escherichia coli, 4% de Shiguella spp. e 8% de Citrobacter freundii. O Staphylococcus 
aureus foi o microrganismo de maior prevalência.  Esta bactéria pertence ao grupo dos cocos gram-
positivos. É responsável por uma grande variedade de infecções. Uma das causas importantes que 
levam a IH é a contaminação cruzada, que esta vinculada com o contato através das mãos 
contaminadas de outros pacientes, visitantes e profissionais da saúde. Conclusão: Conclui-se que 
superfícies contaminadas são possíveis contribuintes na transmissão de microrganismos. A bactéria 
S. aureus apresenta maior prevalência de contaminação.   
 
Palavras-chave: S. aureus, assepsia das mãos, infecção hospitalar.   
Suporte financeiro: Universidade Paranaense (UNIPAR) – campus sede – Umuarama -PR 
Área temática: Microbiologia 
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FREQUÊNCIA DA SENSIBILIDADE AOS ALÉRGENOS: Aspergillus fumigatus, 
FUNGOS DO AR EM GERAL E PÊLO DE GATO EM UMA POPULAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ, PARANÁ, BRASIL 
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Introdução: A prevalência das doenças alérgicas tem aumentado em diferentes regiões do mundo, 
assim, torna-se importante investigar as razões para essa tendência, uma vez que, muitos países 
apresentam serviços especializados escassos. Sabe-se que os processos alérgicos desencadeiam 
inflamação das vias aéreas, com a liberação de grânulos citoplasmáticos de substâncias ativas 
encontradas em mastócitos, basófilos e eosinófilos. Fatores genéticos e ambientais, como os 
alérgenos específicos estão relacionados com a gravidade da doença e podem desencadear a 
sensibilização. Objetivo: Verificar a frequência da sensibilidade aos alérgenos: Aspergillus 
fumigatus, fungos do ar em geral e pêlo de gato em uma população, do município de Maringá, 
Paraná, Brasil. Material e Métodos: Foram analisadas 254 crianças e educadores da entidade civil 
Lar Escola de Maringá, e do Sistema de Apoio à Saúde São Rafael. A identificação dos pacientes 
atópicos e não atópicos foi realizada pelo teste alérgico de hipersensibilidade imediata, denominado 
teste de punctura – Prick Test™. O estudo foi conduzido de acordo com as normas, sob o parecer 
693/2009. Resultados: Dentre os 254 participantes, 45,7% (116/254) eram do gênero masculino e 
54,3% (138/254) do gênero feminino. Sendo que as frequências de casos (atópicos) e controles (não 
atópicos) foram 35,4% (90/254) e 65,5% (164/254) respectivamente. Do total de participantes, 30,3% 
(77/254) foram sensíveis ao Aspergillus fumigatus, 25,2% (64/254) aos fungos do ar em geral e 
21,2% (54/254) ao pelo de gato. Conclusão: Diante da frequência dos dados encontrados, 
entendemos que é possível buscar novas propostas para o desenvolvimento de estratégias, tanto na 
prevenção, como no diagnóstico e também no tratamento dessas alergias.  
  
Palavras-chave: Sensibilidade; Aspergillus fumigatus; fungos do ar.  
Área Temática: Imunologia 
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AVALIAÇÃO MODULATÓRIA DO TGF- SOB A CARGA PARASITÁRIA DE 
CAMUNDONGOS TRATADOS COM BIOTERÁPICO 
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Introdução:TGF- é uma citocina que regula inflamação tecidual sendo o principal mediador 
imunológico do sistema nervoso central, onde são observados cistos de T. gondii. Objetivo: 
comparar o efeito de diferentes diluições de bioterápico de T. gondii. Material e Métodos: Projeto 
aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais/UEM nº109/2011. 56 camundongos machos, 
Swiss, 60 dias, foram distribuídos: BIOT-TG7, BIOT-TG17, BIOT-TG30, BIOT-TG60, BIOT-TG100, 
BIOT-TG200, GCInf-controle infectado tratado com  álcool de cereais-7% e GCN-grupo controle. Os 
bioterápicos foram produzidos segundo Farmacopéia Homeopática Brasileira, com macerado de 
cérebro de camundongos (20 cistos T. gondii/100μL).Tratamento: 3 dias consecutivos antes da 
infecção. Infecção: Aos 60 dias com 20 cistos cepa ME49-T. gondii, via oral. Aos 60 dias de pós-
infecção, os camundongos foram eutanasiados (vapor de halotano), o cérebro coletado, macerado e 
ressuspendido em 1,0 mL de solução salina-0,9%. Deste volume foram examinados em microscópio 
óptico 25 µL para contagem dos cistos teciduais, a fresco. Foi determinado o número médio de cistos 
± desvio padrão por mililitro de macerado/animal e estimado número de bradizoítos/cisto. Foi dosado 

TGF- (ELISA), em soro obtido por punção cardíaca. Dados comparados utilizando o teste Kruskal-
Wallis, 5% de significância.Resultados: Não foi encontrada diferença estatística no número de cistos 
teciduais de T. gondii nos grupos. No entanto foi observada tendência à diminuição de cistos no 
BIOT-TG17

 
e BIOT-TG200

 
em relação ao GCInf. A estimativa de bradizoítos/cistos de T. gondii 

apresentou diminuição (p< 0.05) no BIOT-TG7, BIOT-TG100 e BIOT-TG200 em relação ao GCInf. Os 

grupos BIOT-TG17 e BIOT-TG200
 
apresentaram diminuição (p< 0.01) dos níveis de TGF- em 

relação ao BIOT-TG100. Conclusão: Os dados mostram modulação da carga parasitária pelo TGF- 
em animais tratados com bioterápico e o BIOT-TG200 destaca-se pela redução de carga parasitária 
e níveis menores desta citocina. Melhorar a performance destes medicamentos abre perspectiva de 
minimizar os efeitos deletérios da infecção por T. gondii. 
 

Palavras-chave: Toxoplasma gondii; camundongos; TGF-. 
Suporte financeiro: Fundação Araucária e o PROAP/CAPES 
Área temática: Parasitologia 
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Introdução: Um dos tratamentos para o câncer cervicofacial é a radioterapia com radiações gama. 
Todavia esse tratamento possui diversos efeitos colaterais, como queimaduras e alterações na mucosa 
do paciente, podendo favorecer micro-organismos oportunistas como Candida tropicalis. Leveduras 
presentes na mucosa também são expostas a radiação, podendo resultar em alterações fenotípicas, 
fisiológicas ou morfológicas, que podem favorecer infecções. Switching fenotípico é a capacidade de 
micro-organismos sofrerem alterações em resposta a condições ambientais, sendo considerado um fator 
de virulência. Objetivo: Verificar alterações morfológicas em C. tropicalis submetidas à radiação. 
Material e métodos: Foram utilizadas leveduras isoladas da cavidade oral de paciente com câncer. Este 
isolado foi submetido ao processo de irradiação com ajuste de dose e tempo simulando um tratamento 
para câncer cervicofacial. As leveduras irradiadas e não irradiadas foram reativadas e ajustadas a uma 
concentração de 300 unidades formadoras de colônias/mL e semeadas em placas contendo ágar YPD. 
Após incubação de 96 horas a 25ºC as colônias foram sub-cultivadas nas mesmas condições. As 
alterações morfológicas sugestivas de switching fenotípico foram analisadas e fotografadas em 
microscópio esteroscópio binocular, os morfotipos parentais e variantes foram nomeados. Resultados: 
Nas amostras não irradiadas foram observadas três morfologias: cinco colônias rugosas, cinco 
homogêneas e 275 floculares, todas com aspecto aveludado. As leveduras irradiadas apresentaram 
morfoaspecto não aveludado, diferente das leveduras não irradiadas: 220 colônias lisas, seis rugosas e 
nove semirrugosas.  No sub-cultivo da amostra irradiada rugosa, 19 colônias permaneceram rugosas, 62 
semirrugosas e 23 lisas, confirmando o switching e as amostras lisas continuaram com a mesma 
morfologia. Dentre as semirrugosas 387 apresentaram aparência lisa e uma rugosa. Conclusão: As 
alterações observadas sugerem efeito da radiação gama sobre o fenótipo das colônias. Outros testes 
estão sendo realizados para confirmar se houveram alterações gênicas. 
 
Palavras-chave: Irradiação Candida tropicalis, Análise fenotípica. 
Suporte financeiro: CNPq 
Área temática: Microbiologia   
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Introdução: A neuropatia diabética é uma das complicações mais frequentes devido às suas alterações 
metabólicas crônicas. Apresentam origem multifatorial a partir de mecanismos bioquímicos e patológicos 
associados à hiperglicemia crônica e ao aumento do estresse oxidativo, sendo o papel central nestas 
desordens. Estratégias terapêuticas têm demonstrado que o tratamento com antioxidantes previne a 
formação ou neutraliza as espécies radicalares oriundas do estresse oxidativo. O ácido ascórbico é um 
antioxidante hidrossolúvel que inibe a aldose redutase e previne a formação do sorbitol. O α-tocoferol é 
um antioxidante lipossolúvel que inibi a peroxidação lipídica através da redução do estresse oxidativo. 
Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de ratos diabéticos com ácido ascórbico e α-tocoferol sobre 
os neurônios mioentéricos NADH-d+ e imunorreativos à nNOS do  íleo de ratos diabéticos. Material e 
métodos: Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética Animal (UEM), protocolo 024/2004. 
Quarenta ratos foram distribuídos em: Normoglicêmico (N), normoglicêmico suplementado com ácido 
ascórbico e α-tocoferol (NS), diabético (D) e diabético suplementado com ácido ascórbico e α-tocoferol 
(DS). O ácido ascórbico foi adicionado à água e  α-tocoferol foi incorporado na ração (1%). Após 120 
dias, os animais foram mortos e os íleos foram submetidos à técnica histoquímica da NADH-d e 
imunohistoquímica nNOS. Foram realizadas análises quantitativas e morfométricas dos neurônios 
mioentéricos. Resultados: O diabetes promoveu redução do número de neurônios NADH-d+ do grupo D 
em relação a N. Os neurônios nitrérgicos não apresentaram alteração em sua densidade com o diabetes 
ou quando tratados com as vitaminas. Houve hipertrofia na área do corpo celular dos neurônios NADH-
d+ e nNOS no íleo destes animais. A suplementação combinada de ácido ascórbico e α-tocoferol 
preveniu a redução na densidade de neurônios NADH-d+ e também a hipertrofia em ambas as técnicas. 
Conclusão: A suplementação com associação de ácido ascórbico e α-tocoferol promove neuroproteção 
mioentérica no íleo de ratos diabéticos. 
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